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TOT SATUL, LA CULES!

1N SEPTEMBRIE 

PE ȘANTIERE, MAI BINE 

CA IN AUGUST!
PAGINA A IV-A

Să ne organizăm 

viața în deplină 
concordanță cu 

ETICA

Șl ECHITATEA 

SOCIALISTĂ!
Pagina a V-a

Sub semnul voinței de a da noi impulsuri operei 
de colaborare între Romania și Columbia, in interesul celor 

două popoare, al păcii și securității internaționale au început 

CONVORBIRILE DINTRE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
SI PREȘEDINTELE MISAEL PASTRANA BORRERO

La Casa Bolivar din Bogota 
■x. Palatul Prezidențial — au 
început marți, 11 septembrie, 
convorbirile oficiale între pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Niieolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Columbia, 
Misael Pastrana Borrero.

ZIUA DE IERI A VI
ZITEI TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU A 
FOST CONSACRATĂ U- 
NOR CONVORBIRI Șl ÎN- 
TTLNtRI DE LUCRU CU 
PREȘEDINTELE ȚĂRII 
GAZDĂ, CU PREȘEDIN
TELE CONGRESULUI NA
ȚIONAL COLUMBIAN, 
CU ALTE PERSONALI
TĂȚI POLITICE - PRI
LEJ DE EXAMINARE 
A STADIULUI RELAȚI
ILOR ROMĂNO-COLUM- 
BIENE, A PERSPECTIVE
LOR DE DEZVOLTARE A 
COLABORĂRII PRIETE
NEȘTI DINTRE CELE 
DOUĂ ȚARI.

în timpul întîlnirii dintre cei doi președinți

INVESTIȚIILE, LUCRĂRILE 
AGRICOLE DE TOAMNĂ - 
sarcini de primă actualitate cărora 

le consacram toate forțele

COMUNIȘTII - 
ÎN FRUNTE!

PREȘEDINTELE MISAEL PASTRANA BORRERO:
Cunoaștem preocupările dv. ca om al păcii, care a vizitat cele 

mal diferite colțuri ale omenirii, folosind limbajul înțelegerii și, che- 
mînd la colaborare între țări și popoare".

„Fiecare națiune, mare sau mică, este o realitate a epocii în care 
trăim și fiecare trebuie să răspundă de soarta păcii și de «întărirea 
prieteniei între toate națiunile lumii», așa cum ați arătat dv., domnule 
președinte, în repetate rînduri. Noi credem că această scurtă vizită 
va contribui în mod decisiv la făurirea unei prietenii durabile între ță- 
rHe noastre și la o cooperare fructuoasă între popoarele noastre".

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU:
„Am venit în țara dumneavoastră, ca și în celelalte țări latino- 

americane pe care le vizităm, ca soli ai poporului român, animați de 
dorința de a dezvolta relațiile de prietenie și colaborare multilaterală 
dintre popoarele noastre, de a conlucra în vederea dezvoltării econo- 
mico-sociale a popoarelor noastre, pentru o lume mai bună, mai 
dreaptă, o lume a păcii".

(Din cuvintările rostite la banchetul oferit de președintele 
Republicii Columbia și soția sa, în onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu — pag. a 
lila).

Ne aflăm intr-o perioadă cînd e- forturile întregului nosțfu popor simt puternic angajate pentru îndeplinirea planului la toți indicatorii și a angajamentelor asumate in întrecerea socialistă, pentru a asigura încheierea cu rezultate cît mai bune a acestui an hotărîtor pentru realizarea obiectivului național major : cincinalul înainte de termen.In acest context, două sarcini — de excepțională însemnătate și primă actualitate — concentrează în mod deosebit, în aceste zile, aten-. ția colectivelor de oameni ai muncii, a organelor și organizațiilor de partid, a tuturor factorilor de răspundere. Este vorba de accelerarea ritmului lucrărilor pe șantierele de investiții, pentru a amplifica rezultatele bune din luna august și a face din septembrie luna celor mai înalte performanțe, a celor mai ridicate volume de lucrări de construcții și montaj executate, în scopul recuperării, acolo unde mai există, a restanțelor și dării în funcțiune a tuturor capacităților planificate. Pe de altă parte, la sate este în toi bătălia pentru urgentarea strîngerii și depozitării produselor agricole, astfel încit mimic din recoltă să nu se piardă și toate roadele muncii de un an să fie cît mai bine valorificate ; de asemenea, se desfășoară cu intensitate pregătirea însămînțărilor de toamnă. Este,' deci, o perioadă de vîrf în care s-au concentrat foarte multe lucrări care solicită participarea masivă, energică la muncă a oamenilor muncii din agricultură.Ca întotdeauna, în orice asemenea momente de puternică concentrare a eforturilor și de angajare responsabilă pentru îndeplinirea u- nor obiective atît de importante cum sînt intensificarea ritmului activității de investiții și desfășurarea în condiții optime a lucrărilor agricole, ne gîndim la organizațiile de partid, la comuniști. In fiecare succes repurtat pînă acum se regăsește încorporată activitatea plină de abnegație și dăruire a organizațiilor de partid, a comuniștilor, modul lor dinamic de a acționa ; și de această dată, lor le revine misiunea de a se situa în frunte, a- colo unde este mai greu, acolo unde trebuie să lucreze mai bine, cu mai mult spor, unde se cere mai multă răspundere.Indiferent de locul pe care-1 o- cupă în ierarhia unităților — director de întreprindere sau șef de

șantier, muncitor, inginer, mecanizator, țăran cooperator sau președinte de cooperativă agricolă — fiecare comunist este chemat să reprezinte pentru cei din jur o pildă de abnegație și dăruire în muncă, tui model de angajare cu toate forțele, cu toată priceperea, capacitatea și spirițul organizatoric la îndeplinirea în mod ireproșabil a sarcinilor ce-j revin. Exemplul personal înaintat și fapta sînt argumentele cele mai convingătoare prin care un comunist se recomandă celor din jur ; ele îi aduc stima și admirația celor cu care lucrează, fac ca aceștia să-l urmeze. Agitatori neobosiți în mijlocul colectivului, comuniștii de pe șantiere, de pe ogoare sînt chemați să folosească intens și cu pricepere toate formele și mijloacele muncii politice de rnasă, pentru a crea un climat de muncă rodnic, o puternică opinie combativă împotriva neajunsurilor și a celor care le generează, pentru a instaura pretutindeni ordinea și disciplina.în fața unor sarcini economice de primă actualitate, cum sînt cele la care ne-am referit, mai mult de- cît pînă acum, organele și organizațiile de partid sînt datoare să a- sigure mobilizarea tuturor comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, să acționeze energic, concret și eficace, să încetățenească peste tot munca temeinic organizată, făcută gospodărește, cu responsabilitate. Comuniștii sînt chemați să fie și mai receptivi față de inițiativele ce a- par. să acționeze eu perseverentă pentru a capta și aplica tot ceea ce este nou și înaintat, tot ce contribuie, intr-un fel sau altul, la obținerea unor rezultate superioare.Accelerarea ritmului lucrărilor pe șantiere, lichidarea grabnică a oricărei restante, darea în funcțiune la termenele planificate a tuturor obiectivelor și capacităților productive, strângerea la timp și fără pierderi a întregii recolte, buna desfășurate a însămînțărilor de toamnă au dobîndit în condițiile actuale dimensiunile unor sarcini de partid prioritare. Tocmai de aceea, organele și organizațiile de partid trebuie să-și pună în funcțiune întreaga capacitate organizatorică și de mobilizare, să stimuleze colectivele de muncă, să cultive înalta responsabilitate comunistă pentru îndeplinirea acestor sarcini de excepțională însemnătate pentru dezvoltarea economiei naționale.
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IN INIIMPINAREA „ZILEI METALURGISTULUI“Zilnic, noi fapte de muncă întregesc bilanțul bogat al succeselor cu care siderurgiștii din întreaga țară intimpină ..Ziua metalurgistului1*. Din multitudinea acestor fapte vom cita astăzi cîteva. Prin perfecționări tehnologice și prin folosirea cu randament sporit a cuptoarelor și a mașinilor de șarjare, de la începutul anului și pînă a- cum, colectivul Uzinei cocso- chimice de la Combinatul siderurgic din Hunedoara a expediat suplimentar furnalelor mai mult de 25 000 tone cocs metalurgic. Concomitent, lucrătorii uzinei cocsochimice desfășoară o activitate susținută pentru reducerea consumurilor specifice și a cheltuielilor materiale. pentru prelucrarea și valorificarea superioară a subproduselor și reziduurilor ce rezultă în procesul de cocsificare. Toate aceste acțiuni au dus la economisirea unor cantităti însemnate de cărbune si semi- cocs și la reducerea cheltuielilor de producție planificate cu peste 5 milioane lei.

