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TOVARĂȘUL NICOLAF CEAI ȘI SCla primit pe ministrul federal al învățămîntului și științei din R.F. Germania
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni după- 
amiază, pe prof. dr. Klaus 
von Dohnanyi, ministrul federal 
al învățămîntului și științei 
din. Republica Federală Germa
nia.

La întrevedere a participat 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul educației și 
învățămîntului.

A luat parte, de asemenea, dr.

Volkmar von Arnim, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al 
R. F. Germania Ia București.

Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o 
convorbire cordială cu oaspetele, 
în cadrul căreia a fost evocată 
cu satisfacție vizita întreprinsă, 
în acest an, de șeful statului 
român în Republica Federală 
Germania.

în cursul discuției, s-a apre
ciat că relațiile dintre Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Federală Germania cu

nosc o evoluție mereu ascen
dentă, pe multiple planuri, în 
interesul reciproc, al cauzei păcii, 
destinderii și cooperării pe con
tinentul nostru și în lume.

în acest context, a fost evi
dențiată însemnătatea pe care 
o are extinderea conlucrării în 
domeniul învățămîntului, știin
ței și tehnologiei, pentru lărgi
rea ariei de colaborare dintre 
România și Republica Federală 
Germania, pentru o mai strîn- 
să apropiere și o mai bună cu
noaștere a celor două popoare.

Sărbătorirea împlinirii a 30 de ani de la crearea Diviziei „Tudor Vladimirescu-Debrețin"
T

ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ
Luni 1 octombrie. în această 

zi, militarii armatei noastre 
populare, întregul popor, au 
sărbătorit 30 de ani de la 
crearea Diviziei „Tudor Vla- 
dimirescu-Debrețin“. Omagiul 
adus acestei aniversări și-a gă
sit o înaltă expresie în partici
parea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului 
de Stat, comandantul suprem al 
Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România, la festivita
tea ce a'avut loc in Capitală, în 
cadrul căreia Diviziei ce poartă, 
s-imbolic, numele conducătoru
lui mișcării revoluționare de la 
1821. i-a fost conferit Ordinul 
„Tudor Vladimirescu", Clasa I.

Această impresionantă mani
festare, desfășurată în prezența 
conducătorului partidului și sta
tului nostru a reprezentat, în 
fapt, cinstirea tuturor ostașilor 
țării care, la chemarea Parti
dului Comunist Român, au luptat 
vitejește pentru libertatea și in
dependența României și apoi, 
pînă la victoria finală asupra. 
Germaniei naziste. Pe acest as-' 
pru drum de luptă, Divizia .,Tu
dor Vladimirescu" — creată pe 
teritoriul U.R.S.S., la inițiativa 
și sub îndrumarea comuniștilor 
români și cu aprobarea guver
nului sovietic, în condițiile cind 
în întreaga noastră țară se dez
volta. sub conducerea Partidului 
Comunist Român, o amplă miș
care de rezistența a maselor 
largi populare împotriva dicta
turii militaro-fasciste, cind 
starea de spirit antifascistă se 
manifesta cu vigoare în rîndul 
armatei române — a acționat cu 
fermitate și dîrzenie. aducîn- 
du-și contribuția, împreună cu 
întreaga armată română, la în- 
frîngerea hitlerismului. Prin acți
unile lor pline de curaj, ostașii 
diviziei și-au îndeplinit cu cinste 
jurămîntul făcut în fața po
porului nostru. înscriind cu sîn- 
gele lor o pagină luminoasă în 
istoria luptei pentru eliberare 
națională și socială. Este pre
țuită, totodată, astăzi, activita
tea neobosită pusă în slujba în
tăririi și înfloririi patriei socia
liste de militarii acestei divizii, 
care își îndeplinesc, la fel ca 
toți ostașii 'țării, cu pasiune și 
dăruire., sarcinile de răspundere 
încredințate de partid și popor.

...Este ora 10. Ostașii Diviziei 
„Tudor Vladimirescu-Debrețin" 
trăiesc în această însorită dimi
neață de toamnă clipe deosebite. 
La sărbătoarea lor participă 
membri ai consiliilor de condu
cere ale Ministerului Apărării 
Naționale și Ministerului de In
terne, generali și ofițeri activi 
și în rezervă — participant la 
războiul antihitlerist — militari 
ai unităților din garnizoana 
București, membri ai gărzilor 
patriotice și ai formațiunilor de 
pregătire militară a tineretului, 
pionieri.

Pe platoul central, se află a- 
liniate unități ale Diviziei, avînd 
în flancul drept al frontului 
Drapelul de luptă.

Un sunet prelung de trompetă 
anunță sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Comandantul Diviziei pre
zintă raportul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
comandantul suprem al forțelor 

noastre armate, însoțit de mi
nistrul apărării naționale, trece 
în revistă trupele și salută dra
pelele unităților.

Urmează momentul solemn al 
decernării Ordinului „Tudor 
Vladimirescu", Clasa I, Drape
lului de luptă al marii unități, 
pentru contribuția deosebită 
adusă la ridicarea capacității de 
apărare a Republicii Socialiste 
România și la opera de constru
ire a socialismului în patria 
noastră, cu prilejul aniversării 
a 30 de ani de la înființarea Di
viziei „Tudor Vladimirescu- 
Debrețin".

îr.tr-o atmosferă entuziastă, în 
uralele militarilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu prinde pe 
mătasea Drapelului de luptă a) 
Diviziei. înalta distincție, care 
strălucește pe faldurile sale, ca 
o vie mărturie a prețuirii efor
turilor puse în slujba interese
lor patriei și poporului de că
tre contingentele care au luptat 
și s-au instruit în această mare 
unitate de-a lungul celor trei 
decenii de existență.

La tribuna oficială, unde stea
guri roșii și tricolore încadrează 
portretul conducătorului par
tidului și statului nostru, iau 
loc apoi tovarășii : Nicolae 
Ceaușescu. Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil. Gheorghe Pană. 
Gheorghe Rădulescu. Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Gheorghe 
Cioară, Janos Fazekaș, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Ștefan Voțtec, Chivu 
Stoica. Cornel Burtică. Miron 
Constantinescu, Mihai Gere. Ion 
Ioniță, Ștefan Andrei, Emil 
Bobu, ministrul de interne, 
Constantin Pîrvulescu,. Dumitru 
Coliu, militanți din . ilegalitate 
ai partidului și ai mișcării 
muncitorești, general-colonel in 
rezervă Nicolae Cambrea, pri
mul comandant al Diviziei „Tu
dor Vladimirescu". alți_ gene
rali și veterani ai diviziei.

Răsună acordurile Imnului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia.

Adresînd călduroase mulțu
miri, în numele tuturor milita
rilor din această mare unitate 
sărbătorită, comandantul Divi
ziei ..Tudor Vladimirescu-De- 
brețin". general-maior Lucian 
Ionescu. a spus ■ „Vă rog să-mi 
permiteți să exprim bucuria și 
satisfacția întregului personal al 
Diviziei „Tudor Vladimirescu- 
Debrețin", profunda recunoș
tință pentru onoarea de a vă 
avea în mijlocul nostru —• cu 
prilejul decorării drapelului de 
luptă al marii unități cu Ordi
nul „Tudor Vladimirescu" clasa 
I — pe dumneavoastră eminen
tul conducător al partidului și 
al statului, comandantul suprem 
al Forțelor Armate, iubite și 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Distincția care ni s-a acordat 
reprezintă pentru noi o înalță 
prețuire a eforturilor depuse in 
îndeplinirea îndatoririlor mili
tare de către contingentele care 
au luptat și s-au instruit în a- 
ceastă divizie din momentul în
ființării sale, acum 30 de ani, 
sub îndrumarea și la îndemnul 
comuniștilor români, aflați a- 
tunci în Uniunea Sovietică, cu

(Continuare în pag. a lll-a)

Cuvântarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,
Tovarăși generali, ofițeri, 

subofițeri,
Tovarăși soldați,

Aniversăm astăzi împlinirea a 
30 de ani de la înființarea Di
viziei „Tudor Vladimirescu", 
moment de mare însemnătate 
în istoria forțelor armate româ
nești, a forțelor de eliberare so
cială și națională ale patriei.

Cu acest prilej sărbătoresc, 
doresc să adresez, în numele 
Comitetului Central al partidu
lui, al Consiliului de Stat, al 
Consiliului de Miniștri și al meu 
personal, un salut călduros și 
cele mai bune urări militari
lor din Divizia „Tudor Vladimi- 
rescu", tuturor militarilor forțe
lor armate române.

După cum se știe, Partidul 
Comunist Român a desfășurat, 
încă de la înființarea sa, o luptă 
activă împotriva politicii reacți- 
unii burghezo-moșierești, mili- 
tînd cu toată fermitatea împo
triva pregătirii războiului anti, 
sovietic, pentru prietenie și co
laborare cu Uniunea Sovietică, 
în condițiile istorice și interna
ționale cunoscute, datorită lipsei 

de unitate a clasei muncitoare, 
a forțelor antifasciste și demo
cratice, în anii ’40 s-a putut 
instaura în țară dictatura mili- 
taro-fascistă. Primii pași ai dic
taturii militaro-fasciste au fost 
dezmembrarea țării în urma 
Dictatului de la Viena și apoi 
aruncarea României în războiul 
dus de Germania hitleristă îm
potriva Uniunii Sovietice și a 
țărilor din coaliția antihitleristă. 
în rindurile maselor largi popu
lare s-a dezvoltat o puternică 
mișcare împotriva fascismului și 
a războiului.

In aceste împrejurări, Partidul 
Comunist Român, unind celelalte 
forțe democratice antifasciste 
din țară, a desfășurat o largă 
activitate de organizare a luptei 
pentru sabotarea mașinii de 
război fasciste. Starea de spirit 
din rîndul maselor largi popu
lare s-au reflectat și în rîndul 
armatei, care înțelegea tot mai 
mult că trebuie să participe ac
tiv la lupta pentru salvarea in
tereselor naționale, pentru eli
berarea țării de sub dominația 
fascistă.

La chemarea Partidului Co
munist Român, s-au ridicat la 

luptă masele, populare, acționînd 
pentru ieșirea României din răz
boiul dus alături de Germania 
hitleristă, pentru alăturarea la 
coaliția antihitleristă, pentru e- 
liberarea întregului teritoriu al 
țării și.zdrobirea definitivă a 
fascismului german. în primele 
rînduri au participat militarii 
armatei noastre. în condițiile 
interne arătate și ale desfășură
rii cu succes a luptei generale 
împotriva fascismului a fost po
sibil să se treacă, în anul 1943, 
din inițiativa Partidului Comu
nist Român, la constituirea Di
viziei „Tudor Vladimirescu". 
Trebuie să menționăm cu acest 
prilej sărbătoresc că guvernul 
sovietic a acordat atît aproba
rea, cît și întregul său sprijin 
pentru organizarea, dotarea și 
funcționarea acestei mari uni
tăți românești pe teritoriul U- 
niunii Sovietice. Aș dori ca, la 
această adunare, să exprim gu
vernului și poporului Uniunii 
Sovietice mulțumirile partidului 
și ale poporului român.

încă de la înființarea Divi
ziei „Tudor Vladimirescu" s-a 
afirmat cu toată fermitatea sco
purile care trebuiau să anime 

lupta ei și — se poate spune — 
a întregii armate. într-un docu
ment. adoptat în 1942, ce a stat 
Ia baza constituirii acestei uni
tăți, se spunea : „Noi, româ
nii, nu dorim stăpînirea străină 
a generalilor germani. Noi do
rim cirmuirea noastră româ
nească, reprezentată printr.-un 
guvern cu adevărat națio
nal al României, un guvern al 
păcii, libertății și independen
ței". Putem spune că ceea ce 
se întrevedea in acel document 
s-a înfăptuit ! Și, intr-adevăr, în 
România s-a instaurat un guvern 
național revoluționar care a pus 
bazele noii orînduiri sociale. Gu
vernul român asigură făurirea 
orînduirii socialiste, înflorirea 
patriei, bunăstarea și fericirea 
întregului popor, independența 
și suveranitatea națiunii noastre 
socialiste. (Aplauze puternice, 
ovații și urale).

Sînt cunoscute împrejurările 
internaționale favorabile din 
vara anului 1944, victoriile is
torice Obținute de armatele so
vietice, de armatele coaliției an
tihitleriste, de forțele de elibe
rare națională și de partizani 
din diferite țări, care dădeau lo

vituri tot mai puternice mașinii 
de război hitleriste, grăbind pră
bușirea Germaniei fasciste. In a- 
ceste condiții, în primăvara anu
lui 1944, s-a realizat Frontul Unic 
Muncitoresc, apoi Blocul Națio
nal Democratic, s-a ajuns Ia o 
largă coaliție antihitleristă, pen
tru salvarea națională a patriei. 
In această coaliție, armata de
ținea un loc important. Trebuie 
menționat că în anii războiului, 
în pregătirea eliberării patriei, 
partidul s-a preocupat de des
fășurarea unei largi activități în 
rîndul întregii armate, a stabi
lit legături cu conducerea ei, cu 
numeroși generali și ofițeri. A- 
ceasta a constituit un factor care 
a determinat ca armata să par
ticipe activ atit la înfăptuirea 
insurecției naționale antifasciste 
cît și la toate transformările re
voluționare, la toate victoriile 
dobindite în făurirea socialismu
lui pe pămintul României. (A- 
plauze puternice, urale).

Totodată, înțelegind că elibe
rarea patriei nu poate fi decit 
rodul participării întregului po

por, că poporul trebuie să-și ia 
soarta în propriile miini și că 
pentru aceasta trebuie să-și 
creeze unități populare armate, 
partidul a trecut la constituirea 
gărzilor patriotice, care au ju
cat, de asemenea, un rol impor
tant în lupta pentru înfăptuirea 
insurecției naționale antifasciste, 
pentru eliberîțrea țării, in con
strucția orînduirii socialiste in 
România.

înfăptuirea insurecției națio
nale antifasciste constituia o ne
cesitate, imperioasă, la care au 
luat parte activă toate forțele 
ce se pronunțau pentru inde
pendența țării, pentru progresul 
ei economico-social. Se poate 
spune că acest act de importan
ță istorică crucială pentru Româ
nia a deschis calea nu numai 
a eliberării definitive a patriei 
noastre de sub jugul domina
ției străine și a eliberării so
ciale a maselor, dar și a unei 
ere noi de făurire a celei mai 
înaintate orînduiri — orînduirea 
socialistă — în care poporul este 
pe deplin stăpîn pe destinele 
sale și merge ferm înainte spre

(Continuare în pag. a IlI-a)

UN MILION DE TINERI-
pe fronturile muncii patriotice,

LACULES
In cronica zilnică a campaniei de toamnă care aduce în că

mările tării — la chemarea adresată de însuși secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — bogăția muncii de 
pe ogoare, scriu file de muncă, de hărnicie și entuziasm elevii, 
studenții și tinerii. Lauda nu le aparține — vine de la benefi
ciari. Pe filele carnetelor lor de muncă, care le înlocuiesc 
deocamdată, pe cele de elevi ori studenți, Ia bilanțurile pe care 
Ic prezintă, beneficiarii — unitățile agricole din întreaga țară — 
pun note maxime. în fiecare toamnă, notele sînt mai mari. Pen
tru că în fiecare toamnă, ambiția este și ea mai mare, dorința 
entuziastă „de a fi de folos" sînt în întrecere cu ceea ce au 
realizat astă vară, astă primăvară, toamna trecută...

In sălile de curs și amfiteatre ori la locurile de muncă ale 
tinerilor stăruie chemarea cîmpului, a toamnei, tradiția muncii. 
In rapoartele C.C. al U.T.C. în aceste zile sînt cuprinse faptele 
de muncă ale tinerilor mobilizați de imperativele acestei cam
panii agricole. Sînt mărturii că prima lecție a anului de învăță- 
mînt--că aportul lor, al elevilor și studenților este necesar, aș
teptat — a fost bine însușită. Și toate astea s-au transformat în- 
ir-o mare bătălie a recoltei, la care ei, tinerii școlilor și af amfi- 
teatrelor, n-au vrut să lipsească. Pe harta „strategică" a acestei 
bătălii, tinerii au repere care se numesc tabere de muncă ori uni-

(Continuare în pag. a Il-aj
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DECLARARĂ comitetului executiv 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
întregul popor român, ca și opinia publica 

progresista din întreaga lume, a aflat cu pro
funda îngrijorare și indignare vestea arestării 
secretarului general al P.C. din Chile, tovarășul 
Luis Corvalan, care a slujit cu consecvență idea
lurile și aspirațiile clasei muncitoare, ale po
porului chilian spre o viață liberă, independen
tă și prosperă, cauza înfloririi și progresului pa
triei.

Prieten al poporului român, militant pentru 
dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre țările 
și popoarele noastre, tovarășul Luis Corvalan 
este o personalitate de seamă a vieții politice 
chiliene, a mișcării comuniste, muncitorești și 
antiimperialiste, un luptător consecvent pentru 
pace, înțelegere și colaborare internațională.

Arestarea tovarășului Corvalan, valul de te
roare, persecuții și prigoană împotriva comuniști
lor, socialiștilor și altor forțe patriotice lovesc în 
interesele naționale ale poporului chilian, sînt 
numai în interesul forțelor reacționare interne și 
internaționale, slăbesc lupta maselor populare 
chiliene pentru o dezvoltare liberă și independen
tă a națiunii pe calea progresului economic și 
social.

Exprimînd sentimentele de solidaritate ale în
tregului nostru partid, ale poporului român, cu 
toate forțele democratice, progresiste chiliene, 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. protestează 
în mod ferm împotriva arestării tovarășului Luis 
Corvalan, a celorlalți reprezentanți ai „Unității 
Populare", cere eliberarea lor imediată, curma
rea campaniei sălbatice de prigoană, persecuție 
și urmărire a forțelor progresiste și democratice, 
restabilirea drepturilor și libertăților constituțio
nale, respectarea drepturilor fundamentale ale 
omului.

Poporul român este alături și pe deplin solidar 
cu forțele patriotice, democratice și progresiste 
din Chile, cu poporul chilian, în aceste zile de 
grea încercare pentru națiunea chiliană și își 
exprimă încrederea că nici o forță nu va putea 
infringe voința unită a clasei muncitoare, țără
nimii, intelectualității, a maselor populare chi
liene pentru propășirea patriei pe drumul liber
tății, independenței naționale și progresului so
cial.

COMITETUL EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
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Pe fronturile muncii patriotice, la 
cules, în această campanie de toamnă
UN MILION DE TINERI

(Urmare din pag. 1)
an de an pentru că au devenit de-ai casei șități la care revin

se bizuie pe ei.
Așa .se explică _ ...

nu i se mai pare nefiresc să imbrace haina de lucru, să pri
mească norme, să îndeplinească norme. Să înlocuiască matema
tica manualului cu matematica ogoarelor. Să nu li se pară greu, 
să-și pună in gînd că lecțiile din

faptul că populației școlare și universitare

aceste zile, înlocuite cu lecția

muncii, vor fi recuperate prin efort înzecit după ce tot ceea ce 
este bogăția cimpului se va afla la loc sigur.

Că așa stau lucrurile, ne-o înlesnesc să aflăm din carnetele 
de reporter, pline in aceste zile cu fapte din campanie, multe 
din acestea aflindu-se înserate în reportajele acestei pagini, dar 
și din cifrele pe care două săptămîni de muncă patriotică le 
impune spre meritul tineretului școlar și universitar, al tuturor 
tinerilor.

„Cu ajutorul elevilor, 
vom termina recoltatul 

strugurilor 
în 5 octombrie"
podgoriile vrineenepodgoriile vrineene mai 
de jumătate din culegă- 

sînț elevi și studenți. La

în 
mult 
tori!____
I.A.S. Odobești. de pildă, 
trează 2 400 zilieri și 2 900 elevi 
și studenți. Ultimii care au so
sit aici sint 340 de tineri de la 
A.S.E. București. „înainte de a 
ne veni studenții, ne spunea in
ginerul Alexandru Bulen, di
rector al I.A.S. Odobești, obți
neam 95 vagoane pe zi, astăzi, 
eu ajutorul lor vom depăși 100 
de vagoane. E un ritm bun, pe 
care îl vom păstra și care ne 
va permite să ne concentrăm a- 
tențîa și mai mult la calitatea 
lucrărilor".

Prin vii am întîlnit mulți e- 
levi și studenți umplind cu sîr- 
guință coșurile sau gălețile, 
cu struguri, bucuroși că recolta 
e bogată și că lor li se atribuie 
un rol atît de important în 
stringerea ei. Așa se explică 
grija lor pentru o mai bună or
ganizare a muncii, măsurile pe 
care le-au luat pentru îmbună
tățirea transportului. pentru 
creșterea productivității.

Cu hărnicie și tragere de ini
mă muncesc și cei 214 studenți 
de la Facultatea de comerț ex
terior. care își desfășoară acti
vitatea la I.A.S. Cotești. Fie
care s-a angajat să recolteze pe 
zi cite 300 kg struguri. Dar a- 
proape toți își depășesc cu 
mult acest angajament. în frun
tea lor studentul Paul Onofrei 
și Stefan Anton, cadre de aso
ciație pe an. Tot aici au venit 
și 200 de elevi de la Liceul din 
Vidra care reușesc zilnic 
culeagă în jur de 5 tone.

Ajungem la LA S. Panciu la 
ora amiezii. Cei 1'20 de elevi ai 
liceului din localitate, care re
coltează la Ferma 1. nu și-au 
permis nici o clipă de răgaz. A- 
cum, fiecare umple pe cea de 
a 40-a găleată cu struguri. „E- 
levii lucrează foarte bine, ne 
declara inginerul Valentin Po
pescu. șeful fermei. Și-au im
pus singuri un ritm accelerat, 
iar eu sînt cu totul mulțumit de 
calitatea recoltării lor. Ieri am 
atins media zilnică de către fer
mă, de 11 vagoane. Continuind 
în acest ritm, vom reuși să ter
minăm recoltatul pe 5 octombrie, 
ceea ce ar întrece și cele mai op
timiste așteptări."