La Întreprinderea de țevi din Roman s-a realizat un nou tip de dop pentru perforarea tagle- lor din otel. El este realizat dintr-un aliaj metalic dur. a- vind in compoziție un procentaj mare de crom și cobalt, fapt care-1 face să reziste la peste 500 de perforări, față de numai 50 cîte se realizau cu piesele utilizate pînă acum. Colectivul aceleiași uzine este autorul u- nui echipament pentru introducerea automată a țevilor aflate pe liniile de laminare, care împiedică deformarea lor în cursul acestui proces. Totodată, echipamentul contribuie la îmbunătățirea calității țevilor, la creșterea cu 4 la sută a productivității muncii și la înlocuirea unor operații manuale deosebit de greu de executat. Pînă a- cum, laminatorii din Roman au economisit peste 550 tone de metal, din care au fabricat, peste prevederi, circa 300 tone de țevi, pe care le-au expediat diferiților beneficiari.
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușeșcu în Columbia
La ceremonia sosirii pe aeroportul „El Dorado“ VIZITĂ PROTOCOLARĂ

Cuvîntul președintelui 
Misael Pastrana Borrero

Cuvîntul președintelui 
Nicolae Ceaușeșcu

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, și 
tovarășa Elena Ceaușeșcu, au fă
cut, luni seara, o vizită președin
telui Columbiei, Misael Pastrana 

Borrero, și soției sale, Cristina 
Arango Vega de Pastrana, la re
ședința prezidențială, Casa Bo
livar.

La sosirea oaspeților români, o 
gardă de onoare aliniată în fața 

Președinției Republicii Columbia 
a prezentat onorul.

Numeroși locuitori ai capitalei 
columbiene, aflați pe străzile în
vecinate, au salutat cu căldură, la 
sosire, pe șeful statului român.

Mult stimate domnule președinte 
Ceaușeșcu,

în numele guvernului pe care 
îl prezidez și al poporului colum
bian vă adresez un cordial salut 
de bun venit din partea noastră 
dumneavoastră, soției — partici
pantă la lupta dumneavoastră ca 
și la sarcinile de conducere — pre
cum și membrilor ilustrei delega
ții care vă însoțesc în această în- 
tîlnire cu diferite țări din Ameri
ca Latină.

Țările noastre sînt legate, încă 
din timpurile îndepărtate ale for
mării lor ca națiuni, printr-o cul
tură care ne-a lăsat moștenire tra
diții comune și ne identifică în ex
presiile vorbirii noastre. Aceștia 
sînt factori apropiați ființei noas
tre naționale.

Consider că este prilejul cel mai 
potrivit să exprim admirația pen
tru eroismul cu care poporul dum
neavoastră a apărat dintotdeauna 
valorile proprii care configurează 
națiunea sa suverană. Sute de mii 
de compatrioți ai dumneavoastră 
și-au sacrificat viața în cel 
de-al doilea război mondial. Pu
ține popoare au plătit, prin dure
re și jertfe, un tribut atît de 
mare pentru apărarea libertății a- 
menințate de tiraniile vremii.

Este adevărat că cele două po
poare ale noastre parcurg — în 
confruntarea cu preocupările și 
problemele lumii actuale — căi 
distincte în ce privește concepțiile 
asupra puterii politice 'și statului. 
Aceste căi însă se convertesc în 
drumuri paralele, dacă avem în ve
dere scopurile, sarcinile și obiecti
vei* menite să ofere popoarelor 
noaste bunăstarea prin justiție, 
dadM ținem cont de aspirația noas

tră spre o umanitate a cărei secu
ritate să fie fundamentată pe exis
tența păcii.

Cu 15 ani în urmă am inițiat 
schimburile noastre comerciale, 
iar acum 5 ani am consolidat vo
ința noastră de a intensifica aces
te schimburi prin tratate de co
operare economică și tehnică și 
o convenție de plăți. Din păcate, 
acestea nu au avut vigoarea pe 
care am fi dorit-o și nici dina
mismul pe care scontam, dar ne-au 
semnalat, în schimb, că există 
perspective și avantaje reciproce 
pentru intensificarea lor în viitor. 
Sîntem siguri, domnule președinte, 
că vizita dumneavoastră va duce 
la întărirea acestor legături în do
meniile economic, comercial și po
litic.

Columbia, domnule președinte, 
a parcurs drumul lung al proce
sului său suveran, întemeindu-și 
instituțiile sale pe respectul față 
de drept și atașamentul pentru 
pace. Această țară, care, de-a lun
gul existenței sale independente, 
nu a cunoscut spectrul războiu
lui, apără în America Latină și 
în lumea întreagă necesitatea unui 
pluralism ideologic, întemeiat pe 
respectul mutual între popoare.

Știm că, prin marea dumnea
voastră viziune, aceasta constituie 
baza relațiilor României și de 
aceea așteptăm cu mare încredere 
ca — așa cum s-a întîmplat în 
alte zone ale lumii — vizita dum
neavoastră, domnule președinte, 
făcută patriei mele și popoarelor 
frățești latino-americane să ser
vească întăririi spiritului de în
țelegere care trebuie să călăuzeas
că relațiile în comunitatea inter
națională.

Domnule președinte Pastrana,
Doamnelor și domnilor,
Doresc ca, în numele Consiliului 

de Stat, al guvernului și poporului 
român să vă adresez un călduros 
salut dumneavoastră și, totodată, 
întregului guvern, întregului popor 
columbian prieten.

Intr-adevăr, poporul român și 
poporul columbian au o serie de 
afinități comune de cultură și 
limbă. Ambele popoare au dus 
lupte îndelungate pentru cuceri
rea independenței naționale și se 
află acum angajate în dezvoltarea 
economică și socială, în ridicarea 
bunăstării lor materiale și spiri
tuale.

între România și Columbia s-au 
dezvoltat, în ultimii ani, relații e- 
conomice, tehnico-științifice și 
culturale. Este adevărat că schim
burile economice nu sînt prea 
mari, dar există posibilitatea de a 
dezvolta colaborarea economică, 
tehnico-științifică, culturală și în 
alte domenii de activitate. Sper că 
vizita pe care o facem în țara 
dumneavoastră, convorbirile pe 
care le vom purta vor permite e- 
vidențierea de rroi posibilități pen
tru dezvoltarea colaborării multi
laterale între țările noastre.

Trăim o epocă de profunde 
transformări. Popoarele se ridică 
cu tot mai multă hotărîre la luptă 
pentru a fi stăpîne pe deplin pe 
bogățiile naționale, doresc să-și 
făurească o viață liberă, indepen
dentă. Poporul român, el însuși, a 
dus lupte grele, a cucerit inde
pendența cu mari sacrificii și își 
făurește acum o viață nouă și 
este stăpîn pe destinele sale.

Sîntem animați de dorința de a 
dezvolta colaborarea cu toate ță

rile lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială. în lumea de astăzi, 
a revoluției tehnico-științifice, co
laborarea multilaterală între toate 
națiunile lumii, pe principiile ega
lității, respectului independenței și 
suveranității, neamestecului în 
treburile interne, avantajului re
ciproc constituie singura cale care 
asigură o colaborare în avantajul 
tuturor statelor, o pace trainică în 
lume.

Sînt încă multe probleme neso
luționate în lume, dar cursul de 
destindere, care continuă în ultimii 
ani, poate fi dezvoltat numai cu 
participarea activă a tuturor sta
telor, indiferent de mărimea lor, 
indiferent de orînduirea lor so
cială și politică. Este necesar de a 
se găsi căile pentru această cola
borare și, în acest spirit, întreprin
dem vizita în țara dumneavoastră, 
în alte țări din America Latină. 
Popoarele noastre au multe 
puncte de vedere comune. Orîn
duirea socială și căile dezvol
tării sociale diferite nu trebuie 
să împiedice hotărîrea de a 
colabora activ, dimpotrivă, res- 
pectîndu-ne reciproc, pornind de 
la principiile la care m-am referit, 
să găsim căile pentru o colaborare 
activă, să asigurăm popoarelor 
noastre, care au multe afinități în 
istoria lor, posibilitatea de a co
labora astfel pentru a-și făuri pre
zentul și viitorul lor independent, 
liber, pentru o viață fericită.

Cu convingerea că vizita pe care 
o facem în țara dumneavoastră va 
deschide noi posibilități, venim în 
țara dumneavoastră prietenă cu 
dorința de a dezvolta relațiile de 
colaborare.

Depunerea unei coroane de flori la Monumentul 
Eroului Național al Columbiei, Simon Bolivar

Marți dimineața, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușeșcu, a depus o coroană de 
flori la Monumentul Eroului Na
țional al Columbiei, Simon Bolivar, 
supranumit aici, ca și în alte țări 
ale Americii Latine, „El liber - 
tador“. '

Monumentul se află în incinta 
frumoasei grădini care împrejmu- 
iește casa în care a trăit Simon 
Bolivar, numită Quinta de Bo
livar.

Este o casă modestă, așezată la 
poalele unui munte ce străjuiește 
maiestuos capitala țării. în inte
riorul casei sînt păstrate cu pie
tate documente, mărturii ale vie

La Muzeul aurului din Bogota, 
care adăpostește vestigii

ții celui care a fost primul pre
ședinte al „Marii Columbii". Casa- 
muzeu a fost inaugurată la 7 au
gust 1919, la 100 de ani de la ce
lebra bătălie de la Boyaca, bătălie 
care a dus Ia eliberarea Columbiei 
de sub dominația spaniolă. Ea con
stituie astăzi un lăcaș venerat al 
națiunii columbiene.

La sosire, președintele Nicolae 
Ceaușeșcu străbate o mică alee, că
reia pini înalți îi dau un aer de 
calmă austeritate. De o parte și 
de alta se află aliniată o gardă de 
onoare.

Este intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România. Pre
ședintele Nicolae Ceaușeșcu, în
soțit de ministrul afacerilor ex

terne. George Macovescu. depun* 
o coroană de flori la Monumen
tul Eroului Național al Columbiei, 
în fața monumentului se păstrează 
un moment de reculegere. Este in
tonat apoi Imnul de Stat al Repu
blicii Columbia.

Președintele Nicolae Ceaușeșcu 
și persoanele oficiale care îl înso
țesc se opresc cîteva minute în 
Casa memorială Simon Bolivar. 
La plecare, președintele Nicolae 
Ceaușeșcu a semnat următoarele în 
cartea de onoare a casei-muzeu : 
„Aducem un omagiu eliberatorului 
Simon Bolivar, care a luptat pesry 
tru o Americă Latină indepen
dentă, liberă și suverană".

ÎNTÎLNIRE DE LUCRU CU PREȘEDINTELE 
CONGRESULUI NATIONAL COLUMBIAN

ale unei strălucite civilizații

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușeșcu, a avut marți la 
amiază o întîlnire de lucru cu pre
ședintele Congresului Național co
lumbian, președinte al Senatului, 
Hugo Escobar Sierra.

Congresul Național — parla
mentul columbian — își are se
diul în centrul Bogotei înțr-o im
punătoare clădire ce domină fru
moasa piață dreptunghiulară Si
mon Bolivar. Edificiul, care im
presionează prin concepția sa ar
hitectonică — coloane masive, 
scări monumentale, sculpturi ale
gorice — era în această zi împo
dobit cu drapelele de stat ale 
României și Columbiei. Pe fron
tispiciul caselor care împrejmu- 
iau piața erau arborate, de ase
menea, tricolorul românesc ală
turi de cel columbian.

Adunați în fața clădirii, locuitori 
al Bogotei au ținut, în număr 
mare, să-și exprime sentimentele 
lor de simpatie la sosirea șefului 
statului român. „Viva Romania so
cialista", „Viva el presidente 
Ceaușeșcu". Erau cuvinte care se 
auzeau venind din mulțime.

în sala de recepție a Parla
mentului, președintele Nicolae 
Ceaușeșcu este întîmpinat de 
Hugo Escobar Sierra, președintele 
Congresului Național și în ace
lași timp președinte al senatului.

Sînt prezenți tovarășii Ștefan 
Andrei, George Macovescu, Dumi
tru Moianu, ambasadorul Româ
niei la Bogota, și alte persoane o- 
ficiale române.

Moment solemn la sosirea pe aeroportul „El Dorado*

Din partea columbiană participă 
David Aljure, vicepreședinte al 
congresului și președinte al Ca
merei Reprezentanților, cardinalul 
Anibal Munoz Duque, primatul 
Columbiei, Guillermo Gonzales 
Charrij, președintele Curții Supre
me de justiție, Alfredo Vasquez 
Carrizosa, ministrul aEacerilor ex
terne, Anibal Fernandez de Soto, 
primarul general al Bogotei, con
ducătorii grupurilor parlamen
tare.

Sînt intonate imnurile de stat ale 
celor două țări.

Președintele Congresului Națio
nal al Republicii Columbia. Hugo 
Escobar Sierra, și președintele 
Conciliului de Stat al repu
blicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușeșcu, rostesc cuvîntări.

Președintele Parlamentului co
lumbian informează apoi amă
nunțit pe președintele Nicolae 
Ceaușeșcu despre activitatea parla
mentară din această țară, subli
niind, în același timp, simpatia 
deosebită, prestigiul de care Româ
nia și conducătorul ei se bucură 
în rîndul parlamentarilor colbm- 
bieni, indiferent de apartenența lor 
politică.

La rîndul său, șeful statului ro
mân s-a referit la activitatea or
ganului suprem al puterii de stat 
din țara noastră, Marea Adunare 
Națională, la rolul sporit ce re
vine acestui organism în viața 
social-politică a României so
cialiste. Totodată, președintele 
Nicolae Ceaușeșcu a scos în evi
dență importanța colaborării din

tre parlamentele și parlamentarii 
tuturor țărilor, contribuția lor ac
tivă la mai buna cunoaștere și 
apropiere dintre popoare.

Șefii grupurilor parlamentare 
prezintă apoi președintelui Nicolae 
Ceaușeșcu omagiul lor, al parti-

VIZITA
V

1
CEAUSESCU

Marți dimineața, tovarășa Elena 
Ceaușeșcu a făcut o vizită la „Insti
tutul columbian de bunăstare a fa
miliei", unde a fost însoțită de so
ția președintelui Republicii Colum
bia, doamna de Pastrana sub a 
cărei îndrumare își desfășoară ac
tivitatea institutul.