„Brigăzile de elevi 
care tși desfășoară 
podgoriile vrineene, 
tovarășul Alexandru 
prim secretar al Comitetului ju
dețean U.T.C.. se află intr-o 
entuziastă întrecere. Rezultatele 
bune obținute pînă in prezent 
sînt și rodul acestei inițiative 
tinerești. Pe eîștigători îi vom 
cunoaște Ia sfirșitul campaniei..."

ION CHIRIC

peți. Sîntem în cea din urmă zi 
a celor două săptămîni de muncă 
La marginea drumului lă
zile cu prune așezate în stivă 
vorbesc concret despre efortul 
depus de către fiecare începînd 
de dimineață și pînă acum la 
prînz. Facem cunoștință cu cu
legătorii : Ghiga Florin, Popică 
Constantin, Olteanu Cezar, Dia- 
conescu Vasile și Sorin Antohi, 
ultimul 
elevilor
U.T.C., alții din biroul comite
tului U.T.C. pe școală, in total 
100 de elevi. Integrarea s-a fă
cut cu ușurință ; acum stringe 
oricine 40 de lăzi pe zi. în me
die s-au strîns cite 3 000 de lăzi 
în fiecare zi, • mult peste normă 
și în total aproape 200 000 kg 
prune.

— Sînt foarte conștiincioși șî 
harnici, ne confirmă, acordind 
cu plăcere „zece" tuturor, in
ginerul Viorel Lefter, șeful fer
mei. Fără elevi ne-ar fi fost, 
mai ales în acest an cînd live
zile s-au dovedit neașteptat de 
roditoare, neînchipuit de greu 
s-o scoatem la capăt numai cu 
forțele pe care le avem.

ION CHIRIAC

membru al Consiliului 
din cadrul C.C. al

S-au angajat! 
Au realizat!

. Pentru cei 300 de studenți 
aflați in practică. Institutul a 
oferit șase puncte de lucru : 
unul de recoltare a florii-soa- 
relui, laboratorul de prelucrare 
a seminței de bumbac și po
rumb. ferma de culturi irigate, 
ferma zootehnică, laboratorul de 
genetică a florii, soarelui și, în 
sfirșit, ferma viticolă. în toate 
aceste puncte de lucru, activi
tatea studenților ne este de un 
real folos dacă o apreciem din 
punct de vedere al calității teh
nice, proprii rezultatele.

Tot aici au loc expunerile, 
lucrările de laborator, colocvii
le, cu alte cuvinte latura di
dactică a muncii sau partea de 
beneficiu ce revine studenți
lor".

De la tovarășul inginer Popa 
Vasile, de la Stațiunea didactică 
și experimentală Băneasa, am 
aflat că : „Lucrările pe care le 
efectuează studenții acum ne 
sînt de mare folos atît nouă, 
beneficiarilor, cît și lor, pentru 
că li se oferă posibilitatea ca 
prin rotație să cunoască toate 
operațiile specifice perioadei. 
Totodată, prin prezența specia
liștilor de la stațiune sau de la 
institut studenții primesc ex
plicații legate de lucrările, de 
tehnologia culturilor respecti-

ca de altfel peste tot, cu căldu
ră. întâlnirea cu directorul 
I.A.S., tovarășul Dumitru 
Dumitru, acel „erou" al 
ganului, acum Erou al 
Socialiste, ne-a produs 

un om. un adevă- 
de hărnicie în

Gh.
Bără- 

Muncii 
emoția

de a cunoaște 
rat exemplu 
muncă.

Ni s-a spus 
cem. A doua 
am trecut cu 
am pătruns în Insula denumită 
pentru bogăția roadelor ei, 
„Insula bogăției" — unde se gă
sesc plantațiile legumicole ale 
I.A.S.-ului. De atunci lucrăm 
aici, alături de lucrătorii fer
mei, ajutând la recoltatul legu
melor. Ne bucurăm că putem 
îmbina entuziasmul nostru ti
neresc cu experiența celor mai 
în vîrstă. După muncă, ne aș
teaptă o masă excelentă și dor
mitor pentru odihnă. Totul 
strălucește de curățenie. Mul
țumiți de rezultatele „zilei de 
muncă" și de răsplata bineme
ritată, ne încheiem ziua ascul
tând muzică și uneori dansînd.

A doua zi dimineață, trecînd 
iarăși Borcea, poposind pe 
„Insula bogăției* simțim toți o 
mare bucurie. BUCURIA DE A 
MUNCI.

ce trebuie să fa
zi de dimineață, 
bacul Borcea și

Taxarea ți insilozarea furajelor coincide fi cu prima lecție practică a studenților din anul I de la Facultatea de medicină 
veterinară. Foto ; GH. CUCU

să

și studenți 
practica in 
ne spune 

Mocan u,

Ieri și-au început activitatea 
de muncă patriotică în tabăra 
organizată de Comitetul jude
țean Mureș al U.T.C. la Batoș, 
400 de elevi de la Liceul peda
gogic din Tg. Mureș. Au pre
luat ștafeta de la colegii lor de 
la Liceul din Sîngiorzul de 
Pădure. Deda, de la studenții 
tîrgmureseni ai Institutului pe
dagogic de 3 ani si ai Institu
tului de mediană si farmacie, 
în 9 zile ei au recoltat 80 tone 
mere, au sortat 55 tone mere, 
au recoltat, sortat și încărcat 40 
tone paie. Ne aflăm în ferma 
nr. 6.

— Nu putem să ne lăudăm 
cu rezultatele de acum, spunea 
eleva Gabriela Grartra Hărșan. 
secretara organizației U.T.C. din 
anul II D. deoarece abia am 
format echipele. Știm insă că 
noi trebuie să asigurăm zilnic, 
deci să sortăm, livrarea a două 
vagoane de mere pehtru export. 
Sîntem hotărîte să ne îndepli
nim sarcinile.

La ferma nr. 5 Uila. elevele 
cred că norma de 7 lăzi pe zi 
va fi realizată si depășită. 
Ceva mai încolo, 80 de elevi 
din anii III și IV D recoltează 
ultimele cantități de prune. 
Gheorghe Movilă. locțiitorul 
secretarului comitetului U.T.C. 
pe scoală, ne roagă să trecem 
pe la echipe. Numărăm lădițe- 
le : 250 în două ore. în medie, 
mai mult de 3 lădițe de om. 
Rezultate car? arată că angaja
mentul de a fi la înălțimea se
riilor precedente va fi respectat.

M. BORDA

Două săptămîni
18-24 SEPTEMBRIE

• Unități care au beneficiat de ajutorul tine
rilor: 2580 C.A.P., 271 I.A.S. • Tineri pre
zenți la muncă patriotică : 883 600 — dintre 
care 749254 sînt elevi și peste 34000 stu
denți. ® Au recoltat:

40 028
31 870
71 533 
19725 
36463 
27 047 
57015

tone legume 
tone fructe 
tone porumb 
tone cartofi 
tone sfeclă de zahăr
tone struguri 
tone furaje

l

de muncă în cifre i
24—30 SEPTEMBRIE

• Unități care au cerut și primit sprijin de la 
tineri: 3 463 dintre care 2 923 C.A.P. și 322 
I.A.S. • Tineri prezenți în campanie: 
1067413 dintre care 883600 elevi și peste 
34 000 studenți

79144
32025
55484 
94905 
59044 
45319

2 291
18384

9 Au recoltat: 
tone legume, 
tone fructe 
tone porumb, 
tone cartofi 
tone sfeclă 
tone struguri 
tone floarea soarelui 
tone furaje

Pe lîngă acestea, tinerii au efectuat lucrări de degajare a terenului în vederea însămînța- 
, au participat la însilozat cartofi, sortat legume, încărcat și transportat produse agri-tului, c_ ,_____... __________ . „

cole la baze de recepție, la depășunat porumb, precum și pe șantiere de construcții — la con 
strucția de cămine pentru tineri necâsătoriți.

Cu aceste „antecedente" a început o nouă săptămînă de muncă. Spor la treabă I

Beneficiarii acordă 
nota 10

Ținuta obligatorie: 
salopeta de lucru

■f.

1b

în vecinătatea stejarilor 
culari, livezile 
Strunga au părut 
tuturor chiar mai 
sînt. Le-am văzut și le-am 
văzut încărcate de floare sau 
rod. Le-am văzut mutate in basm 
de salturile arcuite ale căprioa
relor care își găsesc sălaș aici. 
Le-am văzut pline de muncitorii, 
tehnicienii și inginerii întreprin
derii. Si de cîteva toamne, dar 
mai ales din toamna aceasta, de 
prezența tumultuoasă a elevilor 
care vin de acum prin tradiție 
aici, sub merii poveștilor, din 
clipa în care se face noapte în 
prune și trebuie să rămînă pe 
obrazul merilor soarele neasfin
țit. O astfel de imagine ruptă 
dintr-o mie și una de nopți ne-a 
chemat și acum la Strunga, cînd 
sîntftm oaspeții elevilor Liceu
lui „Negruzi" din Iași. Oaspeți 
ai elevilor, pentru că ei nu se 
mai simt de multa vreme oas-

laI.A.S. de
întotdeauna 
tinere decit 

re-

Pentru o parte din studenții 
facultăților de Agronomie. Me
dicină veterinară și Zootehnie, 
noul an universitar a debutat la 
I.C.C.P.T. Fundulea.

Ținuta vestimentară obligato
rie chiar din prima zi : salopeta 
de lucru.

— Care este programul de 
lUeru al studenților ? l-am în
trebat pe tovarășul Constantin 
Săndulescu.

„Cei 70 de studenți au fost 
organizați în patru grupe care 
lucrează prin rotație la însilo- 
zări, culesul porumbului, al flo- 
rii-soarelui și viei. Jumă
tate din cantitatea furajelor 
necesare pentru hrana animale- timp, bucuria 
lor a fost deja însilozată. re
zultat important dacă ținem 
seama de faptul că această ope
rațiune presupune angajarea u- 
nui surplus de forță de muncă".

Am cerut tovarășului inginer 
șef. Marinov Constantin, să se 
refere la puntele de lucru ale 
studenților care fac practică la 
I.C.C.P.T. Fundulea.

ve. în fiecare zi recolta strînsă 
de fiecare student depășește 300 
de kilograme de legume sau 
fructe, așa îneît aproape 98° n 
din producție o îngrijim și re
coltăm cu studenții".

ELENA RUBELI

„Ne-am întîlnit, 
la muncă, cu un erou 

al Bărăganului"
- spune studentul 

Gheorghe Gh. Tecoi de 
la Facultatea de drept - 

București

Am avut cinstea și, în același 
, , ' ’ să mă număr

printre studenții facultății noas
tre care. împreună cu ceilalți 
colegi de la Universitatea din 
București, să fim solicitați de 
județul Ialomița, în campania de 
toamnă.

Noi am mers la I.A.S. Pie- 
troiu. una dintre cele mai mari, 
mai bogate și frumoase unități 
agricole. Aici, am fost primiți,

BRAILA : Cei peste 21 000 elevi care participă la campania de 
toamnă în județul Brăila au făcut ieri un scurt bilanț : pînă în 
prezent eî au recoltat porumbul de pe 2 230 ha, floarea soarelui 
de pe 678 ha, sfeclă de zahăr — 9 055 tone, legume și fructe — 
21500 tone și 20 tone de ricin.

— Toți elevii muncesc cu hărnicie, cu elan. ne. spune 1 
Sofian, secretar al Comitetului județean U.T.C. Se cuvine 
să evidențiem în mod deosebit pe cei de la Școala profesională 
Progresul, care au recoltat 470 hectare cultivate cu porumb și în 
14 C.A.P., pe cei de la Liceul „Gheorghe Murgoci", care se 
înscriu cu 360 tone sfeclă de zahăr la I.A.S. Baldovinești și 960 
tone legume la I.A.S. Dunărea. Și pe elevii de la Grupul școlar 
Petrol-Chimie care la Fabrica de la Zagna-Vădeni au ] 
pentru conserve 1100 tone de legume și fructe.

Duminică, elevii brăileni au ieșit în număr și mai mare pe 
'» toamnei. Îndrumați îndeaproape de cadre didactice și 

de activiști U.T.C., care participă alături de ei la stringerea 
recoltei, au reușit să realizeze producții de zi record. (I. CHIRIC)

Roadele toamnei — bucuria copiilor.
Foto: OCTAVIAN MILEA

Se impune grăbirea transportului

Recoltarea hibridului de floarea-soarelui din timpul experimental de la I.C.C.P.T.-Fundul ea 
Foto: GH. CUCU

I
Vasile I 
e insă I

I
ii școlar | 
pregătit I

I 
IAȘI : în urma întrecerii uteciste organizată în cadrul I.A.S. | 

Bucium, intre cei 600 de elevi ai liceelor Dimitrie Cantemir și 
Al. I. Cuza din lași, au fost recoltate 1 092 tone struguri, adică 1 
o cincime din întreaga cantitate recoltată in cadrul acestei intre- | 
prinderi pină in prezent. Pe primele locuri, la ferma Tomești • 

clasat elevele : Mihaela Crăciun, Ana loja. Elena Ciocîrlan. | 
_______ i Tataru, Mariana Ioniță și Elena Scafaru de la liceul 
Dimitrie Cantemir. La fermele Vișan, Vlădiceni, Pietrărie, Doi 
Peri și Bucium. Mariana Ghercu, Lica Dumitrașcu. Alexandru 
Bîrcă, Valentin Pîntescu, Viorel Morârescu, Sofia Enache, Maria 
Hadi. Adela Popa și Doina Strătilă de la liceul Al. I. Cuza. 
Recordul la cules a fost atins de î
_________  care in cele 12 zile de practică a recoltat 5 340 kg 
struguri. Conducerea I.A.S. Bucium a acordat premii eîștigători- 
lor. (C. ION).
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cartofilor din timp și depozitarea lor

I 
trătilă de la liceul Al. I. Cuza. ■ 
Mihaela Crăciun (liceul Dimitrie I , 
de practică a recoltat 5 340 kg i 
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I
I
I
I

’ui I 
“““O I •
i au I 
!, 14 I ! 
J‘

HUNEDOARA : Duminica mii de elevi și studenți s-au alăturat 
cooperatorilor și mecanizatorilor. Atenția lor a fost îndreptată 
spre recoltarea cartofilor. Peste 200 de elevi din Orăștie au 
plecat in zori spre tarlalele fermei din localitate precum șî a 
celor din satul Aurel Vlaicu : de pe 3 hectare s-a obținut o 
producție de 40 tone cartofi. Alte sute de colegi de ai lor, au 
dat o mină de ajutor cooperatorilor din Căstău, Pricaz și Geoagiu. 
obținind de asemenea rezultate foarte bune, iar elevii liceului din 
Hațeg și ai Școlii generale din Totești se mindresc că au scos 
în aceeași zi opt tone respectiv 12 tone de cartofi la ferma 
Unirea și la C.A.P. din localitate. Cu același spor s-a lucrat și 
la stringerea altor culturi. La C.A.P. din Sarmizegetusa. Peș- 

| t&ana și Hațeg, 150 de elevi ai școlilor generale au recoltat 
4 000 kg fructe iar Ia C.A.P. Chimindia elevii Scolii profesionale 
energetice din Deva au scos 20 tone sfeclă de zahăr și transportat 

| la baza de recepție alte 14 tone. De Ia deschiderea anului 
I școlar. pe ogoarele județului Hunedoara au fost prezenți 10 000 
I de elevi, studenți și tineri muncitori care și-au adus o contribu

ție substanțială la stringerea recoltei. în acest răstimp ei au 
{ recoltat 1 000 tone cartofi. 2 000 tone sfeclă. 74 tone legume, 14

tone .fructe și 90 tone porumb. (ALEX. BALGRADEAN).

Că recoltatul cartofilor s-a 
făcut în mod operativ în majo
ritatea unităților cultivatoare 
din județul Suceava o dove
dește faptul că la data raidului 
nostru procentul de realizare 
era de 95 la sută. Nu au mai 
fost necesare decit cîtexra zile 
pentru ca și în unitățile cu 
restanțe să se ajungă la finalul 
recoltării. Dealtfel, „acțiunea 
cartoful". cum le place mai a- 
les tinerilor de aici să nu
mească această activitate fe
brilă specifică, s-a bucurat de 
o atenție deosebită din partea 
tuturor organizațiilor de partid 
și U.T.C. Drept urmare a unei 
munci politice și organizatorice 
susținute, la recoltatul carto
filor din acest județ bazin prin
cipal de aprovizionare al țării, 
au fost antrenați mii de țărani 
cooperatori și lucrători din fer
mele de stat, peste 10 000 elevi 
și 3 000 de salariați. Celor 600 
autocamioane și remorci din 
parcul propriu li s-au adăugat 
alte 300 autocamioane venite 
în ajutor din județele înveci
nate.

Nu în toate unitățile însă este 
organizat transportul cu tot atîta 
grabă. Ne-am dat seama foarte 
ușor văzînd cum decurge pre
luarea la două baze de recepție 
a cartofilor. La cea din Verești, 
unde se predau cartofii de să- 
mînță, se lucrează în flux con
tinuu între orele 5 și 24. pre- 
luîndu-se nu 670 tone, cît pre
vede graficul zilnic, ci între 
800—900 tone. Și aceasta deoa
rece unitățile producătoare re
partizate aici au concentrat toa
te mijloacele pentru transpor
tarea cantităților reprezentând 
obligațiile către stat. Apoi și 
pentru că procesul de preluare 
este foarte bine organizat. Ni 
s-au părut semnificative apre
cierile făcute ' - - —
orghe Galan, 
agricolă din 
niciodată mai

pe zi pentru că și pe cîmp sint. 
încărcat repede iar aici, la fel, 
se merge operativ. Vedeți e ora 
11 și jumătate. Am adus deja 
patru transporturi. Pînă diseară 
fac incă pe atita“.

Nu se poate spune că la ram
pa din Rădăuți, nu sint create 
condiții optime de preluare.

SUCEAVA
Aici insă graficul nu se res
pectă. Tocmai de către cele 10 
cooperative agricole și 3 ferme 
ale I.A.S. Rădăuți repartizate să 
predea in acest punct. Sint co
operative, ca cele din Măne- 
uți.xMarginea sau Bălcăuți, care 
au întîrziat mult chiar cu ram
bursarea cantităților corespun
zătoare de cartofi de sămință 
pe care le-au luat în primă
vară. Să nu mai vorbim de a-

chitarea obligațiilor contrac
tuale.

Spuneam mai înainte că la 
Suceava au venit în ajutor 
mijloace de transport auto din 
alte județe. Se cuvine desigur 
ca în special acestea să fie fo
losite din plin, pentru că oa
menii au venit să facă treabă 
nu să piardă timpul. Un grup 
de maramureșeni ne relatau 
însă că la cooperativa agricolă 
din Șiret, la brigada din satul 
Pădureni, 3 autocamioane au 
stat o zi întreagă parcate pen
tru că nimeni nu s-a îngrijit să 
fie încărcate cu cartofi.

Există, așadar, lucruri care 
frînează ritmul rapid de trans
portare al cartofilor din cîmp 
la depozite sau pe rampele de 
expediere. înrăutățirea vremii 
aici pune și mai acut problema 
accelerării acestui ritm și deci 
problema unei perfecte orga
nizări și folosiri a mijloacelor 
de transport.

de șoferul Ghe- 
de la cooperativa 
Verești. „Nu fac 
puțin de 7 curse

OCTAVIAN MILEA

Ajutoare de nădejde la recoltatul cartofilor — elevii.
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Sărbătorirea împlinirii a 30 de ani de la crearea Diviziei „ Tudor Vladimirescu-Debrețin"

ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ
(Urmare din pag. I)

aprobarea și sprijinul guvernu
lui sovietic. înalta decorație 
care va străluci de aici înainte 
pe faldurile drapelului nostru 
de luptă va constitui pentru noi 
toți — cadre și ostași din divizie
— un permanent și puternic im
bold de a ne perfecționa ne
contenit activitatea, de a ne 
îndeplini ireproșabil toate înda
toririle ce ne revin. \

în fața dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, in fața 
drapelului de luptă al marii 
noastre unități ne angajăm, in 
mod solemn, să nu precupețim 
nici un efort pentru a obține
— așa cum ați cerut dumnea
voastră tuturor marilor unități 
și unități — numai rezultate 
bune și foarte bune la toate 
categoriile de pregătire ; să în
tărim continuu ordinea și dis
ciplina militară ; să cunoaștem 
și să mînuim la perfecție arma
mentul și tehnica din înzes
trare ; să formăm luptători te
meinic instruiți, curajoși și 
dîrji, pătrunși de o înaltă 
-conștiință socialistă, care să-și 
dăruiască tot ce ' au mai bun 
slujirii ' qu abnegație a patriei 
dragi.

în activitățile pe care le des
fășurăm in economie, ne vom 
îndeplini sarcinile exemplar, 
manifestîndu-ne și pe această 
cale recunoștința față de efor
turile poporului, care ne pune 
la dispoziție tot ceea ce este ne
cesar pregătirii noastre.

Umăr la umăr cu toți militarii 
armatei noastre populare, ani
mați de. acelaș patriotism fier
binte și devotament față de 
cauza partidului, vom fi gata 
permanent să îndeplinim misi
unea încredințată de a apăra 
cuceririle revoluționare ale oa
menilor muncii, libertatea, inde
pendența și suveranitatea scum
pei noastre patrii, Republica 
Socialistă România.

•în continuare, a luat cuvîntul 
general de armată Ion Ioniță, 
ministrul apărării naționale.

„Permiteți-mi să încep prin a 
da glas profundelor sentimente 
de bucurie și recunoștință de 
care sîntem ștăpîniți toți cei 
care participăm la această festi
vitate. întregul personal al ar
matei. pentru marea cinste de 
a vă avea în mijlocul nostru, a 
spus vorbitorul.

Noi vedem in prezenta dum
neavoastră Ia solemnitatea con
feririi Ordinului ,.Tudor Vladi
mirescu" clasa I Drapelului de 
luptă al Diviziei .,Tudor Viadi- 
mirescu-Debrețin“ o nouă și vie 
expresie a grijii permanente pe 
care dumneavoastră, conducerea 
de partid și de stat, o mani
festați față de armată, față de 
cadrele și ostașii ei, a înaltei 
răspunderi cu care vegheați la 
continua întărire a capacității 
de apărare a patriei.