După ce a adresat un călduros 
cuvînt de bun venit tovarășei 
Elena Ceaușeșcu, omagiind acti
vitatea pe care o desfășoară ca om 
de știință și activist politic, Rafal 
de Zubiria Gomez, directorul ge
neral al acestui organism, a dat 
explicații asupra preocupărilor și 
structurii institutului.

Pentru o țară în curs de dezvol
tare cum este Columbia, indicele 
demografic printre cele mai înalte 
din lume (mai mult de 50 la sută 
din populația țării are sub 15 ani) 
ridică probleme complexe. Creat 
tocmai pentru a face față acestor 
probleme, institutul are filiale a- 
proape în toate centrele mari ale 
tării, își îndreaptă cu precădere a- 
tenția spre educarea copiilor sub 
7 ani, spre ocrotirea copiilor aban- 

delor politice pe care ei le re
prezintă.

La părăsirea Parlamentului a- 
sistăm din nou la o caldă mani
festație de simpatie, de prietenie 
pe care locuitorii Bogotei o fac 
președintelui României socialiste.

donați, îndrumarea timpului liber 
al tineretului, crearea unor școli 
pentru părinți, studierea proble
melor de nutriție etc.

Mulțumind pentru explicațiile 
primite, tovarășa Elena Ceaușeșcu 
a adresat felicitări conducerii in
stitutului și urări de succes în în
deplinirea misiunii nobile pe care 
și-a asumat-o, arătînd că de mo
dul cum sînt crescuți și educați 
copiii-depind viitorul fiecărei na
țiuni, dezvoltarea unui popor vi
guros, sănătos. Tovarășa Elena 
Ceaușeșcu a arătat că în Repu
blica Socialistă România grija față 
de mamă și copil își găsește ex
presia în forme și măsuri organi
zate pe linie de stat, răspunderea 
față de creșterea copiilor, față de 
familie fiind înscrisă în legile re
publicii.

Distinsa oaspete s-a întreținut 
cordial cu cei de față și a răspuns 
întrebărilor unor reprezentante ale 
presei columbiene.

In încheiere, conducătorii insti
tutului au mulțumit călduros to
varășei Elena Ceaușeșcu pentru 
cinstea deosebită făcută prin a- 
ceastă vizită, pentru lămuririle 
date și cuvintele de apreciere adre
sate.

„Cordialitate, entuziasm și respect"
Ziarele din Bogota reflectă 

pe spații largi și în diferite 
modalități publicistice vizita 
pe care președintele Nicolae 
Ceaușeșcu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușeșcu o efec
tuează în Columbia.

Majoritatea ziarelor de 
marți publică relatări cuprin
zătoare despre solemnitatea 
primirii la aeroportul „El Do
rado", precum și discursurile 
rostite cu acest prilej de șefii 
de stat ai României și Co
lumbiei.

Ziarul „EL EȘPECTADOR" 
redă pe aproape* o pagină di
feritele momente ale vizitei 
președintelui Ceaușeșcu. Tot 
în această pagină, într-un 
grupaj întitulat „Ceaușeșcu 
sprijină neintervenția", ziarul 
inserează o amplă informație 
despre conținutul Declarației 
româno-venezuelene semnată 
la Caracas de președinții 
Nicolae Ceaușeșcu și Rafael 
Caldera.

Luni după-amiază, președintele 
Nicolae Ceaușeșcu și tovarășa 
Elena Ceaușeșcu au vizitat Mu
zeul aurului din Bogota, luînd cu
noștință de vestigiile unei strălu
cite civilizații care a existat pe a- 
ceste meleaguri înainte de venirea 
colonizatorilor spanioli.

Sălile muzeului, adăpostite în- 
tr-o aripă a băncii republicii, 
special construită în acest scop, 
cuprind un inestimabil tezaur, al
cătuit din recipiente, plăci pecto
rale, figurine, măști, diademe, or
namente pentru gură și pentru 
urechi, arme, diferite ustensile de 
uz casnic, în total peste 15 000 de 
obiecte din aur masiv, care for
mează cea mai mare colecție de 
acest fel din lume. La acestea se 
adaugă vase din ceramică cu mo

Intr-un editorial amplu, in
titulat „Columbia și Româ
nia", ziarul „EL TIEMPO" 
menționează ideea că există 
importante consensuri în ca-

Revista presei 
columbiene

drul vizitei președintelui 
Ceaușeșcu în Columbia. „Nu 
pot fi uitate, scrie ziarul, a- 
finitățile de cultură dintre 
România și celelalte popoare 
de origine latină. De aseme
nea, trebuie să relevăm că la 
conferințele și reuniunile in
ternaționale s-a realizat o a- 
propiere nestingherită și cor
dială între România și țările 
Americii Latine, chiar în zi

tive de o mare varietate și inven
tivitate, pietre prețioase, între care 
smaraldul, neșlefuite, socotite a 
fi ,• cele mai mari descoperite 
vreodată.

Obiectele expuse dovedesc înal
ta măiestrie artistică la care ajun
seseră băștinașii indieni chaibcha 
și quimbaya din perioada prehi- 
spanică, pentru care aurul nu avea 

’o valoare mitică, ci constituia o 
simplă materie primă folosită în 
vederea făuririi de podoabe, dar, 
în egală măsură, și a uneltelor ne
cesare traiului de zi cu zi. Toc
mai din acest motiv, probabil, s-a 
născut printre colonizatorii spa
nioli legenda orașului de aur, El 
Dorado, al cărui rege își acoperea 
trupul cu o pulbere de aur fin, 
înainte de a se scălda în lacul

lele mai grele ale „războiului 
rece".

Schimbul de valori univer
sale constituie o datorie isto
rică și o obligație patriotică 
pentru popparele latino-ame
ricane, menționează ziarul.

Există astăzi cel mai bun 
climat pentru apropierea din
tre Columbia și România, 
pentru intensificarea schimbu
rilor comerciale și culturale 
dintre cele două țări.

Aceste rațiuni, cărora li se 
adaugă prestigiul internațio
nal al președintelui Nicolae 
Ceaușeșcu, ilustru om de stat, 
fac ca poporul .columbian să 
primească vizita sa cu .cor
dialitate, entuziasm și res
pect.

Ziarele publică ample foto
grafii de la sosirea tovarășu
lui Nicolae Ceaușeșcu și a 
tovarășei Elena Ceaușeșcu la 
Bogota, ilustrînd principalele 
momente ale primei zile a vi
zitei. 

sfînt, unde se aflau scufundate po
doabe din acest metal și pietre 
prețioase. Pofta nesățioasă după 
metalul galben a colonizatorilor a 
dus la dispariția comunităților 
care trăiau pe aceste meleaguri și 
a civilizației lor profund originale. 
Gravuri ale vremii expuse în mu
zeu înfățișează torturile de ne- 
descris la care erau supuși indienii 
pentru a dezvălui drumul spre 
inexistentul oraș de aur.

Astăzi, obiectele care au putut fi 
salvate constituie o mîndrie a în
tregului popor columbian,' iar au
rul, ca și celelalte resurse naturale 
ale acestei țări, reintră în stăpî- 
nirea fiilor ei.

Toate aceste etape ale istoriei 
columbiene sînt reconstituite pe 
măsură ce se străbat sălile muzeu
lui. Oaspeții români au cuvinte de 
înaltă apreciere la adresa mește
șugului artiștilor anonimi, care au 
făurit aceste mari valori, a geniu
lui lor creator, felicită pe organi
zatori pentru migala și grija de
puse în alcătuirea muzeului.

în încheierea vizitei, președinte
le Nicolae Ceaușeșcu. și tovarășa 
Elena Ceaușeșcu scriu în cartea 
de onoare : „Am vizitat cu mult 
interes Muzeul aurului, ale cărui 
colecții stau mărturie a nivelului 
înalt al civilizațiilor precolum- 
biene, păstrînd vie creația mile
nară a locuitorilor acestor melea
guri.