în îndeplinirea misiunii sacie 
ce li s-a încredințat, militarii de 
toate gradele, de la soldat la 
general, sînt puternic mobilizați 
de conștiința faptului că în frun
tea partidului, in fruntea statu
lui, în fruntea Forțelor Armate, 
vă aflați dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. cel 
mai strălucit fiu al poporului 
român, dîrz militant marxist-le- 
ninist. patriot înflăcărat și in
ternaționalist consecvent, perso
nalitate eminentă a mișcării co
muniste și muncitorești, a vieții 
politice mondiale.

Marile înfăptuiri pe care le 
cunoaște poporul nostru in toate 
domeniile producției materiale, 
efervescența fără precedent a 
vieții spirituale, toate condițiile 
create dezvoltării și afirmării 
plenare a personalității umane 
sint indisolubil legate de prodi
gioasa dumneavoastră activitate, 
pătrunsă de pasiune revoluțio
nară incandescentă, de o ener
gie clocotitoare inepuizabilă. 
Clarviziunea, fermitatea, spiri
tul de inițiativă și înalta com
petență cu care elaborați și rea
lizați, în funcțiile de mare răs
pundere ce vi le-a încredințat 
poporul, politica externă a țării, 
— în centrul căreia stă prietenia 

și alianța cu toate statele socia
liste — face ca România să-și 
ocupe locul demn pe care-1 me
rită pe deplin în rindul națiuni
lor lumii.

împreună cu întregul popor, 
personalul armatei a luat cunoș
tință cu profundă satisfacție și 
cu legitimă mîndrie de rezulta
tele remarcabile care au încunu
nat istorica vizită pe care a-ti 
intreprins-o recent într-un șir 
de state latino-americane. Stră
lucit mesager al celor mai fier
binți năzuințe ale poporului 
român de pace și prietenie, de 
colaborare și înțelegere cu toate 
popoarele lumii, ați pus teme
liile trainice unei rodnice coope
rări multilaterale și de perspec
tivă cu țările latino-americane 
vizitate, ați ridicat pe noi trepte 
prestigiul internațional al Româ
niei socialiste, ați adus o con
tribuție de cea mai mare însem
nătate la cauza prieteniei și co
laborării între popoare, la pro
movarea ideilor nobile ale păcii 
și progresului social.

Permiteți-mi să folosesc acest 
prilej pentru a asigura încă o 
dată Comitetul Central al par
tidului. Consiliul de Stat și gu
vernul țării, pe dumneavoastră 
personal stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că armata noastră, 
devotată trup și suflet poporu
lui și patriei, susține în unani
mitate. cu înflăcărare și abnega
ție. politica internă și externă, 
marxist-leninistă, a Partidului 
Comunist Român, politică care 
constituie expresia cea mai 
înaltă a intereselor supreme ale 
națiunii noastre socialiste.

Solemnitatea la care partici
păm evocă un drum glorios de 
luptă străbătut, in numele cau
zei libertății și independenței 
patriei, de una din marile uni
tăți ale armatei noastre — Divi
zia ..Tudor Vladimirescu-De
brețin".

Sint aici prezenți mai mulți 
veterani ai acestei mari unități 
— foști comandanți, șefi de stat 
major, lucrători politici, care 

și-au adus contribuția la consti
tuirea și întărirea diviziei, la 
luptele purtate de această mare 
unitate, împreună cu celelalte 
mari unități ale armatei române, 
cot la cot cu armata sovietică, 
împotriva trupelor hitleriste. 
Faptele lor de arme, ca și ale 
tuturor militarilor români care 
au luptat pentru eliberarea țării, 
pentru victoria asupra Germa
niei naziste sint înscrise la lec 
de cinste in cronica tradițiilor 
de luptă ale armatei române.

Păstrind și îmbogățind tradi
țiile moștenite de la înaintași, 
militarii de astăzi ai diviziei, 
asemenea tuturor ostașilor țării 
nu-și precupețesc eforturile 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
puse de partid și popor în fața 
armatei.

Militarii de toate gradele sînt 
hotărîți să-și dedice întreaga 
pricepere și capacitate de mun
că ridicării calității procesului 
pregătirii de luptă și poli
tice, sporirii neîntrerupte a for
ței combative a unităților și 
marilor unități, precum și înde
plinirii sarcinilor ce le revin pe 
șantierele economiei naționale.

Raportez că pentru militarii 
Armatei Republicii Socialiste 
România nu există altă îndato
rire mai presus decit străjuirea 
cu vigilență și fermitate a cuce
ririlor revoluționare ale poporu
lui, a libertății, independenței și 
suveranității patriei. înfăptuirea 
neabătut a politicii partidului și 
sarcinilor trasate de dumnea
voastră. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, comandantul nostru 
suorem".

în uralele și aclamațiile celor 
prezenți, ia cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea conducătorului 
partidului și statului nostru — 
strălucită reafirmare a politicii 
interne și externe a partidului, 
a sintetizat direcțiile spre care 
iși îndreaptă eforturile sale 
poporul nostru în vederea edi
ficării societății socialiste multi
lateral dezvoltate, preocupările 

României socialiste de a lărgi și 
întări relațiile sale cu toate ță
rile, de a-și aduce o contribuție 
tot mai mare la cauza păcii și 
socialismului, la promovarea co
operării și înțelegerii interna
ționale. în acelaș timp, cuvînta
rea a reprezentat un document 
de o excepțională însemnătate 
privind întărirea pe mai departe 
a capacității de apărare a pa
triei. creșterea rolului armatei 
ca școală de educație politică, 
patriotică și cetățenească.

Urmărită cu deosebită atenție 
și larg interes, cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu a fost 
subliniată, în repetate rînduri, 
cu îndelungi urale.

într-o ținută impecabilă, uni
tățile Diviziei în frunte cu Dra
pelul de luptă, distins cu Ordi
nul „Tudor Vladimirescu", cla
sa I, defilează și prezintă onorul 
comandantului suprem al For
țelor Armate.

Solemnitatea consacrată ani
versării Diviziei „Tudor Vladi
mirescu-Debrețin" ia sfîrșit 
într-o atmosferă de puternic 
entuziasm.

Militarii armatei noastre își 
exprimă și cu acest prilej dra
gostea și recunoștința lor fier
binte față de partid și secreta
rul său general, voința de a 
munci cu dăruire și perseveren
tă pentru înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului 
și statului nostru, pentru forma
rea de luptători iscusiți, apără
tori de nădejde ai cuceririlor re
voluționare ale poporului, ai in
dependenței și suveranității 
scumpei noastre patrii, Republi
ca Socialistă România.

★
Solemnitatea desfășurată cu 

prilejul decorării Drapelului de 
luptă al Diviziei „Tudor Vladi- 
mirescu-Debrețin“ cu ordinul 
»,Tudor Vladimirescu“ clasa I, a 
fost transmisă în direct de pos
turile noastre de radio și tele
viziune.

IA CASA CENTRALĂ / ARMATEI

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)
I 

ccimunism ! (Urale puternice, 
aplauze prelungite).

Dragi tovarăși,

După cum se știe, Divizia „Tu
dor Vladimirescu" a participat, 
alături de unele unități ale ar
matei sovietice, la o serie de 
bătălii în lunile premergătoare 
înfăptuirii actului istoric de la 
23 August. După insurecția na
țională antifascistă, ea a acțio
nat împreună cu întreaga noas
tră armată, care a dus lupte 
hotărîte. alături de armata so
vietică eroică, participînd cu 
toate forțele la eliberarea de
finitivă a patriei, și. în continua
re, la eliberarea Ungariei. Ce
hoslovaciei, pină Ia înfringerea 
definitivă a Germaniei hitleris
te. Lozinca „Totul pentru front, 
totul pentru victoria împotriva 
fascismului" a mobilizat între
gul popor, asigurînd participa
rea țării noastre cu întreaga 
sa forță militară și economică la 
victoria asupra fascismului, duș
manul de moarte al progresului 
și civilizației, asupra Germa
nici hitleriste.

Trebuie menționat că imediat 
după 23 August, in rîndurile Di
viziei „Tudor Vladimirescu" au 
intrat mii și mii de tineri co
muniști, care la chemarea par
tidului, au hotărît să ia parte 
în mod voluntar la luptele îm
potriva Germaniei hitleriste.

S-a menționat aici drumul de 
luptă al Diviziei „Tudor Vladi
mirescu". în luptele grele pe 
care le-a dus această divizie, ca 
de altfel întreaga noastră ar
mată, s-a afirmat caracterul nou, 
strinsa legătură cu poporul a 
forțelor armate române. Ca ur
mare a contribuției aduse la 
victoriile în aceste lupte grele. 
Diviziei „Tudor Vladimirescu" 
i s-a atribuit și numele de „De
brețin" printr-un ordin al Co
mandamentului Suprem al U- 
niunii Sovietice. Aceasta a 
constituit o recunoaștere și o 
recompensă — dacă se poate 
spune așa — a participării sale 
la eliberarea acestui important 
oraș din Ungaria.

Aș dori să aduc aici un oma
giu comuniștilor, ofițerilor și 
soldaților care au acționat pen
tru constituirea Diviziei „Tudor 
Vladimirescu", tuturor comuniș
tilor, ofițerilor și soldaților care, 
cu prețul singelui lor, au luptat 
pentru eliberarea patriei, pen
tru dezvoltarea liberă și inde
pendentă a României pe calea 
nouă, calea socialistă. (Aplauze 
puternice, urale).

în luptele purtate pentru eli
berarea țării, pentru zdrobirea 
definitivă a Germaniei fasciste, 
întreaga armată română s-a a- 
coperit de glorie nepieritoare^, 
dovedind că este strîns legată 
de interesele poporului, hotărî- 
tă să facă totul pentru a sluji 
patria, progresul ei economic 
și social. (Aplauze puternice, 
urale.)

Dragi tovarăși,
Aș dori să menționez și cu 

acest prilej faptul că, după Eli
berare, Partidul Comunist Ro
mân a desfășurat o largă acti
vitate de întărire a unității cla
sei muncitoare, a tuturor forțe
lor democratice, trecînd la în
făptuirea transformărilor re
voluționare care trebuiau să 
asigure dezvoltarea pe o cale 
nouă a societății românești. 

Toate acestea au deschis calea 
înfăptuirii revoluției populare, 
apoi a revoluției socialiste, dez
voltării economico-sociale a 
tarii, trecerii la făurirea cu suc
ces a socialismului. Tocmai pe 
baza acestor succese remarcabi
le obținute de poporul român 
sub conducerea detașamentului 
său de anvangardă — Partidul 
Comunist Român — s-a asigurat 
întărirea independenței și su
veranității patriei, ridicarea con
tinuă a bunăstării generale, 
materiale și spirituale, a între
gului nostru popor.

După cum se știe, poporul ro
mân înfăptuiește cu succes, sub 
conducerea partidului, progra
mul elaborat de Congresul al 
X-lea și de Conferința naționa
lă. în centrul căruia se află 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în Româ
nia. Acționind pentru înfăptui
rea cu succes a planului cinci
nal în toate domeniile de acti
vitate, nu uităm nici un moment 
că între sarcinile naționale și 
cele internaționale există o 
strînsă unitate dialectică. De 
aceea, țara noastră desfășoară 
o politică externă activă. în
tărind continuu colaborarea și 
prietenia cu toate țările socialis
te, cu toate țările în curs de 
dezvoltare, care luptă pentru 
dezvoltarea lor economică și 
socială independentă, cu state
le capitaliste dezvoltate, par
ticipînd activ la diviziunea in
ternațională a muncii. Punem 
la baza relațiilor internaționale 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului indepen
dentei și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc.

Recenta vizită pe care am fă
cut-o în șase țări din America 
Latină, ca și vizita din primă
vara anului 1972 în mai multe 
țări din Africa, precum și vizi
tele făcute în țările din Europa 
și Asia constituie o expresie 
elocventă a participării Republi
cii Socialiste România la dez
voltarea largă a colaborării in
ternaționale. la lupta pentru 
pace și colaborare între toate 
popoarele lumii.

Constatăm cu multă satisfac
ție că în viața internațională 
s-au obținut o serie de rezultate 
pozitive, că se afirmă un curs 
nou, de destindere și colaborare 
între statele lumii. România și-a 
adus contribuția activă la dez
voltarea pe această cale a vieții 
internaționale. Am militat in 
mod permanent pentru lichida
rea vechii politici imperialiste 
de forță și dictat, împotriva co
lonialismului, neocolonialismu- 
lui, pentru a se pune capăt răz
boaielor locale și stărilor de 
încordare, pentru soluționarea 
problemelor litigioase dintre 
state pe calea pașnică, a tratati
velor.

O activitate susținută am des
fășurat în vederea ținerii Con
ferinței general-europene. Am 
participat activ atît la lucrările 
pregătitoare de la Helsinki, la 
prima fază a Conferinței care a 
început cu întilnirea miniștrilor 
de externe, și sîntem ferm deciși 
să ne aducem contribuția tot mai 
activă la a doua fază a Confe
rinței — care se desfășoară la 
Geneva — la elaborarea docu
mentelor care să asigure așeza
rea relațiilor dintre statele euro
pene pe principii noi, de egali
tate și respect, să asigure fie
cărei națiuni europene posibili
tatea de a-și concentra eforturile 
îp direcția dezvoltării economi

co-sociale, fără teama de a fi 
victima vreunei agresiuni sau 
intervenții din afară. Dorim ca 
Conferința general-europeană să 
deschidă o eră nouă în relațiile 
din Europa, in relațiile din în
treaga lume — o eră a colabo
rării trainice intre toate popoa
rele ! (Aplauze puternice).

Acționind pentru consolidarea 
și dezvoltarea cursului destin
derii în viața internațională, nu 
uităm nici un moment că acest 
curs se află la început, că mai 
sint forțe imperialiste, reacțio
nare. care se opun noii politici 
de destindere. De aceea, este 
necesar să se acționeze cu toată 
fermitatea pentru a se asigura 
înfăptuirea politicii noi, garan- 
tîndu-se astfel fiecărui popor 
dreptul la dezvoltare liberă, in
dependentă, la organizarea vieții 
economico-sociale corespunzător 
năzuințelor sale.

Considerăm că, în această di
recție, este necesară unirea tu
turor forțelor antiimperialiste — 
în cadrul cărora țările socialiste, 
partidele comuniste și muncito
rești, mișcările de eliberare na
țională, țările care luptă pentru 
dezvoltarea lor economică inde
pendentă, intelectualitatea, fe
meile, tineretul, forțele democra
tice de pretutindeni, în frunte 
cu clasa muncitoare, au de jucat 
un rol hotăritor. Pină la urmă, 
pacea, dezvoltarea liberă, inde
pendentă stă in miinile po
poarelor ! Numai acțiunea unită 
o tuturor forțelor progresiste de 
pretutindeni poate asigura o 
pace trainică, făurirea unei lumi 
mai drepte, mai bune, pentru 
toate națiunile. (Aplauze puter
nice, urale).

Ne pronunțăm cu energie pen
tru măsuri hotărîte în direcția 
dezarmării și, în primul rind, a 
dezarmării nucleare, pentru de
zarmarea generală. Considerăm 
că aceasta constituie o necesi
tate imperioasă pentru destinde
rea omenirii, ținind seama atît 
de cheltuielile uriașe care se fac 
an de an pentru înarmare și 
care apasă greu pe umerii tu
turor popoarelor, cit și de acu
mularea unor stocuri tot mai 
mari de arme de distrugere in 
masă, cum sînt armele nucleare 
și cele chimice și bacteriologice. 
Nu se poate asigura o adevărată 
destindere și colaborare, fără a 
se trece concret la măsuri în 
direcția dezarmării !

Sîntem preocupați de a asigura 
participarea tot mai activă a 
tuturor popoarelor la soluționa
rea marilor probleme internațio
nale. Acordăm un rol important 
țărilor mici și mijlocii care tre
buie să-și spună cuvîntul în so
luționarea tuturor problemelor 
vieții internaționale. în acest 
context, acordăm o mare însem
nătate întăririi și creșterii ro
lului Organizației Națiunilor 
Unite, al altor organisme inter
naționale.

Preocupindu-ne de toate aces
tea, nu uităm, in același timp, 
că. pină ia adoptarea unor mă
suri concrete de dezarmare, tre
buie să ne îngrijim continuu de 
întărirea capacității de apărare 
a patriei. De aceea, vom conti
nua și in viitor să acordăm 
atenția necesară dotării cu mij
loace de luptă, ridicării pregă
tirii militare și politice a arma
tei noastre, considerind că a- 
ceasta constituie o obligație față 
de cauza apărării cuceririlor so
cialiste ale țării, față de inte
resele naționale ale întregului 

nostru popor. Totodată, vom în
tări colaborarea cu armatele ță
rilor participante la Tratatul de 
la Varșovia, cu armatele tutu
ror țărilor socialiste ; vom ac
ționa, de asemenea, pentru întă
rirea colaborării cu armatele 
țărilor care luptă pentru dezvol
tarea lor economică și socială 
de-sine-stătătoare, pentru apăra
rea independenței și suveranită
ții lor.

Merită ca la această festivitate 
să menționez faptul că de la 
început partidul a acordat o 
atenție deosebită reorganizării 
armatei pe baze noi, preocupin- 
du-se atît de dotarea ei, cit și 
de formarea unui corp de ofițeri 
ieșiți din rindurile clasei munci
toare, țărănimii, intelectualității, 
ale poporului. S-a desfășurat și 
se desfășoară o intensă activitate 
educativă, organele politice și 
organizațiile de partid avind un 
rol important in munca de for
mare a conștiinței noi a mili
tarilor forțelor noastre armate. 
Am pornit întotdeauna de la 
faptul că o adevărată armată 
populară trebuie să constituie 
pavăza cuceririlor revoluționare 
ale poporului, să fie apărătoarea 
de nădejde a independenței și 
suveranității țării ! (Aplauze, 
ucale).

De altfel, înseși tradițiile vechi 
— aș putea spune din epocile de 
dezvoltare a Țărilor românești — 
dovedesc că armata a slujit în
totdeauna interesele poporului, 
a constituit forța de bază a 
luptei împotriva dominației 
străine, pentru cucerirea și apă
rarea independenței. Nu doresc 
să încep de la Decebal. Aminti- 
ți-vă însă de Mircea, de Ștefan, 
de Mihai Viteazul, de Tudor 
Vladimirescu, de rolul armatei 
în Revoluția din 1848, de contri
buția ei la realizarea Unirii în 
1859. de participarea armatei la 
lupta pentru independență in 
1877 și împotriva ocupației ger
mane în războiul din ’916-’918.

Toate aceste tradiții, continua
te în războiul împotriva Ger
maniei hitleriste, trec ca un fir 
roșu prin întregul proces de 
dezvoltare și întărire a armatei 
noastre de astăzi. Experiența 
trecutului ne arată că trebuie să 
facem totul pentru întărirea 
unității indestructibile dintre 

!■

forțele armate și întregul popor ! 
Fiecare ofițer, fiecare soldat tre
buie să știe că nu are o datorie 
mai sfintă decit de a-și servi 
poporul, cuceririle socialismului, 
patria ! (Aplauze, urale puter
nice).

Totodată, acordăm atenție ri
dicării nivelului de pregătire 
pentru apărare a întregului po
por. în acest sens, acordăm o 
mare însemnătate gărzilor pa
triotice, detașamentelor de pre
gătire militară ale tineretului — 
forme de pregătire și înarmare 
a întregului popor. Pornim de la 
faptul că forța și capacitatea de 
luptă ale armatei, ale poporului 
constau in strinsa lor unitate, în 
acțiunea lor unită intr-o direc
ție unică. Apărarea cuceririlor 
revoluționare, a independenței 
și suveranității nu pot fi asi
gurate decit prin acțiunea unită 
a întregului popor, din care ar
mata face parte integrantă. 
(Aplauze puternice, urale).

Dragi tovarăși,
Aniversarea înființării Divi

ziei „Tudor Vladimirescu-Debre
țin" trebuie să constituie un 
imbold pentru întreaga noastră 
armată de a-și ridica necontenit 
nivelul pregătirii de luptă și 
politică, de a participa activ la 
întreaga activitate pentru înfăp
tuirea programului elaborat de 
Congresul al X-Iea al partidului.

Adresez. în numele Comitetu
lui Central al partidului, al Con
siliului de Stat, al guvernului și 
al meu personal, cele mai calde 
felicitări tuturor soldaților. ofi
țerilor și generalilor din Divizia 
„Tudor Vladimirescu-Debrețin" 
care a fost distinsă astăzi cu 
înaltul ordin „Tudor Vladimi
rescu" clasa I. (Aplauze puter
nice, urale). Acordarea acestei 
înalte distincții trebuie să con
stituie un îndemn pentru toți 
militarii diviziei de a face totul 
pentru a fi gata să servească în 
orice împrejurare, interesele pa
triei, ale întregului popor. 
(Aplauze puternice, urale).

Urez militarilor Diviziei 
„Tudor Vladimirescu-Debrețin", 
tuturor militarilor armatei noas
tre, noi și noi succese în pregă
tirea de luptă și politică.

Fiți gata, întotdeauna, pentru 
apărarea socialismului, pentru 
apărarea patriei ! (Aplauze, 
urale puternice, prelungite).

Luni la prînz, a avut loc, la 
Casa centrală a armatei, o a- 
dunare festivă consacrată ani
versării a 30 de ani de la în
ființarea Diviziei „Tudor Vladi
mirescu-Debrețin".

Au luat parte tovarășii Gheor- 
ghe Stoica, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
general de armată Ion Ioniță, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul apărării naționale, Du
mitru Coliu, membru al C.C. al 
P.C.R., general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale și 
șef al Marelui Stat Major, ad- 
juncți ai ministrului apărării 
naționale, foști comandanți și 
activiști politici, veterani ai răz
boiului antihitlerist care au 
luptat in cadrul diviziei, gene
rali și ofițeri, maiștri militari și 
subofițeri activi.

Au fost prezenți atașați mili
tari ai unor misiuni diplomati
ce la București.

Adunarea festivă a fost des
chisă de generalul-locotenent 
Nicolae Militaru, comandantul 
garnizoanei București,

Cu acest prilej, a vorbit ge
neral de armată Ion Ioniță, mi
nistrul apărării naționale, care 
a spus :

„înrninarea Ordinului 
dor Vladimirescu" clasa I Divi
ziei „Tudor Vladimirescu-De
brețin" de către secretarul ge
neral al partidului, președintele 
Consiliului de Stat, Comandan
tul suprem al Forțelor Armate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
constituie încă o manifestare a 
grijii deosebite și permanente 
pe care conducerea partidului 
și statului o acordă activității 
pline de dăruire a militarilor 
armatei noastre populare, cin
stirii tradițiilor glorioase de 
luptă ale înaintașilor". Rele- 
vind apoi împrejurările în care 
s-a format această mare unita
te românească; ministrul apără
rii naționale a evocat pe larg 
drumul ei de luptă, alături de 
întreaga armată română și în 
strinsa cooperare cu armata so
vietică. pină la victoria finala 
împotriva Germaniei hitleriste. 
în viitoarea războiului — a a- 
rătat ministrul apărării naționa
le — comandanții și trupele ar
matei române au săvîrșit acte 
de inalt eroism, au dovedit pri
cepere. curaj, iscusință, vigilen
ță și dîrzenie în luptele purtate.

în. continuare, vorbitorul a 
relevat că in anii revoluției și 
construcției socialiste, Divizia 
„Tudor Vladimirescu-Debrețin", 
în tind cu toate celelalte mari 
unități ale armatei, a cunoscut 
un proces de continuă perfec
ționare. Ea a devenit o mare 
unitate modernă. înzestrată cu 
tehnică și mijloace de luptă 
dintre cele mai bune.

Alături cje întregul popor, 
militarii armatei noastre tră- 

iese sentimente de mîndrie pa
triotică și adîncă satisfacție 
pentru politica înțeleaptă a 
partidului nostru care a făcut să 
crească prestigiul internațional 
al României socialiste, pentru 
faptul că, prin marcanta perso
nalitate a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, patria noastră este 
tot mai bine cunoscută și apre
ciată pe meridianele globului.

Aprobînd în unanimitate, din 
adincul ființei lor, activitatea 
remarcabilă, bogată în rezultate, 
desfășurată de secretarul gene
ral al partidului, militarii văd 
în aceasta o confirmare strălu
cită a justeței și realismului 
orientării politicii interne și 
externe stabilite de Congresul 
al X-lea și Conferința Naționa
lă a Partidului Comunist Ro
mân din 1972, viabilitatea ana
lizei și concluziilor partidului 
nostru privind tendințele și mu
tațiile în viața internațională.

Conștientă de nobila misiune 
ce i s-a încredințat — a spus 
vorbitorul in încheiere, Armata 
Republicii Socialiste România 
nu cunoaște alt comandament 
social mai presus decit slujirea 
cu abnegație a intereselor po
porului, a cauzei socialismului, 
îndeplinirea exemplară a tuturor 
sarcinilor trasate de partid și 
guvern, de comandantul nostru 
suprem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

După ce a exprimat, în numele 
tuturor veteranilor Diviziei săr
bătorite, conducerii de partid si 
de stat, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, profunda 
gratitudine pentru înalta dis
tincție acordată acesteia, gene- 
ralul-colonel în rezervă Nicolae 
Cambrea, primul comandant al 
Diviziei „Tudor Vladimires- 

a spus : ■ Alături de 

ORDIN DE ZI
al ministrului apărării naționale 
al Republicii Socialiste România

Anul acesta, la 2 octombrie, Divizia ..Tudor Vladimirescu- 
Debrețin împlinește trei decenii de existență.

In urmă cu 30 de ani, în timp ce in țară, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, se dezvolta o puternică mișcare 
de rezistență națională împotriva dictaturii militaro-fasciste și 
a dominației hitleriste, pentru ieșirea României din războiul 
nedrept antisovietic, sub Îndrumarea și îndemnul comuniștilor 
români care se găseau in Uniunea Sovietică, cu acordul și 
sprijinul guvernului sovietic, lua ființă pe teritoriul U.R.S.S. 
Divizia „Tudor Vladimirescu", expresie a hotărîrii prizonieri
lor români de a lupta cu arma in mină, alături de întregul 
popor, pentru eliberarea României de sub jugul fascist.

Exponent al intereselor vitale ale națiunii, Partidul Comu
nist Român. unind în jurul său cele mai largi forțe sociale 
și politice ale țării, folosind condițiile externe favorabile cre
ate de loviturile zdrobitoare date trupelor hitleriste de Armata 
sovietică, ca și de succesele celorlalte forțe ale coaliției anti
hitleriste, a trecut la înfăptuirea insurecției naționale antifas
ciste armate din august 1944 — eveniment de însemnătate is
torică pentru destinele poporului român.

După ce a trecut cu bărbăție și eroism proba de foc a in
surecției. viteaza Armată română s-a' angajat, umăr la umăr 
cu glorioasa Armată sovietică. în luptele pentru eliberarea 
părții de nord-vest a României și apoi a Ungariei și Cehoslova
ciei, pină la înfrângerea definitivă a Germaniei naziste. Pe. acest 
aspru drum de luptă, Divizia „Tudor Vladimirescu"-Debrețin 
ca și celelalte mari unități românești, a acționat cu fermitate, 
dîrzenie și neînfricare, aducindu-și contribuția la obținerea 
victoriei.

în perioada ce a urmat după terminarea războiului, Divizia 
„Tudor Vladimireșcu‘‘-Debrețin, asemenea întregii noastre ar
mate, a cunoscut un profund proces de modernizare. La fel ca 
toți ostașii țării, militarii acestei divizii sint animați de dra
goste nețărmurită față de patrie, popor și partid, muncesc cu 
pasiune, și dăruire pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin.

Realizările obținute să constituie pentru toți militarii diviziei 
imbolduri spre perfecționarea necontenită a procesului instruc- 
tiv-educativ ! Acționind în spiritul cerințelor puse în fața arma
tei de conducerea de partid și de stat, de. comandantul suprem 
al Forțelor Armate, tovarășul Nicolae Ceaușescu, manifestind o 
•înaltă conștiință socialistă, cadrele și ostașii din Divizia ..Tudor 
Vladimirescu“-Debrețin ca și din celelalte mari unități și uni
tăți, să-și consacre întreaga capacitate și energie ridicării perma
nente a nivelului pregătirii de luptă și politice, afirmării lor ca 
luptători iscusiți, ca apărători de nădejde ai scumpei noaștre 
patrii — Republica Socialistă România.

Cu prilejul împlinirii a trei decenii de la crearea Diviziei 
„Tudor Vladimirescu"-Debrețin felicit întregul personal al a- 
cestei mari unități a armatei noastre populare și-i urez noj și 
importante succese în activitatea de răspundere pe care o des
fășoară.

vechii mei tovarăși de arme, mă 
bucur din suflet că militarii de 
azi ai diviziei țin în mare 
cinste tradițiile glorioase ale 
înaintașilor lor, ale armatei ro
mâne, ale poporului nostru, ne- 
precupețindu-și eforturile pentru 
a le îmbogăți cu noi fapte ostă
șești pilduitoare, pentru a se 
pregăti cit mai temeinic, pentru 
a apăra cu fermitate cuceririle 
revoluționare ale poporului nos
tru.

Au luat, de asemenea, cuvîn
tul general-locotenent Constan
tin Ionescu, fost activist poli
tic în cadrul diviziei, și general- 
maior Constantin Petcu. care au 
relevat contribuția adusă de 
ostașii șf voluntarii U.T.C.-iști ai 
Diviziei „Tudor Vladimirescu" 
la victoria asupra fascismului.

în cuvîntul său, general-maior 
Lucian Ionescu, comandantul 
Diviziei „Tudor Vladimirescu— 
Debrețin", făcîndu-se ecoul sen
timentelor de profundă recu
noștință a tuturor militariloț ce 
se instruiesc în prezent sub fal
durile de luptă ale acestei mari 
unități, a adresat călduroase 
mulțumiri conducerii de partid 
și de stat, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pentru înal
ta distincție acordată : Ordinul 
..Tudor Vladimirescu" clasa I. 
Totodată, el a raportat conduce
rii de partid și de stat că ase
menea întregii noastre armate, 
marea unitate pe care o coman
da este și va fi oricînd gata 
să-și îndeplinească cu cinste da
toria față de patrie, popor și 
partid.

★
în încheierea adunării festive, 

participanții au vizionat o gală 
de filme realizate de Studioul 
cinematografic al armatei.

Ministrul apârârii naționale, 
general de armata, 

ION IONIȚĂ
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CE AȘTEAPTĂ TINERII 
DE LA ADUNAREA DE DARE

DE SEAMA Șl ALEGERI
— Alegeri facem în fiecare an, 

spunea inginerul Florin Mornă- 
ilă, de la M.E.T.R.O.M. O ana
liză insă mai severă a activității 
organizației noastre, sincer să 
fiu, la noi nu prea s-a făcut. 
Sau poate am devenit noi mai 
exi genți.

Nu este timpul și nici locul 
potrivit discuției asupra felului 
în care s-au făcut analizele an
terioare la care se referea Flo
rin Mornăilă. De reținut este 
acum cea de-a doua parte a ex
plicației sale : sporirea exigen
tei tinerilor față de analiza ac
tivității organizației lor. Cu atit 
mai mult cu cit in aceeași ordi
ne de idei au vorbit toți cei cu 
care am stat de vorbă. în fond, 
la ce se refereau cînd spuneau 
că așteaptă la aceste adunări o 
analiză severă a activității orga
nizației lor ? în primul rind la 
darea de seamă pe care o vor 
cit mai realistă și în câre ei, 
membrii organizației, să se recu
noască cu toate calitățile și de
lictele, cu toate realizările și 
r.erealizările. dar nu atit iub 
forma unei înșiruiri de nume fi 
cifre cit, mai ales, sub aspectul 
evaluării și consecințelor mun
cii și preocupării lor și ale or
ganizației pe toate planurile, cu 
toate implicațiile în formarea și 
educarea lor. în al doilea rind 
se refereau la programul de vii
tor al activității pe care îl vor 
a fi al lor și nu un capitol co
piat dintr-o altă dare de seamă 
sau impus din altă parte.

— Darea de seamă, care va 
da și tonul dezbaterilor, are ca 
punct de plecare în analiza pe 
planul producției un reper foar
te concret, spunea strungarul 
Alexandru Timofte de la orga
nizația nr. 8 a Uzinei „Tracto
rul". E vorba de întrecerea ute- 
cistă „Tineretul — factor activ 
în îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen". Această între
cere nu este o simplă lozincă. 
Ea are obiective exacte în care 
.fiecare dintre noi, nu global, am 
putut fi urmăriți. Acest aspect 
trebuie avut în vedere, de ce 
și cum unii au obținut unele re
zultate, iar alții nu. și care sint 
consecințele, nu numai pentru 
producție și nu doar pentru mo
ment.

Cînd se va prezenta punctajul 
întrecerii și se va vorbi, spre 
exemplu, de ridicarea calificării, 
cum spunea muncitoarea neca
lificată Letiția Munteanu. de la 
organizația nr. 9 a Uzinei 
^Tractorul*. biroul va trebui să 
dea socoteală ce a făcut și el 
în acest sens, pentru că ea. deși 
este de un an și jumătate in 
uzină, nu a reușit încă să se 
califice.

— Rezultatele noastre care 
sînt acum precis măsurabile, 
zicea ea, se vor măsura, vrind- 
nevrînd și cu munca secretaru
lui, a biroului pe care l-am 
avut în fruntea organizației. Ne 
măsoară ei, îî măsurăm și. noi.

Legătura dintre rezultatele 
membrilor organizației și ale 
biroului acesteia este nemijlo
cită.

La întreprinderea de industrie 
locală „Metalochim", își va găsi

Bălăci. 
Sanda 
Eugen

solicitări : grad ma- 
șifonabilitate ; culori

N. COȘOVEANU

mema

Se duc
frumoasele
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PROGRAMUL III

13.30;
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Munca (orele 18;

PROGRAMUL I
SMARANDA JELESCUromâ- 

spune 
Telex.

. BLESTEMATA : 
(orele 9.15—20,15 în

CEI
Buzești (ovele 

16; 18,15; 20.30),

iarăși viață, 
superba sa

LA AMSTERDAM 5 
(orele •; 11,15; 13,30; 16; 

18,15: 20.30), Progresul (orele 18,30; 
38: 20,15).

MICUL ȘI MARELE KLAUS 5 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

DREPTUL DE A IUBI : Volga 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15) , Bucegi (orele 15,90: 18;
20.15) . Grădina Bucegi (ora 19).

LUPTA DUPĂ VICTORIE t Flo- 
reasca (orele 15.30: 19).

FERECHILE Miorița (orele 9; 
11,45; 14,30; 17,30; 20,30).

CHAR-
Exeelsior (orele 9; 11,15;

16; 18,15; 20,30). Melodia
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;

Modern (orele 9; 11,15;

9,00 .Teleșcoală. Literatura 
r.ă : „Frumoase versuri 
țar*...". Matematică. 10,00

iluzii

COPERNICCapitol (orele 10; 
16; 19.15).

SINGUR ; Central (orele f,15; 
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

STARE DE ASEDIU : Patria
(orele 9,30 ; 12.15 ; 15 ; 17,45 ; 30,30), 
Festival (orele 8,30 ; 11 ; 13.30 ; .16 ; 
13,30 ; 21), Grădina Festival (ora
19.30) .

PISICA JUNGLEI : Sala Palatu
lui (orele 20), Luceafărul
(orele 9; 13,30; 16; 18,30;
20,45), Grădina Luceafărul (ora 
19,15).

DE-AȘ FI... HARAP ALB : Doi
na (orele 9,30; 11.30; 13,30; 15.30;
17.30) . Program de documentare 
(ora 20).

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), Favorit (orele 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30), Gră
dina București (ora 19,15).

ȘAPTE ZILE : Grivița (orele f; 
11,15; 13,30; 16: 18.15; 20,30). 

LEGENDA NEGRULUI 
LEY : “ 
13,30;
(orele 
20.43), 
13,30; 16; 18,15; 20,30). Grădina Mo
dern <ora 19,00).

PARAȘUTIȘTI1 : înfrățirea (o- 
rele 15,30; 18; 20.15).

O AFACERE PE CINSTE . Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30) , Tomis (orele 9; 11.15: —
13,45; 18,15: 20.30), Flamura (orele 
9: 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30). Gră
dina Tomis (ora 19.15).

NUNTA DE AUR : Unirea (orele 
16; 13; 20), Grădina Unirea (ora 
19).

ALBA CA ZAP ADA ȘI 
ȘAPTE PITICI : --------- -
9: 11,13; 13,30; ___
Grădina Buzești (ora 18,00).

CONSPIRAȚIA : Lira (orele 
15,30: 18; 20,15). Grădina Lira1 (ora
19.30) .

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Lumina (orele 8.45; 11; 13,30; 16; 
18.30; 20,45).

DEPARTE DE TIPPERARY : 
Arta (orele 15.30; 18: 20.15), Cotro- 
ceni (orele 15,30; 18; 20.15). Gră
dina Arta (ora 19),

ACEA PISICA
Timpuri Noi 
continuare).

BĂRBAȚII; 
18; 20).

URMĂRIRE
Dacia

răspunsul nedumerirea lui Anton 
Rebrișorean, care spunea : „Noi, 
niciodată nu știm care este 
efectivul organizației noastre, 
ca să cunoaștem în acest fel pe 
ce forțe contăm", iar la „Trac
torul" se va lămuri și neclari
tatea lui Aurel Chițu, privitoare 
la rolul organizației U.T.C. în 
acordarea gradațiilor, pentru că, 
spunea el. un rol, măcar acela 
de explicare il are și organiza
ția U.T.C.

A expune în cîteva rînduri, 

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE
tet ceea ce vor tinerii cu care 
am stat de vorbă, de la aduna
rea lor de dare de seamă și 
alegeri, este imposibil. C,eea ce 
vrem să subliniem, este faptul 
că ei așteaptă o dezbatere 
realistă ?i că, orice problemă, 
începînd cu cele ce țin de pro
ducție și pînă la cele ce apa
rent sînt strict personale, pe 
care o aminteau în discuție, o 
aduceau în contextul exigenței 
cu care-și vor analiza munca 
lor, dar mai ales munca secre
tarilor și birourilor de organiza
ții. care le vor prezenta bilan
țul activității anului încheiat și 
proiectul programului de activi- 

Și asta, numai și numai 
dorința de a vedea cit mai 

posibilitățile organizației 
pe care o vor tot mai a

tate. 
din i

Toamnă blajină (Baia Mate

VALTER APARĂ SARAJEVO : 
Flacăra (orele 15.30: 19).

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

FANTOMA LUI BARBA NEA
GRA : Drumul Sării (orele 15,30; 
18; 20,15).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Vitan (orele 15.30: 18; 20.15), Gră
dina Vilan (ora 19,15).

AVENTURA LUI POSEIDON î 
Ferentari (ovele 15.30: 18: 20,15), 
Gîulești (orele 15,30; 18; 20.15).

AUTOSTOP : Crîngași (orele 16; 
II: 20).

INFAILIBILUL RAFFLES: Pacea 
(orele 13,30; 17.45; 20).

POIENILE ROȘII : Viitorul fe
rele 16; 18: 20).

O FLOARE ST * DOI GRĂDI
NARI : Aurora (orele 9.15: 12: 16; 
19), Grădina Aurora (ora 18.30).

CARTEA JUNGLEI : Popular 
(orele 16: 18: 20).

DRUMUL SPRE VEST ; Moșilor 
(orele 10; 15,30: 18; 20,15), Grădina 
Moșilor (ora 19,15).

CE SE ÎNTÎMPLA, DOCTORE : 
Grădina Capitol (ora 18.15).

9,00 Știri. 9.05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale, 9,55 
Melodia zilei : ,,Cs florile"% de 
Mihai Dumbravă. 10.00 Femina- 
club. 11.00 Știință și tehnică 11,10 
Profil pe portativ : Mario Lanza. 
11,30 Pentru prietenii magnetofo
nului — muzică populară. 12.00 
Transmisiuni directe din țară. 
12,10 Concert susținut de Orches
tra Simfonică a Radiodifuziunii 
din Berlin. 12,55 Melodia zilei. 13.00 
închiderea emisiunii. 17.00 știrile 
după-amiezii. 17,05 Alo, Radio ! — 
muzică ușoară la cererea ascultă
torilor. 18.00 Șapte zile, șapte arte. 
Teatru. 38.10 Opera „Oaspetele de 
piatră". 18.55 Melodia zilei. 19.00 în 
direct... din Hala Unirii. A sosit 
și toamna. 19,30 Știri. 19,35 Casa 
de discuri „Balkanton". 20,00 Bio
grafia unei capodopere. „Garda 
civică" de Rembrandt. 21.00 Ra'dio- 
super-top. Topul interpreților de 
muzică populară. 22.00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport. 22 30 
Melodia zilei. 22.35 Vedete ale 
muzicii ușoare. 23,15 Poetica. Ilie 
Constantin. 23,20 Jazz-ul și instru
mentele sale. 23,55—24,00 Ultimele

MARȚI, 2 OCTOMBRIE

— Ne vom da votul realegerii 
lor cu toată inima, celor care 
ne-au reprezentat ca lumea, 
spunea Dinu Iorgescu, din or
ganizația nr. 2 motoare, de la 
„Tractorul", dar, sîntem hotă- 
riți să nu alegem în nici un 
chip, în fruntea organizației, 
dintre cei care nu au gîndul să 
stea printre noi.

Spunînd asta, Dinu Iorgescu 
ne demonstra. ’ ' . '
organizația lor din biroul de 7 
inși, ales în toamna trecută, 

de fapt, că în

acum mai rămas în uzină 
doar trei — și aceștia mai mult 
formal. Urmarea este lesne de 
înțeles. Toată munca a rămas 
pe umerii secretarului, care, ori- 
cite calități ar avea, mare lu
cru nu poate face de unul sin
gur. în asemenea cazuri, ine
vitabil, organizația este dezori
entată, membrii ei sînt atrași 
întimplător și cu greutate la 
activitățile organizației, iar unii 
secretari, de ce să n-o spunem, 
abia așteaptă ca adunarea să 
aleagă pe alții în locul lor. Si
gur, sînt și unii secretari care 
dau lipsurile organizației pe 
seama faptului ca nu sînt aju
tați de birouri. deși birourile 
sînt complete. La îndemină am 
exemplul secretarului organiza
ției nr. 9 de la M.E.T.R.O.M., 
Ion Vîlceanu. în asemenea si-

centrul nou al orașului)

FOTO: STEFAN WEISS

10,05 Revista literar-a rustica 
..Frumosul — condiție a existen
ței noastre". 10,45 Cintece gorje- 
nești. 11.00 Lanterna cu amintiri
— producție a Studioului cinema
tografic București. 12(05 Tele
jurnal. 16.30—17,00 Lumea copiilor. 
Să învățăm un cîntec la clubul 
profesorului Allegreto. „Hai 
spunem poezii". Aventurile 
Mighty Mightor (II). 17.30
de limba germană. 18,00 1
18,05 Cum vorbim. 18,20 Avanpre 
mieră. 18,25 Omul și muzica lui 
Modest Mussorgski. 18.50 Publici
tate. 18.55 Timp și anotimp în 
agricultură. 19.10 .înflorești, pă- 
mînt al bucuriei". Cîntă corul 
Ansamblului „Rapsodia Română". 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
Cincinalul înainte de termen. 1973
— an hotărîtor. 20,00 Cîntecul să.p- 
tămînii : „București, orașul meu". 
20.05 Reflector. 20,25 Publicitate. 
2G.30 Teatru TV : „Prețioasele ri
dicole" de Moliere (premieră). 
Traducere de Alexandru 
Adaptare TV și regia : 
Mânu. In distribuție : 
Apostol, Ion Muscă. Boris Petroff, 
Catrinel Parasehivescu-Blaja, Eu
genia Balsure, Lucia Șțefănescu, 
Mitică Popescu, Eronin Crișan, 
Gheorghe Radu, Șerban Celea. 
George Ulmeni. 21,35 „Vis de dra
goste" — imagini coregrafice pe 
muzică de Liszt. 21,55 Itinerar in
dian. Film documentar de Eugen 
Obrea. 22,10 24 de ore. România 
îp lume.