Urăm organizatorilor și institu
țiilor științifice cu care conlucrea
ză noi rezultate bune în munca lor 
și în acțiunile de cooperare cu mu
zeografii și istoricii români".

Atît la sosire, cît și la plecare, 
numeroși cetățeni, aflați pe anima
ta stradă unde se ridică edificiul 
ce adăpostește muzeul, au făcut o 
spontană manifestație de simpatie 
tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, to
varășei Elena Ceaușeșcu, aplau- 
dînd îndelung, salutîndu-i prin 
semne prietenești. Oaspeții ro
mâni răspund cu cordialitate a- 
cestor manifestări de prietenie.

Mircea MOARCĂȘ
Radu PASCAL
Telefotografii : Radu Cristescu 

Ion Dumitru
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Columbia

BANCHET 1N ONOAREA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ȘI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
La Casa Bolivar a avut loc banchetul oferit 

de președintele Republicii Columbia, Misael 
Pastrana Borrero, și soția sa, Cristina Arango Vega 
de Pastrana, în onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu.

La banchet au luat parte tovarășii Ion Pățan, 
Ștefan Andrei, George Macovescu, Bujor Almă- 
șan și alte persoane oficiale române.

Au participat Rafael Azuero Manchola, vice
președintele republicii, cardinalul Anibal Munoz 
Duque, primatul Columbiei, Alfredo Vasquez Car- 
rizosa, nfinistrul afacerilor externe, Hugo Escobar 

Sierra, președintele Senatului, Guillermo Gonza
les Charry, președintele Curții Supreme de Justi
ție, Roberto Arenas Bonilla, ministrul afacerilor 
interne, general Hernando Currea Cubides, mi
nistrul apărării naționale, Luis Fernando Echava- 
ria, ministrul finanțelor, Gerardo Silva Valderra- 
ma, ministrul minelor și petrolului, Juan Jacobo 
Munaz, ministrul educației, Carlos Holguin Sardi, 
ministrul comunicațiilor, Jesus Maria Salazar Bu- 
cheli, ministrul sănătății publice, Argelio Duran 
Quintero, ministrul lucrărilor publice, general 

Abraham Varon Valencia, conducătorul general 
al forțelor armate, Anibal Fernandez de Soto, pri
marul general al capitalei, monseniorul Angelo 
Palmas, nunțiul apostolic, decanul corpului diplo
matic, și alți șefi de misiuni diplomatice, persona
lități ale vieții publice și cultural-științifice, con
ducătorii unor mari firme economice.

în timpul banchetului, desfășurat într-o at
mosferă de caldă cordialitate, cei doi șefi de 
stat au rostit cuvîntări.

Președintele Republicii Columbia, Misael Pas

trana Borrero, a înmînat președintelui Consiliu
lui de Stat al României, Nicolae Ceaușescu. ordi
nul „Boyaca“, cea mai înaltă distincție colum- 
biană, creată de eliberatorul Columbiei, ca și al 
altor țări ale Americii Latine, Simon Bolivar, 
pentru efortul deosebit depus de șeful statului 
român pentru coexistența pașnică între națiuni 
— idealul cel mai înalt al inspiratorului și făuri
torului independenței a numeroase țări latino- 
americane.

Președintele Republicii Columbia, celelalte 

persoane oficiale au felicitat călduros pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu pentru această înaltă 
distincție.

La plecarea președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușeșcu de la Palatul Pre
zidențial, garda militară a prezentat onorul. A 
fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Cuvîntările rostite în timpul banchetului, 
ca și ceremonia decorării președintelui Nicolae 
Ceaușescu au fost transmise în direct de postu
rile de radio și televiziune columbiene.

Cuvîntarea președintelui
ț

Misael Pastrana Borrero

Cuvintarea președintelui

Nicolae Ceaușescu
Domnule președinte, 
Doamnă Ceaușescu,
Iluștri membri ai delegației dv.,

Există multe motive, domnule 
președinte, pentru care Columbia 
întîmpină cu atîta plăcere vizita 
dumneavoastră, ce reprezintă me
sajul de prietenie între două po
poare, care, în felul lor, și ținînd 
cont de caracteristicile lor specifi
ce, de tradițiile și temperamentul 

caută drumuri noi de înțele
gere cordială în preocupările mul
tiple ale prezentului. Pentru na
țiunile noii lumi latino-americane 
nu poate fi indiferentă prezența 
pe pămîntul lor a unui - reprezen
tant al României, țară care, deși 
geografic se află la distanță, ne re
levă legături comune prin originea 
istoriei sale.

Antica Dacie, al cărei teritoriu 
este România de astăzi, a consti
tuit, la începutul erei creștine. în
depărtata frontieră a Romei im
periale. Adoptarea de către popu
lațiile sale a expresiilor acestei 
civilizații, introducerea limbii la
tine ca mijloc de comunicare și în
sușirea obiceiurilor cuceritorilor 
au determinat ca, de-a lungul se
colelor, manifestările acestei cul
turi să făurească, prin intermediul 
limbii sale, voința și simțirea no
bilului său popor.

Această comunitate de origine a 
graiurilor noastre are o valoare 
imensă pentru că ele au contribuit 
la modelarea personalității națiu
nilor și la fixarea identității spiri
tului comunităților, care, unite, 
configurează statul. De aceea, în 
această călătorie pe drumurile 
Americii, dumneavoastră, domnu
le președinte, veți simți în cuvin
tele cordiale ale oamenilor trăsă
turile limbii romanice a patriei 
dumneavoastră, unica ereditară, 
directă a latinii vorbite, care s-a 
păstrat între provinciile balca
nice, ce, cu multe secole în urmă, 
au cunoscut prezența legiunilor 
lui Traian.

Și, după cum sînt factori care 
ne unesc în îndepărtata istorie a 
trecutului, tot astfel realitățile lu
mii prezente apropie națiunile 
noastre îndepărtate în această is
torie a viitorului, bazată pe pre
ocupările prezentului și delimitată 
de orizonturi în care deja se pot 
întrezări contururile politice care 
vor determina trăsăturile unei ci
vilizații mai drepte.

Totul arată că sîntem la limita 
între două perioade ale devenirii 
istorice și trecerea vertiginoasă de 
la trecut la prezent nu se defineș
te prin secole, nici prin ritmul 
lent al epocilor, chiar recente, ci 
prin virtutea puterii, în fiecare zi 
mai mare, a omului asupra socie
tății, ceea ce determină o accele
rare șl o dinamică neobișnuită a 
perspectivelor și tendințelor sale. 
Situațiile generate de fenomenele 
celui de-al doilea război mondial 
au creat o ordine internațională 
fundamentată în puternice blocuri 
politico-militare, care, la rîndul 

<lor, își proiectau influența asupra 
zonelor planetei, despărțite- și în 
înfruntare. în ultimii ani, se pare 
că aceste împrejurări au început 
să dispară pentru a face loc la si
tuații mai puțin polarizate. între 
marile puteri s-au stabilit subit 
mijloace de comunicare, care os
cilează între contradicție și înțele
gere, dar între care predomină o 
clară tendință spre acord.

Sînt mulți factorii de schimbare 
la care asistăm în viața interna
țională. Criza monetară, care a 
zdruncinat din temelii bazele fi
nanciare, economice și politice ale 
țărilor industrializate și, ca o re
flectare, ale țărilor sărace, a fost 
un capitol de o importanță deose
bită, care, pe neașteptate, a pus în 
relief deplasarea centrelor de con
ducere financiară, ceea ce și-a gă
sit maxima sa expresie, în peri
oada de după război, în procesul 
de reconstrucție a Europei occi
dentale și în politica de ajutor ex
tern.