PROGRAMUL II

20 00 Deschiderea stagiunii 
concerte 1973—1974 a formațiilor 
Radioteleviziunii. Concert inau
gural susținut de orchestra simfo
nică. distinsă cu Ordinul Muncii, 
clas? I. Dirijor Iosif Conta — ar
tist emerit. Solistă Lola Bobescu 
(Belgia). își dă concursul corul 
„Madrigal", dirijat de Marin Con
stantin, artist emerit;. în pau
ză • Emisiunea Reporterii noștri 
peste hotare. 32,00 Roman foile
ton : „Vinul roșu".

Teatrul Național ..I. L. Caragia- 
]e“ (Sala Comedia) : CUI I-E 
FRICA DE VIRGINIA WOOLF ?
— ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
JOC DE PISICI — ora 20; Teatrul 
Mic : A OPTA MINUNE — ora 
19,30: Teatrul Giulești (La Teatrul 
National „I. L. Caragiale" — Sala 
Studio) : ...ESCU — ora 19.30: Tea
trul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
TRASNITUL MEU DRAG — or. 
19.30; (Sala Victoria) : JOS PALĂ 
RÎA — ora 19.30: Circul „Globus" 
AL TREILEA GONG LA... CIRC
— ora 19.30. 

tuație este limpede că vina cea 
mai mare este a lui și în acest 
fel devine explicabil, și faptul că 

ici pe colo, tinerii se înde
părtează de organizație. Or, dis- 
cutînd și din acest punct de ve
dere, criticîndu-i aspru pe. cei 
care nu și-au făcut datoria și 
arătind noului birou sarcina 
importantă ce îi revine, aduna
rea de dare de seamă și alegeri 
este un minunat prilej pentru a 
le reciștiga încrederea.

— Dacă cei care conduc adu
narea vor discuta pe limbajul 
nostru, fără a o transforma 
intr-un ‘ monolog, dacă progra
mul de activități va cuprinde 
tot ceea ce ne frămîntă pe noi, 
nu numai in uzină, ci și dincolo 
de poarta ei — spunea Stoian 
Urse, din organizația nr. 9 de la 
M.E.T.R.O.M. — numai atunci 
adunarea va fi în întregime a 
noastră și va reprezenta un salt 
în viața organizației noastre.

Perioada în care au intrat 
acum organizațiile U.T.C., este, 
indiscutabil, una dintre cele mai 
importante din tot timpul anu
lui. Menirea de bilanț a mun
cii anului încheiat și de jalo- 

a

pe 
de 
s-o 

activității celui care 
care o au adunările de 
seamă și alegeri, tre- 
înțelegem așa cum se 
așa cum o vor tinerii,

nare 
vine, 
dare 
buie
cuvine, 
pentru că numai în acest fel ea 
va însemna un pas înainte în 
consolidarea politică â organiza
țiilor U.T.C.

A imbâtrinit John Wa.vne. 
De doi ani. presa mondială 
a filmului nu contenește să 

masivul 
purtată 
năuei-

scrie „a îmbătrînit 
leopard". Fața sa 
prin vînturi și soare 
lor, are brazde adinei, privi
rea vulturească s-a umbrit 
și e obosită ca a pajurei 
pleșuve, greoi se mișcă fos
tul. leopard pe calul său sur 
și trist. O acreală a gestului, 
o perfidă inutilitate se insi
nuează în justițiarele sale în
treprinderi — și totuși e so
licitat. și totuși continuă să 
facă mereu filme, așa. obo
sit și fără chef, și publicul 
tuturor meridianelor îi pri
vește cutele adinei ale frun
ții și zîmbetul amar cu a- 
cceași fascinație. De ce con
tinuă să fie distribuit. de 
ce continuă să fie privit ? 
Pentru că Wayne și ceilalți 
foștii șerifi, foștii cow-boy. 
care joacă și astăzi șerifi și 
cow-boy sînt cu toții refle
xul unei metafore, sau meta
fora însăși : obosit de pro
priile sale iluzii, filmul de 
groază, senzație, acțiune și 
mister, predă ștacheta te
leviziunii de sîmbăiă seară, 
unde Mannix mai face mi
nuni surîzătoare — privit cu 
simpatie și de altfel cu mult 
umor. în minunile lui surî
zătoare nu mai crede nimeni. 
Ne jucăm de-a v-ați ascun- 
selea și de-a crima. Cel pu
țin Sfintul își îndrepta cra
vata după fiecare pumn și-și 
privea cu un zîmbet inega
labil aureola făcîndu-ne cu 
ochiul, așa, ca să nu mai fie 
nici un echivoc. Dar filmul 
adevărat își revendică cu în- 
eăpățînare. în pofida scepti- 
(ilor dreptul de a fi consi
derat artă — și unde este 
arta aceea care să îndrăz
nească să se dezică de real ? 
Și unde mai este spectatorul 
serios care să creadă că oa
menii care se împușcă în 
numele binelui sau al răului 
(foarte relativ de altfel, 
dintr-un unghi sau altul) fac 
o petrecere sportivă în urma 
căreia asteaotă aplauze"?

„Diligenta" la televizor. 
Superb film. Uite șeriful tă
iat în bronz, pe care l-am 
revăzut de o sută de ori, 
uite fiul decăzut al unui tată 
nobil, uite și soția nobilă a 
ofițerului, uite și cavalerul 
rătăcitor, puternic si frumos 
ca un zeu purtînd numele 
John Wvne. și iubita sa ca
re a apucat de nevoie pe 
drumuri greșite dar a păstrat 
o comoară de suflet, toate 
personajele legendei sînt de 
fată, ca intr-un panopticunr 
însufleții. Dar cine mai cre
de în legende ? Marlon Bran
do cel mare refuză Osrarul 
Hoolywoodnlui. deelarînd soc 
că nu noate nrimi onorurile 
nne: r*se de film caro d** de
cenii denaturează realitatea

„Săptămîna economiei”

Secția împletituri din cadrul Fabricii mixte de industrie locală 
Adjud, Vrancea

Foto : Agerpres

Organizată in acest an intre 25 și 31 octombrie, tradiționala 
„Săptămină a economiei" prilejuiește Casei de Economii și 
Conscmnațiuni inițierea unor interesante acțiuni. L-am rugat 
mai întîi, pe interlocutorul nostru tov. dr. Mircea Popovici, pre
ședintele Consiliului de administrație al C.E.C. să ne informeze 
ce manifestări specifice tineretului vor fi organizate cu acest 
prilej.

— în 1973. un număr de circa 700 mii elevi economisesc pe 
librete de economii. Alte cîteva sute de mii de elevi economisesc 
pe foi cu timbre de economii și pe cecuri de economii școlare. 
Aceasta ne-a determinat să acordăm o atenție deosebită acțiuni
lor destinate acestei categorii de depunători. Pe această linie se 
înscrie organizarea cu cadrele didactice din Capitală a unui 
simpozion cu tema : „Cultivarea spiritului de economie la elevi". 
Ziuă de 26 octombrie va fi ..Ziua elevului econom". Cu acest 
prilej, unitățile C.E.C.. cu sprijinul inspectoratelor școlare, al 
cadrelor didactice și al organizațiilor U.T.C. și de pionieri, vor 
organiza în școli „Colțul elevului econom". Aici se vor expune 
diferite pliante, seturi de cecuri de economii școlare, fotografii 
din excursiile organizate cu bani economisiți la p.E.C. La casele 
pionierilor și la casele de cultură, vor avea ioc expuneri, convor
biri. diferite concursuri pe tema economisirii etc. Totodată la 
sucursalele și filialele C.E.C. din orașele m?i mari din țară «e 
vor organiza vizite ale elevilor, din localitățile respective, cu 
prilejul cărora se vor da explicații privind instrumentele de 
economisire și se vor distribui materiale de popularizare. Să mai 
amintesc și faptul că tuturor copiilor care se vor naște in ziua 
de 31 actombrie. ..Ziua mondială a economiei", li se vor acorda 
librete de economii cu o depunere inițială de 100 de lei.

— Pentru viitor preconizați noi forme de economisire specifice 
tinerilor ?

— Intenționăm organizarea „Caselor de economii școlare" în 
școli generale, licee și chiar facultăți. Acestea vor fi patronate 
de elevi și cadre didactice. Vrem ca în acest fel să dăm tinerilor 
depunători o oarecare independență în organizarea și dezvolta
rea sistemelor de depunere pe librete C.E.C.

IOAN VOICU

PE TEME CETĂȚENEȘTI

place mătasea?
care

Strada, cu oamenii săi grăbiți 
și cu vitrinele sale, din 
zîmbesc manechine înfășurate 
în valuri de mătase, ne redă, 
asemeni unui barometru sensi
bil, gradul de măiestrie la care 
a ajuns industria textilă autoh
tonă. Roadele experienței acu
mulate, ale căutărilor întreprin
se în special în ultimii ani. se 
pot „citi" cu ochiul liber, fără 
a mai apela la statistici. Ele se 
concretizează în suplețea stofe
lor, in vioiciunea imprirneuri- 
lor, în varietatea desenelor. Tot 
strada, podium imparțial al unei 
permanente parade a modei, o- 
feră privirii și rochia șifonată a 
unei femei, care a coborit din 
autobuz și costumul „intrat la 
apă" al unui bărbat, care tocmai 
l-a scos de la „Nufărul" și ro
chițele decolorate de soare ale 
unor fetițe...

Pentru că apreciem eforturile 
depuse pînă acum de lucrătorii 
dm industria textilă, pentru că 
avem încredere în puterea lor 
de muncă și capacitatea de. a 
crea lucruri frumoase, pentru că 
nu ne sînt străine investițiile 
făcute și în acest domeniu al 
industriei, ne propunem să ur
mărim, într-o serie de articole, 
ce motive au determinat totuși, 
persistența unor deficiențe in 
producția textilă și, mai aies, ce 

indiană a Americii, facînd 
din niște nenorociți frustrați 
de drepturile lor apașii te
ribili de dincolo de baricada 
„bunilor". Cui ii mai arde — 
cînd vrea artă serioasă — 
de filmele polițiste logice ca 
o partidă de șah, într-o lu
me în care se produc atîtea 
crime mari și mici, crime fa
ță de persoană și crime față 
de națiuni ? De admirabilele 
filme stil Ellery Duynn șl 
Aghata Christie ? Filmul se 
auto-demistifică. Westernu
rile „decad" în drame psi
hologice, filmele polițiste 
devin filme sociale sau dra
me umane. Inspectorul im
pecabil este pe cale de dis
pariție. Westernul se sinuci

de parodiindu-se, cum ne-au 
demonstrat Delon și Dean 
Martin într-o duminică sea
ra. altfel cu mult har și cu 
tot atîta umor. Pusă in fața 
acestei situații cinematogra
fia de „divertisment" renun
ță la divertisment și chiar 
dacă spectatorii nu vor, și 
chiar dacă bat din picioare și 
fluieră, o fac mai degrabă 
din descumpănire. Nu e ce 
erau obișnuiți să vadă. Intră 
tînărul adolescent să vadă un 
film cu „pac-pac" și „bum- 
bum" și se trezește în fața 
unui film cu lungi tăceri și 
economice împușcături. în 
care „inspectorul" este un 
om obosit și tensionat, eu 
fața îmbStrinită prematur, 
pentru că de altfel, in între
prinderile dificile, junele 
erou superb e îndeobște în
vățăcel care face treburi de 
planul doi. Așa e in viață și 
filmul nu-și mai îngăduie să 
ignore viața. Adevărații crea
tori fac filme polițiste preo
cupați mai ales de psihologia 
— reală — a unor oameni cu 
o meserie atit de dură și 
periculoasă — meseria de a 
prinde hoți, bandiți, spioni și 
toate celelalte lepădături ale 
societății, ceea ce, să recu
noaștem, este excepțional în 
plan social si uman, dar ve
sel și sportiv n-are cum să 
fie. Iată, de ce ..French co- 
nection" — cu Hackmann în 
rolul principal (la noi a 
jucat sub titlul mai scurt 

măsuri s-au luat, sau se vor lua 
de aici înainle, pentru ca aces
tea să fie definitiv înlăturate.

Pentru început, ne propunem 
să zăbovim asupra sectorului 
producției de mătăsuri — na
turale, artificiale și sintetice.

Pe scurt deficiențele din acest

« PERSISTA LIPSA DE OPERATIVITATE IN ACȚIUNEA DE IM- 
BUNATĂTIRE A UTILAJELOR. • TEHNOLOGIILE SUPERIOARE 
SE INTRODUC SPORADIC, ACOLO UNDE SÎNT... RENTABILE. 
• CELELALTE UNITÂTI CONTINUA SA NE OFERE MĂTASE SIFO- 
NABILA. • ANUL 1974, AN DE COTITURA IN PRODUCȚIA DE 
MĂTASE. • PLANURILE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII AU 
FOST ÎNTOCMITE. • AȘTEPTĂM SĂ APARĂ $1 MATASEA ÎMBU

NĂTĂȚITĂ.

sector sînt : greutatea exagerată 
a unor produse, rezistentă re
dusă la

're de _________ ,
care se degradează la anumite 
tratamente : hidrofilie redusă și 
tușeu neplăcut la produsele din 
fire sintetice.

' — Cauzele acestor deficiențe 
sînt multe — precizează ing. 
I Einschenk. șeful serviciului 
tehnic al Centralei industriei 
mătăsii, inului și cînepii. Firele 
furnizate de industria chimică

„Filiera") a făcut atita vilvă 
pe mapamond, stîrnind reac
ții pro și contra. Polițistul de 
acolo era un om înnebunit de 
meseria sa grea, obsedat, 
mergind chiar pînă la ab
surd cu patima furioasă de a 
prinde pe traficanții de dro
guri. flagel care în occident 
e cumplit ca un război — 
ceea ce n-are nimic specta
culos. cu toate urmăririle cu 
mașini și împușcăturile de 
rigoare, pentru că de rigoa
re sînt și în atari întreprin
deri. Sigur că noul gen de 
film polițist devenind dra
mă cu profunde implicații își 
caută încă drumul și bîjbiie. 
Sigur că „logica de fier", lo- 
giea-șah a genului e mai 
degrabă neglijată, tensiu
nea e subterană și mult mai 
autentică.

Am văzut zilele trecute un 
astfel de „inspector" într-un 
film cu generic românesc. 
Era un om masiv și greoi, 
care cunoștea frica și ris
cul, care gîndea fiecare miș
care de trei ori și care n-a 
zimbit fotogenic niciodată. 
El transmitea unei săli de
concertate. cu partizani în- 
focați și adversari categorici, 
odată eu privirea sa intensă, 
dificultatea meseriei sale de 
o enormă răspundere, in 
care nu se boxează cu adver
sarii, ci se face curățenie 
morală, se apăra societatea, 
cu riscul vieții. Filmul avea 
cadre excepționale și cadre 
foarte proaste, ca la orice 
început de drum. Preocupat 
de noul stil, de noul drum 
pe care fatal trebuie să 
meargă genul polițist, ochiul 
tinăr. inteligent și scrutător 
al unui regizor de mare vo
cație. Mircea Veroiu, a ne
glijat pe ici. pe colo logica 
și „suspansul". Se vede că 
nu la asta s-a gîndit cînd 
a făcut filmul. Presupun că 
nici la aplauze unanime nu 
s-a așteptat, cine se așteap
tă tot timpul Ja aplauze n-o 
să deschidă niciodată nici 
un drum. Sigur că este, păcat 
că atîta vocație și atîta luci
ditate n-a dat de data asta 
capodcvera — pentru că pe 
acest drum, firește se vor 
ivi capodopere. Aplecat în
delung asupra propriului 
stil, obsedat de ceea ce vrea 
să transmită, l-a cam lăsat 
singur pe inspector, cu toată 
imensa sa răspundere, să 
ducă filmul în spate. Omul 
matur și greoi, deloc june 
prim, cu privirea scrutătoa
re puțin obosită, își va con
tinua drumul justițiar, pe
riculos și... nespeetaculos. 
Arta nu e chemată să ne dea 
iluzii, ci viață, 
în autentica și 
spectaculozitate. 

nu sînt suficient de fine și pre
zintă degradeuri coloristica ; ti
purile de utilaje existente în do
tarea unităților nu corespund 
nici ele întotdeauna cerințelor 
moderne ale industriei textile...

— Știm că una dintre preocu
pările producătorilor de utilaje 

este tocmai îmbunătățirea con
tinuă a produselor lor...

— .,.însă le lipsește operativi
tatea executării acestor îmbună
tățiri. De pildă „Unirea" Cluj 
â creat tipul de război de țesut 
mătase în 1963—1964. în 1973 a 
realizat prototipul îmbunătățit, 
care comparat cu piața mondială 
este la nivelul anilor ’68—’69. 
Adăugați la aceasta faptul că 

^prototipul este de-abia în curs 
de experimentare la „Flamura 

. roșie"...
.— Factorul care contribuie în 

cea mai mare măsură la obți
nerea unor țesături de calitate 
este introducerea unor tehnologii 
eficiente. Ce s-a întreprins pînă 
în prezent în acest domeniu ?

— Începînd cu 1971. au Tost 
reproiectate o serie de produse 
și s-au stabilit tehnologiile cele 
mai adecvate. S-a redus greu
tatea produselor, s-au intro
dus tratamente chimice de 
finisare, care conferă rezistență 
țesăturilor, tratamente de neși- 
fonabilizare aplicate la țesătu
rile din fire celulozice, trata
mente de finisare la tempera
turi înalte pentru cele din fire 
sintetice...

— în cazul acesta, de ce mai 
devenim posesorii unor mate
riale șifonabile, spre exemplu ?

— Aceste tehnologii s-au apli
cat în întreprinderi mari, acolo 
unde sînt rentabile, la „Victo
ria" Iași, la ..Flamura roșie", 1* 
„Mătasea roșie". Cisnădie...

Din păcate, bonul, atașat cu
poanelor sau confecțiilor din mă
tase, nu precizează dacă ele pro
vin de Ia o întreprindere unde 
tehnologiile noi sînt rentabil* 
sau nu !

— O ultimă întrebare — 
troducerea unei tehnologii 
în ramură implică eforturi 
nanciare deosebite ?

— Tehnologii „radicale" n-au 
mai apărut. Este vorba mai de
grabă de îmbunătățirea celor 
existente, ceea ce nu implică ' 
cheltuieli exagerate.

In cazul acesta, tatonările pre
lungite mai mult decit e nece
sar înaintea introducerii unei 
noi tehnologii, „timiditatea" ex
cesivă cu care acestea, odată 
adoptate, la o unitate sint ex
tinse la altele, nu par a-și găsi 
o altă explicație mai bună de- 
cît lipsa de preocupare pentru 
calitatea propriilor produse. 
Aceeași, să-i zicem, timiditate, 
s-a făcut simțită ani de-a rîn- 
dul și în diversificarea produc
ției. în mare, se poate spune că 
materia primă a rămas aceeași 
— fire tradiționale, fire sinte
tice și artificiale. Din combina- 
lea lor măiestrită, ar putea re
zulta însă produse cu calități 
estetice și funcționale nebănuite, 
iar prețul de cost ar scădea a- 
preciabil. Și în acest domeniu, 
trebuie să recunoaștem, s-a fă
cut ceva, dar și lucrătorii din 
industria textilă pot recunoaște 
că nu s-a făcut tot ce s-ar fi 
putut face. Diversificarea re
dusă a producției este o

în
noi 
fi-

ANUNȚ
Din cauza unor lucrări de renovare, de la 2 

octombrie Muzeul Peleș din Sinaia va fi închis 
pentru public pînă la data de 30 octombrie 
a.c. inclusiv.

Face excepție Secția de Artă Decorativă care 
poate fi vizitată zilnic între orele 8—16, în a- 
fară de luni.

a modului defectuos în 
s-a menținut ani de-a 

colaborarea cu furnizo- 
materie primă — res- 
cu industria chimică șî 

că e

cauză , 
care 
rindul 
rii de 
pectiv 
cu agricultura. Credem 
suficient un singur exemplu — 
cantitatea cu totul insuficienta 
de mătase naturală prezentă in 
industrie.

Lipsa de preocupare pentru 
diversificare nu se reduce, !din 
păcate, numai la problema nu
mărului redus de materii prihie. 
ea afectează in egală măsură 
chiar componența producției. 
50 la sută din producția Centra
lei industriale a mătăsii, inului 
șt cinepii este destinată căptu
șelilor. In cealaltă jumătate^ se 
înghesuie cum pot țesătiwile 
pentru îmbrăcăminte și lenje
rie, țesăturile cu aspect deco
rativ.țesăturile pentru imper
meabile și umbrele, plus dife
rite țesături tehnice.

Se pare, însă, cercetind pro
iectele pentru 1974, că lucrurile 
se vor schimba, sau că măcar 
vor incepe să se schimbe, asu
pra acțiunilor ce se vor între
prinde in anul viitor, in privHn- 
11 îmbunătățirii calității și di
versificării producției de mătase, 
ne informează din partea |rli- 

’nisterdlui Industriei Ușoare. Ing. 
Pompiliu Popescu, șeful servi
ciului tehnic.

— Urmărim în primul rind 
diversificarea țesăturilor de mă
tase și tip mătase, prin com
binarea cu fire sintetice și artifi
ciale. Vom obține, in 1974, 100
de contexturi noi, cu greutate 
redusă, realizate in 800 de de
sene și noi sortimente de țe
sături destinate căptușelilor, 
echipamentului sportiv, artico
lelor decorative, blănurilor ar
tificiale. O premieră absolu
tă o vor constitui mochetele 
interțesute, sub formă de da
le. sau articole din imita
ție de piele de căprioară, obți
nute prin electroplușare. Bine
înțeles. toate acestea sînt rezul
tatul introducerii unor noi teh
nologii și procedee. Iată citeva : 
un procedeu care va conferi re
zistență la tratamentele umede 
căptușelilor, un tratament pen
tru reducerea contracției rezi
duale și un altul de tratare ân- 
tiglisantă și de ’ '' ‘ ' 
introducerea pe 
unui procedeu 
mare, obținerea 
componente (cu 
tate sintetic, jumătate celulo
zic). In vederea dezvoltării pro
ducției ~ de mătase naturală, se 
lucrează la elaborarea tehnolo
giei de fabricare a țesăturilor din 
fire obținute din gogoșile vier
milor de mătase, hrăniți cu frun
ze de ricin sau de stejar. Ser
viciul de cercetare din cadrul 
centralei a realizat cîteva lucrări 
care vor fi valorificate în 1974. 
ia „Tesătoriile reunite" și 
„Victoria"-Iași.

_E mult ? E puțin ? Mărturisim 
ca nu putem aprecia după pla
nuri. mai ales că bănuim că 
u.anun au existat la fiecare 
început de an. Important este 
ca noile tehnologii și produse
le noi care se vor introduce în 
labricație să fie extinse la toa
te întreprinderile producătoare, 
nu să se aplice sporadic. Im
portant este ca unitățile pro- 
ducătoare să creeze de pe acum 
condițiile necesare pentru ca 
producției anului 1974. să i se 
aplice toaie îmbunătățirile pre
conizate, chiar de la 1 ianuarie. 
Dar acesta este un alt subiect 
asupra căruia ne propunem să 
revenim.

Certitudinea transformării pla
nurilor in fapte așteptăm să ne-o 
Ofere prin suplețea, coloritul și 
tușeul său plăcut. însăși măta
sea românească și celelalte pro
duse înrudite.

hidrofobizare ; 
scară largă a 
nou de impri- 
unor fire bi- 
filament jumă- 

î celulo-

MONICA ZVIRJINSCHI
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TELEGRAMĂ

ADEZIUNE UNANIMA FATA DE REZULTATELE
ISTORICEI VIZITE

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

După ce subliniază că vizira 
în țări ale Americii Latine, în
tâlnirile și convorbirile cu per
sonalitățile de seamă ale vieții 
politice consfințesc valoarea de 
eveniment istoric a vizitei. în 
telegrama adresată de Ministe
rul Agriculturii. Industriei Ali
mentare și Apelor se spune :

Mobilizați de prețioasele indi
cații ce ați transmis prin scri
soarea adresată lucrătorilor din 
agricultură, conducerea ministe
rului și organizația de partid au 
întocmit un program de lucru 
și au inițiat acțiuni concrete 
pentru strîngerea întregii recol
te. transportarea și depozitarea 
produselor, însămînțarea cultu
rilor de toamnă în timpul op
tim și la un înalt nivel agro
tehnic. precum și executarea 
lucrărilor pregătitoare ale pro
ducției anului viitor.

Asigurăm conducerea partidu
lui, pe dumneavoastră personal, 
că lucrătorii din Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimen
tare și Apelor, precum și cei 
din unitățile din subordine, sînt 
ferm hotărîți să pună în valoate 
și să acționeze cu toată capaci
tatea. priceperea și entuziasmul 
pentru realizarea unui belșug de 
produse agroalimentare, să în
deplinim în bune condițiuni 
sarcinile ce revin agriculturii, 
aducindu-ne astfel contribuția la 
' 'ifăptuirea programului stabilit 
de Congresul al X-lea și Con
ferința Națională a Partidului 
din iulie 1972.

„Ferm convinși că acțiunea 
politică de mare însemnătate pe 
care ați desfășurat-o în America 
Latină răspunde intereselor vi
tale ale Rom&nîei. ne angajăm 
în fața dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Ceaușescu, să mi
lităm neobosit pentru îndeplini
rea principalei îndatoriri care iî 
revine sectorului nostru de ac
tivitate : modernizarea școlii su
perioare românești pe linia in
dicată de plenara din iunie 1973 
a Comitetului Central, prin în
tărirea caracterului său forma
tiv educativ, aoropierea de ce
rințele practicii construcției so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în România44 — se 
spune în telegrama comitetului 
de partid al Centrului universi
tar Timișoara.

ÎN TARI ALE AMERICII LATINE
Comitetul de partid din Mi

nisterul Comerțului Exterior a- 
rată in telegrama adresată to
varășului Nicolae Ceaușescu :

Ne exprimăm satisfacția pen
tru faptul că așezarea baze'or 
unei trainice conlucrări econo
mice dintre România și cele 
șase țări a constituit unul din
tre obiectivele principale ale 
vizitei, fiind încheiate peste 40 
de înțelegeri bilaterale — acor
duri comerciale și de cooperare, 
convenții, protocoale — funda
mentate pe temelia principiilor 
independenței, egalității și a- 
vantajului reciproc.

vă adresează, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, con
ducător iubit al poporului nos
tru, calde mulțumiri, felicitări 
și adeziunea unanimă pentru 
rodnica activitate desfășurată în 
timpul vizitei oficiale de prie
tenie și colaborare întreprinsă 
de Dumneavoastră și’ tovarășa' 
Elena Ceaușescu în țările din 
America Latină. — se arată în 
telegrama colectivului de sala- 
riați ai Institutului de chimie 
macromoleculară „Petru Poni" 
din Iași.

Hotarîți să realizăm sarcinile 
ce ne revin în actuala etapă și

Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
« tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, continuă să sosească, 
din toate colțurile țării, telegrame în care se exprimă aprecierea 
înaltă față de rezultatele rodnice ale istoricei vizite a tovarășu
lui Nicolae Ceausescu in cele șase țări ale Americii Latine, 
aprobarea și adeziunea unanimă față de politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru. In aceste mesaje, comite
tele județene de partid, colectivele de conducere și de muncă 
se angajează să depună toate eforturile pentru îndeplinirea 
vastului program de construire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate in patria noastră.

Acțiunile de cooperare conve
nite vizează domenii de interes 
reciproc, cum sînt cel petrolier, 
minier, geologic, energetic, al 
construcțiilor de mașini, agri
cultură — sectoare în care eco
nomia României se complemen- 
tează cu economiile țărilor vizi
tate și în care cooperarea are un 
larg cîmp de dezvoltare.

în conformitate cu Hotărîrea 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., din 26 septembrie 1973, 
Ministerul Comerțului Exterior, 
împreună cu celelalte ministere 
și instituții centrale, a elaborat 
programe speciale de măsuri, 
menite sa asigure transpunerea 
în practică în cele mai bune 
condițiuni a prevederilor înțe
legerilor bilaterale și acțiunile 
de cooperare convenite cu oca
zia vizitei.

Cercetătorii, tehnicienii. întreg 
personalul Institutului de chimie 
xnacromoleculară ..Petru Poni“

să transpunem în fapte prețioa
sele indicații pe care ni le-ați 
dat cu ocazia vizitei de lucru 
făcută la Institutul nostru, ne 
angajăm să aducem, astfel, o 
contribuție de preț la dezvolta
rea economiei, științei și cultu
rii în patria noastră.

Noi. comuniștii clujeni, și 
alături de noi întreaga popu
lație a municipiului — români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități — femei și bărbați, 
tineri și vîrstnici, muncitori, 
intelectuali și funcționari, v-am 
însoțit permanent peste tot, cu 
gîndul și sentimentul statornic 
al înaltei prețuiri și recunoș
tințe ce v-o datorăm dumnea
voastră și soției dumneavoas
tră. mult stimate_ și iubite to
varășe 
întreg 
parcurs 
tine, ca 
ți stimat

idealurilor socialismului, demo
crației. cooperării și păcii intre 
popoare și state egale, indepen
dente și suverane pentru pre
zentul și viitorul lor. Vă rugăm, 
să primiți totala noastră ade
ziune și recunoștință pentru în
treaga dumneavoastră activitate 
desfășurată în. interesul sacru 
al năzuințelor națiunii noastre 
socialiste, al cooperării și păcii 
internaționale — se arată în te
legrama Comitetului municipal 
Cluj al P.C.R.

în telegrama colectivului de 
muncă din Combinata] de pre
lucrare a lemnului Suceava se 
arată : Am urmărit cu deosebit 
interes toate etapele vizitei 
Dumneavoastră în țările din 
America Latină și simțim o pu
ternică satisfacție și mîndrie 
pentru prestigiul internațional 
al politicii partidului si statului 
nostru al cărui sol strălucit ați 
fost pe îndepărtatele meleaguri 
ale continentului.

Noi sintem convinși, stimate 
tovarășe secretar general, că re
zultatele deosebite ale acestei vi
zite vor amplifica relațiile pe 
multiplele planuri cu țările din 
această zonă a lumii, contribu
ind. in același timp, la o afirma
re tot mai puternică a principi
ilor politice externe a partidu
lui și statului nostru, de pace 
și largă colaborare cu toate 
ponoarele lumii.

în timp ce Dumneavoastră ați 
reprezentat în mod strălucit pa
tria noastră la mii de kilome
tri depărtare, colectivul de mun
că din unitatea noastră a desfă
șurat o activitate susținută, rea
li zind planul pe nouă luni cu 
șase zile mai devreme, aînd o 
producție suplimentară de peste 
12 milioane lei. iar sarcinile la 
export au fost realizate la nivel 
maxim, corespunzător 
etape.

Vă asigurăm, iubite 
Nicolae Ceaușescu, de
nea noastră deplină la politica 
internă și ne angajăm solemn 
s& muncim neobosit pentru în
deplinirea actualului cincinal 
înainte de termen, pentru con
tinua înflorire a patriei noastre 
socialiste.

acestei

tovarășe 
adeziu-

Nicolae Ceaușescu, pe 
itinerariul ce l-ați 
în țările Americii La- 
mesager demn, prețuit 

țării noastre, al

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a adresat președintelui Republicii 
Guineea, secretar general al Partidului Democratic din Guineea, 
AHMED SEKOU TOURE, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a proclamării Republi
cii Guineea, am deosebită plăcere să vă transmit, în numele 
Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al guvernu
lui. poporului român și al meu personal.«cordiale felicitări și 
cele mai bune urări de sănătate și fericire Excelenței Voastre, 
iar poporului guineez prieten urările noastre de bunăstare și 
mult succes în apărarea independenței de stat, in dezvoltarea 
economică și socială a patriei sale.

îmi exprim convingerea că.relațiile de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre țările, partidele și popoarele noastre vor 
continua să se dezvolte și să se întărească în viitor în interesul 
ambelor popoare, al luptei împotriva imperialismului și co
lonialismului. pentru independență națională, pentru pace 
progres social.

Cu.cea mai înaltă considerație.

DESCHIDEREA CURSURILOR
NOULUI AN DE iNVĂȚĂMlNT

LA ACADEMIA „ȘTEFAN GHEORGHIU*
Academia „Ștefan Gheor

ghiu” șj-a deschis cursurile în 
noul an de învățămint. Parti
cipant» la adunarea festivă, or
ganizată cu acest prilej, stu- 
denți, cursanți și cadre didac
tice. au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, secretaru
lui general al 
munist Român, 
Ceaușescu, in 
printre altele :

In spiritul general care ani
mă întregul nostru popor, «in
tern hotărîți ca în noul an de 
învățămînt să ne concentrăm 
eforturile către problemele de 
calitate ale procesului instruc
tiv-educativ. asigurînd îmbună
tățirea conținutului științific și 
ideologic, precum și a ținutei 
didactico-pedagogice a prelege
rilor. cursurilor, dezbaterilor și 
seminariilor, o orientare mai 
fermă spre problemele t.eoreti- 
ce și practice ale construcției 
socialiste.

Apreciem ca o manifestare 
deosebită a solicitudinii con
ducerii superioare de partid, a 
Dumneavoastră personal, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, dezvol
tarea bazei materiale a Acade
miei noastre. Vă asigurăm că 
grijii și solicitudinii pe care 
ne-o acordați vom răspunde 
print,r-o mobilizare sporită în 
îndeplinirea multiplelor sarcini 
pe care ni le-ați încredințat.

Relevînd gîndul Unanim 
tuturor cadrelor didactice, 
spune mai departe în telegramă, 
ținem să exprimăm ferma 
noastră adeziune la politic^ in
ternă și internațională a parti
dului. hotărîrea noăstră d* a 
aplica cu fermitate în viață li
nia politică a partidului și sta
tului, elaborată de Congresul 
al X-Jea al partidului.

împărtășim întim’-totur -admi
rația și înalta prețuire pe care 
întregul partid, întregul

Partidului Co- 
tovarășul Nicolae 

care se spune,

al
se

de ION BAIEȘU

CONGRES AL FIJET

rawÎNCHEIEREA lucrărilor 
CELUI DE-AL XVIII LEA

Luni la amiază s-au încheiat 
lucrările celui de-al XVIII-lea 
Congres al F.I.J.E.T.

în timpul celor două zile de 
discuții au luat cuvîntul : Jean 
Bureau (Franța). Andre Lasca- 
ratos (Grecia). Nikolai Todorov 
(Bulgaria). Șerfean Cioculescu, 
membrU-Corespondent al Acade
miei 
berto 
nia), 
cier 
Jean 
J.W.M. 
Georges 
Vladimir Cernov (U.R.S.S.), Pop 
Sîmion (România), Bojan Bolgar 
(Bulgaria). Toma George Maio- 
rescu (România). Santiago Fer- 
nandel-Fernandez (Spania), Hifzi 
Topus, șeful Departamentului 
circulației și dezvoltării comu
nicațiilor UNESCO, și loan Gri- 
gorescu (România).

în alocuțiunile rostite, vorbi
torii au subliniat valoarea refe
ratului principal „Rolul ziaris-

(România), Miguel 
Martinez-Mongo 

Jean D. F. I
l’Ecluse

Delfell
Ben Smit 

Plaisance

Al- 
(Spa- 

le Mer- 
(Franța), 
(Belgia), 

(Olanda), 
(Franța),

tului $i al scriitorului de turism 
în favoarea turismului modei 
prezentat de delegația Româ
niei, și au exprimat cuvinte de 
apreciere pentru modul in care 
țara gazdă a pregătit lucrările 
acestui congres. S-a subliniat de 
asemenea rolul turismului și al 
profesioniștilor condeiului din 
acest domeniu de activitate la 
mai buna cunoaștere reciprocă, 
la apropierea și cooperarea din
tre popoare.

în încheierea lucrărilor Gyorgy 
Vecsey, președintele F.I.J.E.T.. a 
exprimat gratitudinea față de 
atenția acordată congresului de 
guvernul român, evocind, 
context, conținutul mesajului a- 
dresat participanților Ia această 
reuniune internațională de că
tre președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ton Gheorghe Maurer.

In cursul aceleiași zile, con- 
gresiștii au vizitat stațiunile 
Neptun, Jupiter, Venus, Saturn 
și orașul Mangalia.

în

re-tru popor o dau activității _ . 
marcabile desfășurate de Dum
neavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în timpul vizitei 
oficiale întreprinse in America 
Latină. Modul strălucit în care 
ați reprezentat și ați exprimat 
sentimentele profunde de pace 
și colaborare ale poporului ro
mân, prestigiul internațional 
înalt al personalității Dumnea
voastră. sînt o expresie conclu
dentă a creșterii rolului Româ
niei socialiste în lume în pro
movarea idealurilor de pace și 
progres social, a colaborării șt 
înțelegerii între națiuni, a cau
zei socialismului și comunis
mului.

Luni dimineața a sosit in 
Capitală D. P. Komarova, mi
nistrul asigurărilor sociale din 
R.S.F.S.R., care, însoțită de un 
grup de specialiști, va face o 
vizită în țara noastră.

La amiază, oaspeții au făcut 
o vizită la Ministerul Muncii, 
unde au fost primiți de minis
trul Petre Lupu. Cu această oca
zie, a avut un schimb de păreri 
și informații în probleme din 
domeniul de activitate al celor 
două ministere.

Cum ne-om distrat 
la... Balul de sîmbătă

seara

MERIDIAN
• Turneul internațional de 

tenis de la Chicago, concurs 
contînd pentru „Marele Premiu- 
F.I.L.T.“, s-a încheiat cu victoria 
campionului olandez Tom 
Okker, care a cîștigat cu 3—6, 
7—6, 6—3 finala susținută cu 
asul australian John Newcombe.

• Cunoscutul tenîsman aus
tralian Roy Emerson, care, 
miercuri, împlinește 37 de ani, a 
terminat învingător în turneul

internațional de la Alamo (Ca
lifornia). în finala probei de 
simplu. Roy Emerson l-a întîl- 
nit pe tînărul suedez Bjorg Borg, 
pe care l-a învins cu 5—7, 6—1, 
6—4.

Tn semifinale, Emerson l-a eli
minat cu 5—7, 6—2, 6—1 pe
Arthur Ashe (S.U.A.), iar Borg 
a dispus cu 6—3, 6—2 de Ray
Moore (R.S.A.).

Unde este Dumitrache?
Un lucru «nai puțin obiș

nuit în lumea fotbalului — 
dispariția unui jucător. Cînd 
este vorba și de un interna
țional, vestea capătă dimen
siunile unui fapt senzațional. 
Dar să vă spunem despre ce 
este votba. Fotbalistul în 
cauză «jste dinaniovistu] Du- 
mitraclîj», atacantul echipei 
naționale. întors cu avionul 
de Ia Leipzig, joi după- 
amiază, el a dispărut chiar 
de la aeroport, unde era aș
teptat de conducători ai clu
bului, inclusiv de antreno
rul său, Nelu Nunweiller. 
Dumitrache n-a mai dat pe 
la club, lucrul s-a putut 
constata și prin absența lui 
de la meciul Dinamo—Poli
tehnica 
plecat, 
ieri, la 
gătește

Timișoara. EI 
nici cu echipa 

Săftica. unde se pre- 
pentru meciul revan-

n-a 
lui,

?ă de miercuri din „C.C.E.". 
Dăm atenție acestui 
care la prima vedere 
putut trece neobservat, toc
mai pentru semnificația pe 
care poate s-o aibă in acest 
moment în care încercăm să 
ne explicăm eșecul de la 
Leipzig al naționalei, calita
tea precară 
practicat de 
printre care _________
Adică, vreau să zic, este o 
întîmplare care ilustrează o 
mentalitate periculoasă, o 
concepție de viață dăunătoa
re, un gest care reflectă că 
din munca de pregătire spor
tivă se scapă, adesea, un lu
cru esențial — educația ! 
Să medităm, fie și cu întir- 
ziere, asupra acestui capitol ! 

întrebarea. însă. rămîne : 
unde este și ce face Dumi
trache ?

a fotbalului 
multe echipe, 
și Dinamo...

V. CABULEA

Amantul nostru fotbal își 
linge încă rana de la Leipzig, 
mahmur de tristețe și de re- 
mușcări. Ce-a fost, a văzut 
toată lumea, nu simțim ne
voia de explicații nwlcuțe din 
partea martorilor oculari, ex
plicații din care să reiasă mai 
ales cit de parșiv și de cal
culat a fost elvețianul cînd a 
ales minutul în care să ne în
moaie vigoarea defensivă. 
Tehnicienii noștri — presu
pun eu, cu puțina mea pri
cepere în materie — au pre
gătit foarte slab echipa, mai 
ales din punct de vedere 
tactic. Angelo Niculescu știa 
c el puțin una și bună : cîud 
erau la greu, băieții luau 
mingea și o pasau de la unul 
la altul pînă cînd îmbatrî- 
neau adversarii, potolind jo
cul — adică se simțea ideea 
și aplicarea ei, fie că aceasta 
era de folos sau nu. Dar la 
Leipzig, cum vă spun, nu s-a 
văzut ideea și scopul, mai ales 
atunci cînd Dumitru și aliații 
săi dădeau mingea direct în 
piciorul nemților.

în etapa de ieri s-a simțit 
urmarea tristei întâmplări de 
miercuri. Oamenii din națio
nală ni s-au înfățișat în ma
joritatea lor covîrșitoare, ca 
niște epave. Dinu avea o față 
de ceară, doua picioare de 
pămînt și întreaga voință că
zută în bocanci. Rădic Nun- 
weiller își tîra cu greu umbra 
pe teren, iar Deleanu (care, 
în fond, n-a fost deloc rău la 
Leipzig) era ca o rufă stoar
să. în ceea ce-l privește pe 
Dumitrache, acesta a socotit 
că, după eșecul din naționala, 
nu mai e de demnitatea lui să 
apară o vreme în public și a 
dispărut fără urme. 11 caută 
clubul, îl caută prietenii, iu
dele și admiratorii — ia-l de 
unde nu-i! $i ceilalți trico
lori s-au ascuns parcă de 
ochii lumii, dispărînd din 
echipele lor de club (Dobrîn, 
Țarălungă) sau jucînd în 
dorul lelii. Cel puțin Rădu- 
canu, apucat de melancolie 
la aflarea veștii că e tatăl a 
doi băieți, a plecat la plim
bare spre centrul terenului, 
primind un gol în stilul lui 
atât de caracteristic și de ire
mediabil. In felul acesta, 
feștila 
complet 
cu cine 
la zero 
landezi.

speranței se stinge 
în sufletul nostru ; 

sa mai scoți un nouă 
vizavi de blînzii fin- 
cînd moralul băieți-

O fază care ilustrează o angajare totală in joc (meciul Steaua— 
Petrolul), dar ce folos eă pe parcursul a <H) de minute am înre

gistrat atit de puține asemenea faze...

Dudu Georgescu ratează, incredibil, golul care n-ar fi trebuit 
să vină dintr-un penalty...

Casa de cultură a. sectorului 
IV. o clădire impunătoare cu o 
grădină Ia fel, era cufundată 
sîmbătă, 29 septembrie într-o 
solitudine inexplicabilă. Afișul 
atractiv, reprodus și în „Scîn- 
teia tineretului44, la rubrica „In
vitații- la balul de sîmbătă 
seara44, mă determinase să cred 
că aici voi avea șansa să asist 
la o manifestare a exuberanței 
tinerești. Eroare. Lanțul greu 
ce țintuia poarta masivă a ca
sei din strada Mircea Vodă, îi 
obliga pe tinerii dornici de re
laxare să privească dincolo de 
„bariera indiferenței44. Și asta 
în plin centrul Capitalei. • La 
Casa de cultură a sectorului III, 
într-o încăpere 
de orice element 
orchestră stridentă 
tocmai convingător la 
„Seara folclorică44 ce se 
șura în fiecare sîmbătă 
(după cum am aflat) se 
doar la interpretarea de către 
orchestra amintită a unui re
pertoriu instrumental ce se voia 
variat. Cele citeva perechi se 
pierdeau în spațiul sălii stîrnind 
nedumerirea unor persoane des
cinse într-o astfel de seară 
pentru a aplauda o acțiune ri
guros organizată. Decepție ! 
• La Casa de cultură a secto
rului II acțiunile inițiate se 
desfășurau conform planificării, 
în incinta casei un panou îți 
atrăgea atenția. El cuprindea 
fotografii ce reprezentau mo
mente importante din viața po
litică. economică și social-cul- 
turală a țării noastre. De altfel 
acestea constituiau răspunsurile 
la textul imprimat ce era înmî- 
nat fiecărui tînăr la intrare. 
Iată o metodă excelentă de 
verificare a unor cunoștințe de 
esență majoră, o acțiune bine
venită care, alături de audierea 
unor discuri, transformau seara 
de sîmbătă destinată tineretu
lui, într-o seară atractivă. Pre
zența numeroasă a tinerilor i-a 
subliniat reușita.

uriașă, lipsită 
decorativ, o 

invita nu 
dans, 

desfă- 
seara 

limita

TULIA DAVID

EDITORIALE |

Radu Nunweiller înscrie, după o suită de ratări, primul gol al 
echipei Dinamo. Dar cei care au fost... „pe spun e£ reali

zatorul s-ar fi folosit și de mînă in aranjarea balonului. 
Fotocronica de GH. CUCU

Repu- 
amha- 
Bu'-.i- 
o ferit 

saloa-

Cu prilejul celei de-a 24-a a- 
niversări a proclamării 
blicii Populare Chineze, 
sadorul acestei țări la 
rești, Li Tin-ciuan, a 
luni șeara o recepție in 
nele ambasadei.