Această redistribuire a puterii 
între state a început să se ma
nifeste în diferite forme de so
lidarizare și să genereze noi 
fapte pe scena internațională. 
La aceasta se adaugă ascensiu
nea a noi țări în sfera dominației 
economice și politice, cum a fost 
cazul Japoniei în Asia și al Ger
maniei occidentale în Europa, cu 
responsabilitățile și obligațiile pe 
care le incumbă. Altceva se poate 
spune despre confruntările ideo
logice. Motivele de discordie și 
dușmănie care au continuat să e

xiste în stare latentă de la ulti
mul război mondial au fost înlo
cuite prin înțelegeri între națiuni, 
cu regimuri ideologice diferite, 
care au deschis posibilitatea unei 
reale cooperări între ele, pentru 
binele păcii și al schimbului de 
experiențe tehnologice sau cu ca
racter comercial.

Această deschidere a dialogului 
între națiuni, ca politică perma
nentă, la care dv., domnule pre
ședinte, ați contribuit atît, carac
terizează spiritul epocii noastre. 
Se pare că nimic nu înregistrează 
o mai evidentă importanță, în a- 
ceastă evoluție a istoriei noastre, 
ca afirmarea coerentă și puternică 
a lumii a treia, unită prin devota
mentul său pentru pace și con
știentă în căutarea intensă a unei 
mai mari egalități între națiuni, 
care să permită concentrarea efor
tului comun al tuturor în ridica
rea bunăstării materiale și spiri
tuale a maselor sărace. Trebuie să 
se țină cont de ansamblul de po
poare în curs de afirmare, de ho
tărârea și votul lor, deși cu un 
grad limitat de putere sau dez
voltare, oricare ar fi locul lor în 
aria controverselor prezente. De 
fapt, în 1949, Organizația Națiu
nilor Unite număra numai 49 de 
membri, care, astăzi, au ajuns la 
132 ; un plus de 80 de țări, aproa
pe toate eliberate recent de sub 
colonialism și la începutul vieții 
lor independente.

Există, deci, o colectivitate de 
noi națiuni care acționează de o 
manieră diferită și decisivă în 
organismele internaționale. Epo
ca blocurilor atotputernice, pro
prii războiului rece, pare să se ter
mine. Și chiar dacă continuă să 
existe ca poli de influență, există 
o zonă de unde, de asemenea, apar 
și se dezvoltă alte forme de înțe
legere. Putem să afirmăm foarte 
bine că, deși se menține, domina
ția puterilor este în declin în 
ceea ce privește supremația ab
solută și poziția lor hegemonică. •

Țările noastre, domnule preșe
dinte, coincid în aspectele funda
mentale, care fac parte din dorin
țele nucleului de națiuni aflate în 
procesul dinamic de dezvoltare, 
și în principiile esențiale pe care 
le apărăm în forurile popoarelor : 
căutarea dreptății în relațiile u- 
mane ; apărarea propriilor noas
tre bogății ; schimburi comerciale 
bazate pe echitate și pe avantaje 
reciproce ; conservarea mediului 
înconjurător ca patrimoniu uni
versal ; întărirea păcii ca rațiune 
de a fi a progresului armonios și 
ordonat și afirmarea ființei națio
nale cu respingerea oricărei inge
rințe, fie directă, fie acționată 
prin corzile imperceptibile ale im
punerii de dogme sau filozofii 
străine. Este adevărat că sîntem o 
societate în criză, în neliniște, în 
căutarea schimbărilor care să 
impulsioneze progresul nostru, dar 
avem, de asemenea, conștiința, așa 
cum spune Engels, că „orice pro
gres al civilizației este un pas 
spre libertate".

Cunoaștem preocupările dv. ca 
om al păcii, care a vizitat cele mai 
diferite colțuri ale omenirii, fo
losind limbajul înțelegerii și che- 
mînd la colaborare între țări și 
popoare. Nu ne sînt străine scrie
rile dv. avînd drept scop să im
prime concetățenilor dv. princi

La festivitatea decorării tovarășului Nicolae Ceaușescu

piile înțelegerii și ale voinței spre 
progres în cadrul conviețuirii 
umane. Dinamismul și energia per
sonalității dv. au fost puse, în spe
cial. în acești ultimi ani, în servi
ciul unei permanente lupte pentru 
crearea unei societăți, care, dincolo 
de divergențele naturale, să dea 
răspuns dorințelor arzătoare ale o- 
menirii pentru relații mai echita
bile.

Columbia, de la începutul isto
riei sale, a identificat libertatea și 
justiția cu ființa sa națională și 
și-a orientat destinul său spre 
convingerea că numai ridicînd 
demnitatea omului în cele mai 
scumpe valori este posibilă o ade
vărată pace și o autentică dezvol
tare- Bazați pe aceste principii, 
credem în înțelegerea cu toate na
țiunile și. în special, în coopera
rea strîinsă cu cele aflate într-un 
stadiu asemănător, pentru ca vo
cile lor unite să fie ascultate și 
pentru a diminua decalajele între 
țări.

Respectul mutual, egalitatea în 
drepturi, recunoașterea onestă a 
liberei determinări fiecărui popor 
în cucerirea viitorului său, res
pingerea oricărei forme de inter
venție sînt bazele pe care se fun
damentează extinderea relațiilor 
noastre cu toate țările lumii.

Sîntem siguri că, dacă prietenia 
între state se bazează pe principii
le dreptului, dacă etica dă valoare 
legăturilor sale, atunci este ușor 
de construit în cadrul pluralismu
lui ideologic, care este realitatea 
prezentului, o comunitate interna
țională în pace și justiție.

în această direcție, guvernul dv. 
a avut diferite inițiative, relevan
te, în special, în efortul ca' țările 
mici să poată participa la soluțio
narea problemelor majore care se 
ridică în fața lumii contemporane, 
între ele, aș dori să amintesc de
clarația prezentată de România 
la Națiunile Unite „Măsuri meni
te să promoveze în rândurile tine
retului idealurile de pace, respect 
reciproc și înțelegere între po
poare". în rândurile tineretului lu
mii, în acest imens sectar al so
cietății contemporane, care for
mează majoritatea popoarelor ca 
ale noastre, în aspirațiile sale pen
tru armonie și tratament just în
tre națiuni, nu există îndoială că 
se pot deschide, cu o mai mare 
speranță, căile păcii de inline.

Fiecare națiune, mare sau mică, 
este o realitate a epocii în care 
trăim și fiecare trebuie să răspun
dă de soarta păcii și de „întărirea 
prieteniei între toate națiunile lu
mii", așa cum ați arătat dv., dom
nule președinte, în repetate rân
duri. Noi credem că această scurtă 
vizită va contribui în mod decisiv 
la făurirea unei prietenii durabile 
între țările noastre și la o coopera
re fructuoasă între popoarele 
noastre.

Este pentru mine un motiv de 
deosebită satisfacție să vă acord 
ordinul „Boyaca", cea mai înaltă 
distincție a patriei mele, instituită 
de către eliberatorul Simon Bo
livar, pentru a răsplăti serviciile 
aduse republicii noastre și cauzei 
umanității. Dv., domnule președin
te, o meritați pe deplin pentru e- 
fortul deosebit depus în vederea 
conviețuirii între națiuni, care con
stituie înaltul ideal pentru care a 
luptat inspiratorul suprem și fău
ritorul independenței latino-ame
ricane.

’Stimate domnule președinte, 
Doamnă de Pastrana, 
Doamnelor și domnilor,

Este o deosebită plăcere pentru 
mine că am putut da curs ama
bilei dumneavoastră invitații și ne 
aflăm acum pe pămîntul Colum
biei prietene. Doresc să vă mulțu
mesc pentru primirea cordială ce 
ne-ați rezervat-o și pentru cuvin
tele de prietenie ce ni le-ați adre
sat nouă, întregului popor român. 
Doresc, la rîndul meu, să vă adre
sez dumneavoastră, poporului co
lumbian un salut călduros de 
prietenie din partea poporului ro
mân și a mea personal.