Au luat parte tovarășii Ilie 
Verdel. membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R.. prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Cbivu Stoica, președintele. Co
misiei Centrale de Revizie a 
P.C.R.. președintele Asociației 
de Prietenie româno-chineză, 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R.. Gheorghe Necula. 
membru al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
loan Avram. Nicolae Agachi, 
Mihail Florescu, Ion Crăciun, 
miniștri. Nicolae M. Nicolae și 
Mihai Suder, miniștri secretari 
de stat. general-colonel Ion 
Gheorghe. prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale și șef 
al Marelui Stat Major, membri 
ai C.C. al P.C.R., conducători 
ai unor instituții centrale si 
organizații obștești, oameni de 
știință și cultură, generali și g- 
fițeri superiori, ziariști.

Erau prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați Ia Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

în timpul recepției, conducă
torii de partid și de stat români 
s-au întreținut cordial cu am
basadorul Republicii Popular® 
Chineze.

Ministrul afacerilor extern®, 
George Macovescu. a primit la 
1 octombrie pe Klaus von Doh
nanyi. ministrul federal al în- 
vățămîntului și științei din R.F. 
Germania, care face o vizită în 
țara noastră. în cadrul convor
birii, care s-a desfășurat într-o. 
atmosferă cordială, 
bor date probleme j 
voltarea relațiilor 
germane.

. au fost a- 
privind dez- 
româno-vest-

★
în cadrul vizitei ____ ____ _

în țara noastră, delegația con
dusă de ministrul federal al în- 
vățămîntului și științei din Re
publicat Federală Germania,

lntreprinse

Simbătă și duminică s-au des
fășurat ultimele manifestări din 
cadrul Festivalului cultural- 
artistic Sarrnis ’73. Sala Arta 
din Deva a găzduit un specta
col intitulat : ..La luncile soa
relui”. Bătrîni rapsozi și renu- 
miți artiști amatori; din satele 
hunedorene au adus pe scenă 
parfumul unor creații uitate și 
farmecul unor tradiții care s-au 
păstrat nealterate din moș-stră- 
moși. Tot pe linia valorificării 
creației populare se înscrie se
siunea anuală de comunicări 
științifice a asociației folcloriști
lor hunedoreni. Mai consemnăm 
un interesant concurs de crea
ție la care poeți-țărani din ju
dețele Arad, Caraș-Severin, 
Gorj, Covasna. Timiș și Hune
doara au prezentat culegeri fol
clorice proprii și creații origi
nale. Festivalul s-a încheiat 
prmtr-o frumoasă paradă a por
tului popular si printr-un im
presionant earnaval al tinere
tului.

ALEX. BALGRADEAN

„Precocitate 
alcoolică

Din nou prin bodegi și chiar 
restaurante mai acătării, prin 
ospătării și grădini în aer liber 
a scăzut... media de virstă a 
„consumatorilor*4. Băiețandri de 
14—16 ani sporovăiesc liniștiți cu 
paharele de țuică în față și lă- 
dița de bere la picioare. sub 
ochii binevoitori ai ospătarilor 
și pe banii nu se știe cui. „Pe 
vremuri14, adică acum doi-trei 
ani, era interzisă prin lege și 
sancționată cu o amendă pipe
rată alimentarea cu alcool a 
minorilor. Dar timpul trece, ve
niturile cresc, amenda rămîne 
aceeași... în orice caz, dacă nu 
putem stabili cu precizie contri
buția acestor precoci adepți ai 
lui Bachus la planul de încasări 
al alimentației publice, nu-i greu 
să evaluăm aportul alimentației 
publice la „educarea44 micilor 
solicitanți. Poate un asemenea 
„efort44 ar trebui „răsplătit4* mai 
substanțial ?

S. SOFIA

lor se târăște în urma lor ca 
un șiret de gheată ?

Am văzut ieri meciul Di
namo —Poli Timișoara, unde 
studenții ne-au distrat mai 
puțin cu fotbal și mai mult 
cu galeria lor romantică, ve
nită parcă de pe altă lume 
pe stadioanele bucureștene, 
unde domnește, adesea, vul
garitatea, adică urletele răgu
șite, înjurăturile obscene (cine 
are curajul să-și ducă la fot
bal, iubita, nevasta sau co
pilul ?) și zgomotul iritant, 
producător de colesterol. Stu
denții suporteri din Timi
șoara ne-au arătat cum se face 
o galerie nobilă și demnă, 
cîntând fără încetare nouăzeci 
de minute. Păcat, zic, că 
echipa lor s-a arătat timidă o 
mare parte din meci, că n-a

avut curajul să se bată de la 
început cu prestigioșii săi ad
versari, care își trimiseseră pe 
teren numai numele și tri
courile. Iar dacă au fost în- 
frînți, n-au de ce să se plîn- 
gă, pentru că penaltiul s-a dat 
pe drept, iar stângăciile lor 
prea numeroase. Altfel, me
dul ne-a plictisit destul, lă- 
sîndu-ne sub limbă un gust 
dubios, mai ales că Dinamo 
a cîștigat tocmai atunci cînd 
nu merita deloc.

Și pentru că foarte mulți 
cititori mă întreabă pe mine, 
întreb și eu la rîpdul meu ce 
se întâmplă cu jucătorul Lu- 
cescu și cu .antrenorii Angelo 
Niculescu și Constantin Teaș- 
că, adică de ce absentează, ei 
în acest sezon din fotbalul 
nostru ? ,

Ieri, a avut loc la librăria bucu- 
reșteană „Mihail Eminescu44 fes
tivitatea deschiderii „Decadei 

românești14. Ediția 1973 
desfășura în întreaga 

între 1—10 octombrie.
Scriitori de frunte ai țării 
noastre, savanți, profesori uni
versitari, artiști se vor întîlni în 
zilele consacrate fiecărei edituri 
la Librăria „M. Sadoveanu44,

Spicuim din agenda manifes
tărilor : tinerii muncitori de la 
Uzinele ,.23 August44 vor primi 
în mijlocul lor pe redactorii 
Editurii politice, cei ai Uzinelor 
„Republica*4 pe redactorii Edi
turii „Eminescu44. la Casa de 
cultură a sectorului 5 tinerii se 
vor întîlni cu redactorii Editurii 
Univers, la I.E.F.S., studenții se 
vor întîlni cu redactorii Editurii 
„Stadion44, la Institutul de arte 
plastice, studenții vor fi gazdele 
Editurii „Meridiane*4, elevii li
ceului din Pajura îi vor găzdui 
pe redactorii Editurii didactice 
și pedagogice, iar elevii Liceului 
maghiar din Capitală ii vor pri
mi în rîndurile lor pe redactorii 
Editurii „Kriterion44.

Standurile pentru vînzarea 
cărților în întreprindere vor 
îmbrăca și ele haine sărbătorești, 
pentru a răspunde deplin și 
operativ solicitării cititorilor. 
(H.L.)

• Specialiștii sovietici își vor 
începe în curînd activitatea de 
studiere a ghețarilor care plu^- 
tesc in bazinul arctic din zona 
Insulei Vranghel, în cadrul nori 
stații de cercetare în derivă 
„Polul Nord-22“. Participanții 
la această expediție urmează să 
debarce pe un aisberg imens, 
cu o suprafață de circa 10 km.p., 
către care își vor croi drum cu 
ajutorul spărgătoarelor 
gheată.

• Alți 300 000 de locuitori 
provinciile situate în zona 
nord-vest a Pakistanului au 
sibilîtatea să vizioneze emisiu
nile televiziunii naționale. Noua 
stație de televiziune, a patra în 
Pakistan, care a început să func
ționeze în orașul Ceratve, cu
prinde un teritoriu cu circa 28 
milioane de locuitori.

• La Tokio se află în con
strucție „Mitzui Building", cea 
mai mare clădire din capitala 
niponă. Edificiul va număra 55 
de etaje și 211 metri înălțime. 
El urmează să fie gafa în 
septembrie anul viitor.

• Un nou mineral, armacoli- 
tnl, a fost descoperit pe lamă 
de echipajul .,Apollo-ll". Pen
tru prima dată a fost identifi
cat însă în rocile terestre prove
nite dintr-un filon diamantifer

prof. dr. Klaus von Dohnanyt* 
a fost oaspete al municipiului 
și județului Iași.

Continuîndu-și vizita în țam 
noastră, ministrul federal al in* 
văi anunțului și științei din R.F. 
Germania, și ceilalți membri «1 
delegației au fost oaspeții ju>. 
dețului Suceava. Aici, ei au v,U 
zitat mănăstirile ‘Sucevița. MnW 
dovița și Voroneț, comuna Mai*» 
ginea, renumită prin arta cera* 
mițtilor ei și Cîmpulung Moldo» 
venesc, unde au vizionat un rei> 
șit spectacol folcloric.

★
Luni seara a părăsit Capital^ 

indreptîndu-se spre patrie, de« 
legația condusă de prof. dr. 
Klaus von Dohnanyi, ministrul 
federal al învățămîntului și ști
inței din R. F. Germania, care, 
La. invitația Ministerului Educa
ției și Invățămîntului. a făcut 
o vizită în țara noastră.

La plecare, -pe aeroportul O- 
topeni. membrii delegației au 
fost conduși de Paul Niculescu- 
Mizil, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul e- 
ducației și invățămîntului.

George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, a trimis mi
nistrului afacerilor externe al 
Republicii Guineea, Fily Cisso- 
ko. o telegramă de felicitare cu 
prilejul celei de-a XV-a ani
versări a proclamării Republicii 
Guineea.

La Academia Republicii Socia
liste România, a fost sărbătorit, 
luni, într-un cadru festiv, pic
torul Alexandru Ciucurencu, cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 70 
de ani.

în semn de omagiu adus ma
estrului. care a dăruit artei ro
mânești și universale lucrări de 
o neprețuită valoare, la mani
festare au participat academi
cieni. artiști plastici, critici de 
artă, alți oameni de artă și cul
tură.

In încheiere, pictorul Alexan
dru Ciucurencu a mulțumit pen
tru caldele cuvinte ce i-au fost 
adresate.

» T
k

în Kimberley (Africa de Sud) 
de către dr. S. E. Haggerty* 
geolog de origine sud-africană.

„Cîntecele Măriei"
Casa de discflri Electrecord, in 

patru discuri intitulate „Din cih- 
ttcele Măriei Tănase" a alcătuit 
o ediție antologică din tot ce-a 
cîntaț mai frumos privighetoa
rea Gorjului : „Dodă, dodâ-'.
„Cine iubește și lasă”, „Astă 
noapte te-am visat44, „Ciulean
dra*', „Dragi mi-s cintecele 
mele’*. „Butelcuța mea44, „Mi-aiiî 
pus busuioc in păr‘:. „Miine tori 
recruții pleacă44, „Uhăi, bade", 
„Lume, lume44, „Cite mute, cite 
slute4', ..Cînd toca la Radu 
Vodă", ..Bătrînețe haine grele”.

Cele patru discuri cuprind, 
doar in parte, un repertoriu din 
cîntecele de lume pe care Maria 
Tănase le-a cîntat o viață, lumii.

„Aura"
Acesta este, fără discuție. c*».l 

mai bun disc al anului. Cîntâ.r 
reața Aura Urziceanu, interpre
tează pe acest disc — după un .• 
aranjament de Oschanitzky si 
Laurențiu Profeta. arii din suite 
de Bach, Paganini. Cîntece 
populare din Oaș. Călușari, etc, 
arii din filme a căror narațiu
ne am și uitat-o. deși in ro
luri protagoniste erau distribui
te cmtărețe ! Prin stilul și mo
dalitatea de interpretare a 
acestor cîntece. Aura Urziceanu 
le dă o nouă strălucire. Aura 
cîntă din Bach eu glas de har
pa eoliană -- cîntece fără cu
vinte, la care ascultăm doar 
„sunetul14 muzicii' desfășurat 
amplu în splendide improviza- 
TT, __• glasul

poate
fii armonice cum numai 

.măiastră" il mai

I. M.

„Fermoarul pămintului** se 
deschide și se tot deschide 
(și știm uneori cine și chiar 
pentru ce), dar tare mult am 
dori să știm dacă se va mai 
putea închide vreodată... mă
car partial. în fotografia 
noastră aspectul cotidian al 
uneia din străzile Capitalei.
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de peste hotare
Conferința pentru

securitate și cooperare
Lucrările sesiunii O.N.U

României la

specia-
Unite

ră-

La Centrul Internațional de 
Conferințe din Geneva continuă 
lucrările celei de-a doua faze a 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa. Conform 
hotărîrii luate anterior, princi
palele organe de lucru ale reu
niunii — Comitetul de Coordo
nare, precum și cele trei comi
sii — pentru problemele securită
ții, pentru problemele cooperă
rii economice și tehnico-științi- 
■fice și pentru problemele cultu
rale și ale contactelor umane —

S. Markezinis 
însărcinat cu 

formarea nonlui
guvern grec

Președintele Gheorghios Pa
padopoulos l-a însărcinat, luni, 
pe Spyros Markezinis, liderul 
fostului Partid Progresist, cu 
formarea unui nou guvern, s-a 
anunțat oficial în capitala Gre
ciei. Premierul desemnat ur
mează să prezinte șefului sta
tului lista noului guvern sîmbă- 
tă, 6 octombrie. Ceremonia de 
depunere a jurămîntului de că
tre membrii cabinetului a fost 
programată pentru 8 octom
brie.

Actualul guvern — precizează 
un comunicat oficial — își va 
prezenta demisia la sfîrșitul 
acestei săptămîni.

întrucît pînă la întrunirea 
Parlamentului — ai cărui mem
bri vor fi desemnați în alege
rile generale din 1974 — pu
terea este reprezentată, potrivit 
Constituției, de președintele Re
publicii, primul ministru va 
supune spre aprobare președin
telui Republicii propunerile sale 
cu privire la politica externă, 
precum și în domeniile economic 
și social, pe care le va anunța, 
apoi, în declarația program 
precizează comunicatul citat.

s-au întrunit luni pentru o tre
cere în revistă a experienței 
acumulate în cele două săptă- 
mîni care au trecut de la des
chiderea lucrărilor și pentru sta
bilirea programului de activita
te pe perioada următoare.

Pe ordinea de zi a dezbateri
lor din Comitetul de Coordona
re se află următoarele puncte : 
prezentarea rapoartelor preșe
dinților în funcțiune ai comisii
lor.; stabilirea programului de 
lucru în organele subsidiare, 
precum și in comisii și sta
bilirea modalităților de consul
tare a organizațiilor internațio
nale competente de către orga
nele de lucru

Participanții 
satisfacție de 
te organele de

. rinței au trecut la dezbaterea 
problemelor ce le revin, în baza 
recomandărilor finale ale fazei 
de la Helsinki. în discuții s-a 
exprimat, de asemenea, dorința 
ca, ținînd seama de experiența 
de pină acum, să se asigure în 
viitor o activitate mai eficientă, 
pentru a se trece intr-un mod 
concret la examinarea aspecte
lor de fond înscrise pe agendă.

ale Conferinței, 
au luat act cu> 
faptul că toa- 
lucru ale confe-

Tîrgul de la Alger
Tirgul internațional de la 

Alger, aflat anul acesta la 
cea de-a zecea ediție, și-a 
închis porțile. Țara noastră, 
participantă activă la toate 
edițiile tirgului, a prezentat 
îndeosebi produse ale indus
triei constructoare de ma
șini, oferind posibilități tot 
mai largi de participare com
petitivă Ia schimbul interna
țional de valori. Exponatele 
românești au întrunit apre
cieri elogioase, ele ilustrînd. 

• după cum apreciau mulți 
specialiști, nivelul de dezvol
tare industrială pe care l-a 
atins țara noastră. Pavilionul 
românesc a fost vizitat de 
președiritele țării gazdă. 
Houari Boumediene, de 
membri ai guvernului alge- 
rian, precum și de numeroa
se alte personalități politice 
și economice de peste hota
re, oaspeți ai acestui tîrg, 
care au dat o înaltă apre
ciere calității și modului de 
prezentare a exponatelor.

în perioada desfășurării 
tirgului, reprezentanți ai în
treprinderilor românești de 
comerț exterior au perfectat 
unele contracte, comenzi, al
tele fiind în curs de finali
zare.

Cu prilejul ceremoniei de 
închidere a tirgului, pavilio
nul românesc a obținut me
dalia de argint.

întrunit într-o ședință 
lă, Consiliul Națiunilor 
pentru Namibia a aprobat 
portul anual, întocmit de un co
lectiv de raportori, din'care face 
parte și reprezentantul țării 
noastre în consiliu, Petre Vlăs- 
ceanu. Documentul, care va 
constitui unul dintre principa
lele subiecte de dezbatere ale 
noii sesiuni a Consiliului, a- 
preciază că sporirea opoziției 
unite a namibienilor față de 
regimul de ocupație sud-african, 
in condițiile existenței unor se
vere măsuri de represiune din 
partea acestuia, împreună cu 
continuarea luptei armate a jpiș- 
cării de eliberare națională, sub 
conducerea SWAPO, au consti
tuit evoluția cea mai încuraja
toare din ultimul an a situației 
din Namibia. Demnă de men
ționat în acest sens este înfăp
tuirea „Convenției naționale” —•

coaliție 
partide 
al cărei 
19 iulie
turor celor care se opun guver
nării sud-africane. • Inițiativa 
constituie un nou pas pe ca
lea întăririi unității politice îm
potriva dominației străine și o 
nouă măsură în direcția crește
rii conștiinței politice colective.

Subliniind că autoritatea Con
siliului O.N.-U. pentru Namibia 
a dobîndit o largă recunoaștere 
din partea comunității interna
ționale, raportul menționează 
apelul lansat de acest organism 
tuturor statelor membre pentru 
intensificarea cooperării în ve
derea asigurării aplicării depline 
a rezoluțiilor O.N.U. privind Na
mibia și pentru sprijinirea luptei 
poporului namibian în vederea 
obținerii independenței și auto
determinării.

a unor organizații și 
politice namibiene —, 

statut a fost publicat la 
și care este deschisă tu-

Peste 30 de state
au recunoscut

Republica Guineea-Bissau
Republica Guineea-Bissau a fost recunoscută luni, de Repu

blica Bangladesh, Etiopia, Guyana, Jamaica, Kuweit, U.R.S.S., 
R.D. Vietnam și R.D.P. a Yemenului - anunță agențiile de presă, 
citind comunicate difuzate in capitolele țărilor respective.

Fină in prezent, noul stat independent african a fost recunoscut 
de peste 30 de state.

O „ceremonie de a- 
dio" s-a desfășurat la 
baza aeriană ameri
cană Nam Phong din 
Tailanda. în prezența 
oficialităților tailande- 
ze, steagul S.U.A. era* 
coborît în vreme ce ul
timele două escadrile 
de bombardiere tactice 
părăseau pentru tot
deauna pistele marelui 
aerodrom. A fost, ast
fel, lichidată una din 
cele mai importante 
baze militare ameri
cane de pe teritoriul 
tailandez.

JAPONIA : Un șir 
blocînd intrarea de 
spre marile întreprinderi in
dustriale din golful Tokio în 
semn de protest contra po
luării provocate de acestea.

„Adio Nam Phong

de nave 
pe mare

.ii
•••

încheierea Conferinței9

internaționale de solidari»

proope de mie
zul nopții urca
sem în avion la 
Moscova. Infor
mațiile meteo
rologice despre 

India erau prea puțin liniști
toare. Căldura atingea cote 
ce nu-l puteau lăsa indife
rent pe europeanul pornit la 
drum. Și, în plus, se gravase 
în memorie, obsedantă, car
tea unui ziarist austriac pe 
care o citisem cu cîteva luni 
în urmă și care pretindea 
categoric câ la Trivandrum 
- punctul final al voiajului 
pe care 
peratura 
sub 
Păstram, 
musonul ,

In timp ce avionul stră
batea oceanul de smoală al 
nopții s-a produs saltul peste 
continente. Un glas catifelat 
a rostit ceremonios o frază 
scurtă : am trecut de Urali, 
plutim peste Asia. Apoi, sur
prinzător de repede, zorii zi
lei au trimis primul lor me
saj. De undeva 
cui necunoscut 
nească o dîrâ 
prins. In sfîrșit, 
ore de zbor, la 
dăugat minutele în care, pe 
aeroportul Palam, un func
ționar sumar îmbrăcat a a- 
plicat pe pașaport viza de 
intrare, privirea investiga la 
Delhi cupola cerului de un 
senin bizar. Asaltul căldurii 
a fost brusc. în clipa în care 
am ieșit de sub protecția a- 
pa ratei or de aer condiționat 
o fierbințeală necruțătoare 
ne-a împresurat. Mai tirziu, 
la Madras, aveam senzația 
că am nimerit pe un jăratec. 
Dar la Trivandrum rafale de 
ploaie torențială ne-au ur
mărit în autobuzul în care fe
restrele n-au geamuri, ci 
doar niște obloane de lemn. 
Musonul înseamnă un ano
timp capricios cind stropii de 
ploaie pot aduce promisiu
nea recoltelor bogate sau 
tragedia inundațiilor, după 
cum același muson se poate 
înscrie în calendar cu ne
sfârșite săptămîni în care ar
șița solară pîrjolește pămîn- 
tul avid de o picătură de 
apa. Oamenii așteaptă cu 
îngrijorare și speranță ono- 
timpul acesta - marea aven
tură pe care o trăiesc, în 
succesiunea generațiilor, cele 
aproape 600 000 000 de in
dieni, Oamenii încep, însă, 
să descopere că tirania mu- 
sonuluî poate fi înlăturată, 
câ seceta și inundațiile - 
cu îngrozitorul lor însoțitor : 
foametea - nu reprezintă un 
inevitabil blestem al destinu
lui. Bătălia cu musonul pre-

supune drept prim act învin
gerea resemnării dezarman
te, renunțarea la obișnuințe 
conservate din alte secole.

India își evidențiază noî 
vocații. Unii dintre cei ce 
mînuiseră plugul primitiv de 
lemn sau lînceziseră pe stră
zile strimte, acoperite de 
praf, din Old Delhi și-au gă
sit locul lingă furnalele înal
te ale noilor cetăți industria
le. Stăpînind metalul incan
descent, ei izbutesc să reali
zeze metamorfoza propriei

să devină un fundament so
lid pentru o creștere econo
mică de care să beneficieze 
păturile largi ale populației. 
Indira Gandhi sublinia de
altfel că „planul cincinal 
1974-1979 trebuie privit ca 
un punct de unire a efortu
lui național suprem pe calea 
dobîndirii deplinei indepen
dențe economice a Indiei".

...Proaspătul meu prieten 
m-a dus la Feroze Shah 
Kotla. Din palatul lui Feroze 
au rămas doar zidurile frîn-

Ceremonia, cu valoare de sim
bol, de la Nam Phong marchea
ză desfășurarea primei faze a 
cee» ce presa tailandeză denu
mește „desființarea eșalonată a 
bazelor militare americane din 
Tailanda“. Date oficiale nu au 
fost publicate, dar din cercuri

guvernamentale de Ia Bangkok 
s-a aflat că în această primă 
fază, vîrtualmente încheiată, au 
fost retrase de la bazele aeriene 
ale S.U.A. de ne teritoriul tai
landez 120 de bombardiere tac
tice ; concomitent au părăsit 
bazele aeriene un număr de 
5 500 de militari americani (a- 
dică peste o cincime din efec
tivul total existent la bazele 
aeriene americane de pe pămîn- 
iul Tailandei).

în legătură cu următorii pași, 
presa din capitala tailandeză 
relevă, referindu-se Ia surse o- 
ficioase „bine informate", că 
pînă la sfîrșitul anului 1974 vor 
fi retrași 20 000 din cei 50 000 
de militari americani care sta
ționează actualmente la bazele 
aeriene și navale din Tailanda. 
Pe plan oficial, Ministerul de 
externe tailandez preciza zilele 
trecute că sînt în curs de des
fășurare „negocieri active si a- 
mănunțite" privind „calendarul 
retragerii unor baze militare a- 
mericane" pe teritoriul Tai- 
landci ; se specifica. totodată, 
că „de ambele părți a fost ac
cepta* principiul unei retrageri 
treptate într-un proces unic".

Procesul acesta, al lichidării 
bazelor militare străine s-a im
pus si în Tailanda ca un impe
rativ național. El este astăzi ex
primat si susținut de cele mai 
diferite cercuri ale opiniei pu
blice, inclusiv cercuri guverna
mentale. „în influente cercuri 
guvernamentale — notează co
tidianul NEUE ZURCHER ZEI- 
TUNG într-o corespondentă .din 
Bangkok — pot fi acum auzite 
opinii despre pericolele prezen-

tei bazelor militare 
și, într-un sens mai 
pre dezavantajele ._ _
prea strînse a Tailandei 
structurile militare si politice 
americane". într-o declarație fă
cută aceluiași corespondent, fos
tul ministru de externe tailan
dez, Thanat Khoman. aprecia 
că „nu există, probabil, o idee 
mai populară astăzi in Tailan
da decît aceea că trebuie să ia 
sfîrșit total și definitiv prezen
ta bazelor străine si a militari
lor străini pe teritoriul natio
nal". O ilustrare elocventă în a- 
cest sens, ne-a oferit-o puter
nicul val de protest suscitat în 
cele mai largi cercuri din Tai
landa de declarațiile senatorului 
Goldwater care a cerut „men
ținerea cu orice preț" a bazelor 
aeriene americane pe teritoriul 
tailandez. Demonstrațiile pro
testatare ale zecilor de mii de 
studenți pe străzile centrelor 
universitare, reacțiile presei și 
luările de poziție critice ale 
Ministerului de externe tailan
dez au dat măsura a ceea ce 
NEW YORK TIMES denumea 
„extrema sensibilizare a opiniei 
publice tailandeze fată de pro
blema prezentei militare ameri
cane".

Ceremonia „de adio" de la 
baza aeriană Nam Phone are, 
în aceste împrejurări, o semni
ficație ce nu poate scăpa nici 
unui observator atent. Ea re
flectă tendințele spre afirmarea 
deplină a suveranității naționale 
ce se fac mereu mai simțite Ia 
Bangkok.

americane 
larg, des- 
angrenării 

la

P. NICOĂRA

în capitala Finlandei 
s-au încheiat lucrările 
Conferinței internaționale 
de solidaritate cu lupta 
poporului chilian.

Organizată de un comitet de 
inițiativă finlandez, care gru
pează reprezentanți ai majorită
ții partidelor politice din a- 
ceastă țară, precum și de Se
cretariatul Consiliului Mondial 
al păcii, conferința a reunit un 
mare număr de delegați din 
peste 50 de țări și reprezentanți 
ai unor organizații internațio
nale. Din România a participat 
o delegație a Comitetului Națio
nal pentru Apărarea Păcii, al
cătuită din Sanda Rangheț, se
cretar al Comitetului, și prof, 
univ. dr. Paul Alexandru Geor
gescu.

. Participanții și-au ' exprimat 
deplinul sprijin față de forțele 
democratice din Chile, condam- 
nind lovitura militară de stat 
reacționară. La încheierea lu
crărilor a fost adoptat un „apel 
urgent la solidaritate mondială 
cu poporul chilian". Documentul 
cheamă la acordarea unui spri
jin efectiv, moral, politic și ma
terial, patrioților chilieni. Un al 
doilea document adoptat în ca
drul conferinței cuprinde o serie 
de măsuri recomandate pentru 
exprimarea solidarității interna
ționale cu forțele progresiste din 
Chile. Se prevede crearea unor 
organizații de sprijinire a po
porului chilian, printre care un 
Comitet internațional de legă
tură și un Secretariat perma
nent de coordonare a acțiunilor 
de solidaritate. Secretariatul ar 
urma să ia ființă la Roma și 
să fie în contact cu Biroul Chi
lian, constituit în capitala itali
ană din mai

ale Unității Populare care se a- 
flau în străinătate în momentul 
loviturii de stat.

Conferința a adresat o tele
gramă secretarului general, al 
O.N.U., Kurt Waldheim, precum 
și Comitetului O.N-U. pentru 
drepturile omului, cerînd iniți
erea unei acțiuni urgente pen
tru salvarea vieții secretarului 
genral al P. C. din Chile. Luis 
Corvalan, arestat de junta mi
litară. O altă telegramă, adre
sată juntei militare, cere elibe
rarea lui Luis Corvalan și în
cetarea represiunii inițiate •îm
potriva forțelor democratice dm 
Chile.

★

Comitetul Central al Partidu
lui Socialist Unit din Germa
nia, a dat publicității o decla
rație in care protestează vehe
ment împotriva noului act de 
teroare al juntei militare chi
liene — arestarea secretarului 
general al P.C. din Chile. Luis 
Corvalan. Declarația, difuzată 
de agenția A.D.N., relevă că 
viața lui Luis Corvalan este în 
mare pericol.

C.C. al P.S.U.G. cheamă pe 
toți oamenii iubitori de pace din 
lume la acțiuni comune pentru 
apărarea vieții și eliberarea lui 
Luis Corvalan și a tuturor de
mocraților întemnițați in Chile.

multe personalități

Prezidiul C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia a 
dat publicității o declarație în 
care se exprimă, indignarea.și 
protestul hotărît al comuniști
lor, al tuturor oamenilor muncii 
din Cehoslovacia față de ares
tarea secretarului general al 
P.C. din Chile. Luis Corvalan.

• și se cere categoric punerea lui 
în libertate.

îl începusem — tem- 
nu cobora niciodată 

45 grade la umbră, 
totuși, speranța că 
își va face datoria.

din fantasti
ci ve a să țîș- 
de roșu a- 
după șapte 

care s-au a-

ALEGERILE 
CANTONALE 
DIN FRANȚA

Noile vocalii 
ale Indiei
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VICTORIA 
PARTIDELOR 
DE STINGĂ
O dată cu desfășura

rea, duminică, a celui 
de-al doilea- tur de 
scrutin, in Franța s-au 
încheiat alegerile canto
nate.

Victoria a revenit partidelor 
de stingă, Îndeosebi celor socia
list și comunist, care au reali
zat în ansamblu un plus de 
peste 200 mandate față de tota
lul locurilor deținute anterior. 
Cele trei formațiuni alcătuind 
majoritatea guvernamentală au 
obținut 69 mandate suplimenta
re, iar candidații „moderați**, 
favorabili majorității guverna
mentale, și-au sporit prezența in 
consilii cu încă 75 de reprezen
tanți.

Rezultatele alegerilor canto
nate — scrie agenția France 
Presse — confirmă fenomenul 
constatat cu ocazia ultimului 
scrutin francez — alegerile le
gislative din martie 1973 — și 
anume progresul stîngii, _ re
structurată și unită in jurul 
unul program comun de gu
vernare, în fața unei majorități 
care își vede influența dimi
nuată.

DECENIUL ȘI JUMĂ
TATE de istorie indepen
dentă a Republicii Gui
neea a consemnat reali
zări remarcabile in toate 
domeniile de activitate. 
Două evenimente, cu a- 
dînci rezonanțe în viața 
poporului guineez, au 
constituit pietre de hotar 
pe drumul transformări
lor înnoitoare: la 28 sep
tembrie 1958, cînd a avut 
Ioc referendumul în cursul 
căruia majoritatea popu
lației s-a pronunțat pen
tru libertate și, în sfîrșit, 
la 2 octombrie în același 
an, cînd Guineea s-a pro
clamat republică suvera
nă și independentă.

într-o încercare de re
trospectivă a 
ultimilor ani, 
doială, un loc 
tiv l-ar ocupa 
sebită pe care _ 
de la Conakry o 
festă pentru punerea 
valoare a importantelor 
bogății ale subsolului 
guineez. Diamantele, mi- 
nereurile de bauxită și 
fier tind să modifice ra
portul tradițional al ex
portului, în care cea mai 
mare pondere o aveau pînă 
la independență produsele 
provenite din agricultură, 
în special bananele. Cîte
va proiecte sînt elocvente 
în această direcție.

BAUXITA DE LA SAN
GAREDI, descoperita re
cent și exploatată deja,

bilanțului 
fără în- 

semnifica- 
grija deo- 

guvernul 
mani- 

în

însemnări de M. RAMURĂ

lor existențe — metamorfoză 
simbolică pentru o Indie care 
năzuiește să se adapteze ce
rințelor timpului modern. 
Și-au făcut apariția, în de
ceniile independenței, uzine 
de dimensiuni impresionante 
și altele mai mici care amin
tesc primii pași ai industriei. 
Uzinele acestea n-au alungat 
totalmente sărăcia. Dar ele 
izbutesc să cultive încredere, 

dea speranței consistentsă
ță. Ritmul creșterii economi
ce ' .
an și, probabil, ca în viitorul 
plan pe cinci ani el va fi 
păstrat la același nivel. A- 
tenția este îndreptată mai 
ales către industriile siderur
gică, carboniferă, chimică și 
constructoare de mașini, adi
că acele domenii capabile

este de 5,5 la suta pe

te printre care crește iarba. 
Timpul a. ros piatra și numai 
părți ale construcției au re
zistat. Totuși, mai mult decît 
zidurile acestea bătrîne atra
ge stîlpul lui Ashoka, celebru 
prin edictele înscrise pe el. 
Șoapte tulburătoare ale unei 
istorii îndepărtate te urmă
resc în acest colț din Delhi. 
Cu o jumătate de oră înain
te, într-un birou ministerial, 
tot la Delhi, mi se vorbise 
despre milioane de tone de 
oțel și despre irigații. Oțelul 
de la Rourkela și stîlpul lui 
Ashoka. O punte peste seco
le. Cerul era senin, un senin 
care divulga absența prelun
gită a ploii. Mi-am amintit, 
din nou, de muson. India nu 
mai este prizoniera forțelor 
oarbe ale naturii.

marca conectarea la cir
cuitul economic industrial 
al provinciei Boke. Pro
iectul, lansat în februarie 
1969, era apreciat de pre
ședintele Sekou Tour6 
drept cel mai important 
din istoria Guineei, după 
dobîndirea independenței. 
Punerea în exploatare a 
zăcămintelor de bauxită 
din provincia Boke va a- 
duce Guineea pe locul se
cund al producătorilor

primul vapor a fost încăr
cat cu bauxită, în rada 
portului Boke, materiali- 
zindu-se, astfel, primele 
prevederi ale proiectului. 
Consemnînd importanța 
economică a intrării în 
exploatare a zăcămintelor 
de Ia Sangaredi, specialiș
tii subliniau conținutul în 
metal al minereurilor : 45 
Ia sută aluminiu. în afară 
de perimetrul Bok6, in 
alte patru regiuni au fost

• • •

o parte din ce în 
însemnată a produselor 
destinate exportului să 
fie livrate sub formă fi
nită sau semifinită, prin 
aceasta sporindu-se volu
mul devizelor necesare 
finanțării altor proiecte.

MIFERGUI NIMBA se 
numără printre acestea, 
căci în munții Nimba, ca 
și în Simandou, a fost 
depistată o altă bogăție : 
minereuri de fier. Pentru

ce mai

De la Boke la Nimba
mondiali ai acestui oxid 
de aluminiu. în fapt, este 
vorba de concretizarea a 
două mari obiective 
construirea complexului 
și orașului minier de la 
Sangaredi — în vecinăta
tea zăcămnitelor, și cons
truirea unei căi ferate de 
137 de kilometri, care va 
lega minele de capitală. 
Pe această cale ferată vor 
fi transportate anual 8 
milioane tone de bauxi
tă. în plus, se are în ve
dere înălțarea unui nou 
port Ia Kamsar, in estua
rul Rio Nunez, în apro
piere de Boke. în acest 
an, la mijlocul lui august,

descoperite zăcăminte de 
bauxită : la Bas-Koukou- 
re, în insulele Los. în 
zona Kindia și Dabola — 
Tongue. Prin punerea în 
funcțiune a instalațiilor 
miniere și în aceste cen
tre. prin sporirea capaci
tății de prelucrare a 
bauxitei, prin creșterea 
producției de energie e- 
lectrică și înzestrarea e- 
conomiei guineeze cu căi 
ferate și nave de mare 
tonaj, se creează condi
țiile ca spre 1982 să se 
exporte anual 26 milioane 
tone de bauxită și aproa
pe 2 milioane tone de a- 
luminiu. Se urmărește ca

punerea in valoare a a- 
cestora Guineea a sem
nat, împreună cu alte 
patru țări de pe continen
tul african — Zair, Nige
ria, Algeria și Liberia — 
o convenție privind în
ființarea unor societăți 
mixte miniere. Aceasta 
are ca scop construirea 
complexului minier Nim- 
ba-Siniandou, ale cărei 
rezerve se estimează la 
peste un miliard de tone. 
Se așteaptă ca în anii ur
mători să fie valorificate 
anual 30—40 milioane de 
tone minereuri de fier. 
O parte a producției se 
va îndrepta spre un com-

binat siderurgic ce se va 
construi în regiunea N’Ze- 
rekare.

Valorificarea . bauxitei 
și a minereurilor de fier 
sînt doar o parte din nu
meroasele proiecte pe 
care Partidul Democratic 
din Guineea și guvernul 
președintelui Sekou Tou- 
re, le au în vedere. După 
cum se afirmă la Conakry, 
toate aceste proiecte vor 
contribui la 
unor regiuni _ r_
urmă, în care, pînă acum, 
agricultura reprezenta 
principala activitate. A- 
cordarea priorității unor 
asemenea planuri se face 
în paralel cu pregătirea 
cadrelor, cu dezvoltarea 
învățămîntului legat de 
necesitățile economice, 
sociale și culturale, în 
continuă creștere. Astfel, 
din bugetul de stat pe 
exercițiul financiar 1972- 
1973, circa 25 la sută din 
fonduri sînt destinate 
dezvoltării învățămîntu
lui de toate gradele, să
nătății, asigurărilor socia
le, instituțiilor cu carac
ter cultural.

Alături de alte realizări, 
cele la care ne-am referit 
vin să confirme progre
sele Guineei pe calea fău
ririi și dezvoltării unei 
economii și culturi națio
nale, pe calea progresu
lui și bunăstării.

dezvoltarea 
rămase în

I. T.
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• IN PERIOADA 24—28 SEP- 
TEMBRIE, o delegație a Minis
terului Sănătății din România, 
condusă de Mihai Aldea, adjunct 
al ministrului, a făcut o vizită 
în R.D. Vietnam. Cu acest pri
lej, delegația română a purtat 
convorbiri cu delegația Ministe
rului Sănătății din R.D. Vietnam, 
condusă de Nguyen _ Van Tin, 
adjunct al ministrului. Cele două 
delegații s-au informat reciproc 
asupra situației medico-sanitare 
din țările lor și au semnat un 
plan de colaborare — —”
1973—1975.

NIEI, Julius Nyerere, a deschis 
luni, la Dar Es Salaam, confe
rința miniștrilor comerțului din 
țările africane, consacrată elabo
rării unor poziții comune in 
perspectiva reluării, la 17 octom
brie, la Bruxelles, a negocieri
lor cu Piața comună. La confe
rință participă, în calitate de 
observatori, la invitația Organi
zației Unității Africane, și repre
zentanți ai unot țări din zona 
Caraibilor și statelor insulare 
din sudul Pacificului,

Comisia mixtă centrală pentru 
aplicarea Acordului de restabi
lire a păcii și înțelegere națio
nală în Laos. Cu același prilej,, 
au fost examinate probleme re-. 
feritoare la formarea grabnică 
a guvernului provizoriu de 
uniune națională și a consiliului 
consultativ politic național și la 
neutralizarea capitalei, Vientia
ne, și a capitalei regale, Luang 
Prabang.

KSRMHBaBBHHMBSSaBnnaBBMEi

an după începerea lucrărilor, 
conducta va avea o capacitate 
de tranzit de 40 milioane tone 
petrol, iar capacitatea ei finală 
va fi 80 milioane tone pe an.

Noi incidente în Ulster

legală la ora solară. De la 30 
septembrie, ora zero, ‘ ~
ninsula Italică, timpul 
.cu ora GMT plus 1.

Perioada orei legale
a intrat în vigoare in ___
de 2 spre 3 iunie. Acest sistem 
funcționează de opt ani.

în Pc- 
este egal

in Italia 
noaptea

pe anii

ZIARIȘTI
Ion Cum-

• DELEGAȚIA DE 
ROMANI condusă de 
pănașu, director general al Di
recției generale a presei și tipă
riturilor, care face o vizită ofi
cială âe prietenie în R.P. Chi
neză. a fost primită de Iao 
Uen-iuan, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez. 
Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

Convorbiri privind for 
marea
uniune

guvernului de 
națională în 
Laos

VONGSAK. CON- 
INTERIMAR AL

• PREȘEDINTELE TANZA-

• SOUK 
DUCĂTOR 
DELEGAȚIEI FORȚELOR PA
TRIOTICE LAOȚIENE. a avut 
o convorbire cu prințul Suvanna 
Fuma, primul ministru al gu
vernului de la Vientiane, căruia 
j-a prezentat lista membrilor 
delegației forțelor patriotice în

• MINISTRUL PETROLULUI 
AL EGIPTULUI. Ahmed He
lal, a anunțat, duminică, că gu
vernul egiptean a acceptat ofer
ta companiei nord-americane' 
Bechtel privind construirea con
ductei petroliere dintre Suez și 
Alexandria.

Costul proiectului se ridică la 
peste 345 milioane dolari, dintre 
cate 58 de milioane reprezintă 
contribuția statului egiptean. 
Lucrările de construire a con
ductei vor începe la 1 ianua
rie 1974. Se apreciază că, la un

• ACTELE DE VIOLENȚA 
DIN IRLANDA DE NORD s-au 
soldat cu o nouă victimă. La 
Belfast, o tînără de 20 de ani, 
împușcată de persoane rămase 
neidentificate, a. decedat în zorii 
zilei de luni. Autorii atentatului 
au intenționat să captureze 
automobilul în care se afla vic
tima, deschizînd focul asupra 
ocupanților acestuia. Șoferul a 
fost rănit. Pe de altă parte, în 
comitatul Tyrone, la Benburg, 
un post de poliție a fost ținta 
unui atac al elementelor extre
miste.

• ÎN NOAPTEA DE SÎMBA- 
TA SPRE DUMINICA, italienii 
au fost nevoiți să dea înapoi cu 
o oră acele ceasornicelor lor, 
pentru a reveni, astfel, de la ora

„Războiul codului"
• UN NOU EPISOD ÎN AȘA- 

NUMITUL „RâZBOI AL CODU
LUI" a fost înregistrat la 30 sep
tembrie, cind o navă islandeză 
a pazei de coastă a tăiat năvoa
dele unui vas britanic de pes
cuit, aflat în interiorul limitei 
de 50 mile a zonei 
pescuit a Islandei.

Incidentul7 a avut 
nunta rea hotărîrii 
islandez de a rupe 
plomatice cu Marea Britanie în 
cazul în care pînă la data de 3 
octombrie navele britanice nu 
vor fi retrase din zona de pes
cuit a Islandei.

naționale de

loc după a- 
guvernului 

relațiile di-
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