Am venit în țara dumneavoas
tră, ca și în celelalte țări latino- 
americane pe care le vizităm, ca 
soli ai poporului român, animați 
de dorința de a dezvolta relațiile 
de prietenie și colaborare multila
terală dintre popoarele noastre, de 
a conlucra în vederea dezvoltării 
economico-sociale a popoarelor 
noastre, pentru o lume mai bună, 
mai dreaptă, o lume a păcii.

într-adevăr, istoria României, ca 
și istoria' popoarelor Americii La
tine, deși în epoci diferite, a făcut 
ca să avem multe afinități de lim
bă, de cultură, de străveche civi
lizație latină. De-a lungul a mai 
mult de două milenii, poporul ro
mân, plămădit din unirea dacilor 
și romanilor, s-a format ca o na
țiune proprie, și-a dezvoltat o civi
lizație în strânsă concordanță cu 
cuceririle științei și culturii uni
versale.

La fel, poporul dumneavoastră, 
ea și celelalte popoare ale Ameri
cii Latine, moștenitoare ale unor 
vechi civilizații, și-au asimilat ci
vilizația și cultura de origine la
tină, care au contribuit la dezvol
tarea și înflorirea lor.

Este, fără îndoială, plăcut să 
constatăm că această origine co
mună contribuie la mai buna cu
noaștere, apropiere și colaborare 
dintre popoarele noastre.

Am putea spune că aceasta stă 
astăzi la baza conlucrării pentru 
crearea viitorului popoarelor noas
tre de libertate și fericire.

în întreaga sa istorie, poporul 
român a trebuit să ducă lupte gre
le pentru păstrarea ființei sale na
ționale, împotriva cotropitorilor 
străini, pentru cucerirea indepen
denței și suveranității naționale. 
Cunoaștem lupta pe care au dus-o 
poporul columbian, popoarele A- 
mericii Latine pentru dezvoltarea 
lor independentă, împotriva domi
nației străine. Fără îndoială că și 
aceste împrejurări constituie o pu
ternică temelie pentru colaborarea 
și solidaritatea popoarelor noastre.

Poporul român și-a cucerit ade
vărata independență națională cu 
aproape 30 de ani în urmă și a 
trecut la făurirea unei noi orân
duiri sociale. în toți acești ani, în- 
vingînd starea de înapoiere de la 
care a pornit, depășind multe 
greutăți și lipsuri, poporul român 
a reușit să obțină succese remar
cabile în construirea societății so
cialiste.

Am acordat și acordăm o mare 
atenție dezvoltării industriei pe 
baza cuceririlor tehnicii și științei 
contemporane. Elocvent în dezvol
tarea industriei socialiste românești 
este faptul că producția industria
lă este de 25 de ori mai mare de- 

cît în anii dinaintea celui de-al 
doilea război mondial. Am creat 
noi ramuri moderne, cum sînt con
strucțiile de mașini-unelte, petro
chimia, electronica, electrotehnica, 
dezvoltând în ritm înalt industria 
producătoare de bunuri de consum.

De asemenea, am reorganizat pe 
baze noi agricultura, asigurând 
creșterea continuă a producției a- 
gricole, care satisface necesitățile 
poporului nostru și creează și 
unele disponibilități de export.

Una din marile realizări ob
ținute de poporul român în acești 
ani este dezvoltarea impetuoasă a 
învățământului, științei și culturii, 
factori primordiali ai dezvoltării 
rapide a oricărei societăți.

Tot ceea ce am înfăptuit în 
dezvoltarea economico-socială a 
țării este pus în serviciul omului, 
ridicării bunăstării sale materiale 
și spirituale. Pe baza creșterii ve
nitului național, de aproape zece 
ori în ultimii 25 de ani, am putut 
asigura creșterea continuă a nive
lului de viață al întregului nostru 
popor. Mulți prieteni care ne vi
zitează țara, ca și presa străină, 
vorbesc cîteodată de miracolul ro
mânesc. Nu este .vorba de nici un 
fel de miracol ; ceea ce am în
făptuit demonstrează ce poate rea
liza un popor stăpîn pe cfestinele 
sale, care muncește pentru sine, 
pentru bunăstarea sa.

Ne preocupăm permanent pentru 
crearea celor mai bune condiții 
de participare a maselor largi la 
conducerea întregii activități eco
nomico-sociale, dezvoltăm con
tinuu democrația socialistă, creînd 
toate premisele pentru ca poporul, 
stăpîn pe destinele sale, să-și 
poată făuri, în mod conștient, pro
priul său viitor.

Preocupîndu-se permanent de 
înfăptuirea programului de dez
voltare economico-socială, poporul 
român dorește să extindă larg co
laborarea cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire so
cială, să participe activ la diviziu
nea internațională a muncii, la 
circuitul universal de valori mate
riale și spirituale. Pornim de la 
faptul că, în epoca actuală a re
voluției tehnico-științifice, progre
sul fiecărui popor nu poate fi 
realizat decît în strânsă colaborare 
cu celelalte popoare ale lumii și, 
totodată, realizările fiecărui popor, 
bunăstarea și fericirea sa sînt o 
contribuție la cauza colaborării, 
civilizației și păcii tuturor po
poarelor lumii.

Domnule președinte,

Aș dori să remarc cu multă sa
tisfacție faptul că între poporul 
român și poporul columbian s-au 
dezvoltat în ultimii ani relații de 
colaborare economică, tehnicb-ști- 
ințifică și culturală. Ceea ce am 
realizat pînă acum pe această cale 
ne îndreptățește să apreciem că 
există mari posibilități de a extin
de colaborarea pe multiple planuri.

Poporul român se află într-un 
proces intens de dezvoltare eco
nomică. De asemenea, și poporul 
columbian este preocupat pentru 
dezvoltarea sa economică, socială, 
pentru preluarea în propriile mîini 
a bogățiilor naționale și dezvol
tarea sa independentă.

Trăim, într-adevăr, într-o lume 
care se află în plină transformare. 
Cu toate progresele realizate în 
dezvoltarea producției materiale, a 
științei și tehnicii, continente în
tregi continuă să fie subdezvolta
te ; zeci și zeci de popoare sînt 
confruntate cu starea de subdez
voltare, cu serioase probleme cu 
privire la progresul lor economic 
și social.

Principalele probleme care preo
cupă astăzi multe popoare sînt a- 
celea de a deveni pe deplin stăpî- 
ne pe bogățiile naționale, de a le 
putea folosi in scopul dezvoltării 
economico-sociale proprii, al ridi
cării bunăstării lor.

Intr-adevăr, cum pe bună drep
tate ați menționat și dumneavoas
tră, și America Latină este în pli
nă transformare. Sînt multe pro
bleme care își așteaptă soluțio
narea. Poporul român, care cu
noaște din propria sa experiență și 
asuprirea străină, dar și căile prin 
care a putut obține o serie de 
succese în dezvoltarea sa, știe că 
progresul rapid al țărilor Americii 
Latine este legat de întărirea inde
pendenței lor naționale, de întă
rirea suveranității, de solidaritatea 
dintre ele, de folosirea bogățiilor 
proprii în interesul fiecărui po
por. Ca prieteni ai popoarelor 
Americii Latine, ne exprimăm so
lidaritatea și, totodată, adresăm 
urările de succes deplin în lupta 
și munca lor.

Constatăm, cu multă satisfacție, 

că în viața internațională s-au ob
ținut o serie de rezultate pe calea 
destinderii și colaborării între po
poare.

Salutăm acordurile de la Paris, 
care au dus la încetarea războiului 
din Vietnam, salutăm încetarea 
bombardamentelor în Cambodgia 
și ne exprimăm speranța că în în
treaga Indochină se va stabili o 
pace trainică, dînd posibilitatea a- 
cestor popoare mult încercate să-și 
concentreze eforturile în direcția 
dezvoltării lor economice și sociale.

După cum se știe, și în Europa 
s-au obținut pași importanți în 
direcția destinderii, colaborării din
tre țările continentului european 
pe baze noi. începerea conferinței 
general-europene reprezintă un 
succes de însemnătate istorică pen
tru popoarele Europei, pentru în
treaga lume.

România va acționa și în conti
nuare cu toată fermitatea pentru 
succesul deplin al conferinței ge
neral-europene, pentru așezarea 
relațiilor dintre statele continen
tului pe principii noi, care să ga
ranteze independența fiecărei țări, 
dreptul la dezvoltarea sa fără nici 
un amestec din afară.

Salutăm, de asemenea, înțelege
rile realizate între diferite țări și 
găsirea căilor de soluționare a pro
blemelor litigioase dintre state pe 
cale pașnică, pe calea tratativelor.

Așa cum ați menționat și dum
neavoastră, domnule președinte, 
România a acționat întotdeauna 
pentru o largă colaborare cu toate 
statele lumii, fără deosebire de o- 
rînduire socială.

Am pus pe primul plan relațiile 
cu țările socialiste, am acționat și 
acționăm cu consecvență pentru 
colaborarea largă cu toate țările 
care au pășit pe calea dezvoltării 
economico-sociale independente, 
considerînd colaborarea cu aceste 
popoare un factor de importanță 
deosebită pentru progresul fiecă
rei țări, pentru dezvoltarea vieții 
internaționale. Totodată, în spiri
tul principiilor coexistenței pașni
ce, am dezvoltat relațiile și cu ță
rile capitaliste dezvoltate, atît din 
Europa, cît și cu Statele Unite, 
Japonia și altele.

Am așezat la baza relațiilor 
noastre internaționale principiile 
deplinei egalități în drepturi, res
pectului independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc. Constatăm cu multă bucurie 
că aceste principii se afirmă cu pu
tere în lume, că ele sînt recunoscu
te ca singurele în stare să asigure o 
colaborare trainică între toate po
poarele lumii. Ne pronunțăm în 
mod hotărât pentru renunțarea la 
forță și la amenințarea cu forța 
în relațiile internaționale, pentru 
soluționarea problemelor litigioase 
dintre state pe cale pașnică, pe 
calea tratativelor.

Constatând cu multă satisfacție 
pașii realizați în direcția colaboră
rii și destinderii internaționale, 
nu putem trece însă cu vederea că 
mai există încă zone de încordare, 
cum este Orientul Mijlociu, în 
care oricînd poate izbucni un nou 
conflict, cu grave consecințe pen
tru întreaga omenire. Conside
răm că este necesar să se acțio
neze cu toată hotărârea pentru a 
se ajunge la soluționarea conflic
tului din Orientul Mijlociu, pe 
baza rezoluției Consiliului de Secu
ritate, din 1967. Totodată, apreciem 
că este necesar să se acționeze 
pentru stingerea tuturor focarelor 
de încordare și să se dezvolte o 
largă colaborare între toate sta
tele lumii.

Nu putem uita că mai sînt încă 
popoare care se află sub domina
ția colonială, că diferite forme de 
dominație și de neocolonialism 
provoacă încă mari suferințe po
poarelor.

De aceea, România se pronunță, 
în mod consecvent, și sprijină 
activ lupta de eliberare națio
nală a popoarelor din Africa și 
de pe alte continente, se pronunță 
cu hotărâre împotriva colonialis
mului, neocolonialismului, a ori
căror forme de asuprire imperia
listă, pentru dreptul popoarelor la 
dezvoltarea lor independentă și 
liberă. Continuarea și accentuarea 
cursului destinderii și colaborării 
internaționale se pot asigura nu
mai printr-o acțiune comună a tu
turor statelor lumii, indiferent de 
mărimea lor. Noi considerăm că, 
astăzi, nici o problemă internațio
nală nu poate fi soluționată de 
cîteva țări, că marile probleme 
care interesează omenirea pot fi 
•oluționato numai cu participarea 

tuturor țărilor interesate. în acest 
sens, acordăm o mare atenție par
ticipării tot mai active a țărilor 
mici și mijlocii la soluționarea 
tuturor problemelor care le inte
resează, a tuturor problemelor in
ternaționale.

Continuarea cursei înarmărilor, 
pentru care se cheltuiesc. în acest 
an, peste 200 miliarde dolari, con
stituie un pericol pentru toate po
poarele lumii, de aceea este nece
sar să se acționeze pentru a se a- 
junge la măsuri concrete de dezar
mare, începînd cu dezarmarea nu
cleară. în acest sens. România sa
lută declararea Americii Latine ca 
zonă denuclearizată.

Consider că este necesar să se 
treacă la măsuri de diminuare și 
desființare a blocurilor militare, 
care sînt incompatibile cu cursul 
colaborării și destinderii dintre na
țiuni.

Trăind în Balcani, România mi
litează pentru transformarea Bal
canilor într-o zonă a colaborării 
pașnice, în scopul întăririi inde
pendenței și suveranității tuturor 
statelor.

M-am referit, domnule pre
ședinte, la cîteva din problemele 
actuale ale vieții internaționale, 
care preocupă astăzi toate popoare
le lumii, considerînd că în gă
sirea celor mai bune căi pentru 
soluționarea acestora, pentru a 
crea premisele în vederea dezvol
tării economico-sociale a fiecărei 
națiuni este necesară o conlucra
re strânsă între toate țările. Aș 
dori să constat cu multă satisfac
ție că țările noastre au conlucrat 
în cadrul Organizației Națiunilor 
Unite și în alte organisme inter
naționale și sperăm că vom ex
tinde și în acest domeniu colabo
rarea noastră.

într-adevăr, după cum ați men
ționat și dumneavoastră, domnule 
președinte, România s-a preocupat 
constant pentru' întărirea rolului 
Organizației Națiunilor Unite, a 
prezentat o serie de propuneri în 
această direcție, considerând că 
Organizația Națiunilor Unite tre
buie să asigure’ participarea mai 
activă a tuturor popoarelor și, în 
primul rând, a țărilor mici și mij
locii la viața internațională.

Ne-am preocupat și ne preocu
păm în mod constant de educarea 
popoarelor și îndeosebi a tineretu
lui în spiritul păcii ,și prieteniei. 
Pornim de la făptui că viitorul 
omenirii trebuie să fie construit pe 
baze noi, de prietenie și colabora
re, și tocmai tineretul, care a fost 
întotdeauna animat de cele mai 
nobile sentimente de prietenie ți 
colaborare, de dreptate socială, 
este acela care este chemat să-și 
aducă contribuția sa activă la so
luționarea marilor probleme ale 
lumii, în interesul tuturor popoa
relor, la asigurarea unei adevărate 
dreptăți și echități sociale, atît pe 
plan național, cît și pe plan inter
național.

Ne preocupăm permanent să în
țelegem mai bine tendințele dez
voltării sociale, atît pe plan națio
nal, cît și internațional, pornind 
de la faptul că fericirea, libertatea 
popoarelor, sînt legate de realiza
rea unei societăți drepte, echitabi
le, care să asigure o mai bună re
partiție a bunurilor materiale între 
toți membrii societății, că adevă
rata libertate înseamnă, așa cum 
spunea Engels, înțelegerea necesi
tății și aș putea adăuga satisface
rea în mod corespunzător a aces
tor necesități. Tocmai aceasta este 
preocuparea permanentă și direc
ția în care acționăm în făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România, care pune 
pe prim plan omul, crearea celor 
mai bune condiții de satisfacere a 
necesităților sale, de afirmare a 
personalității umane.

Domnule președinte,

Vă mulțumesc din toată inima 
pentru ordinul „Boyaca" pe care 
mi l-ați înmînat, distincție creată 
de legendarul luptător pentru in
dependența națională, Simon Bo
livar. Văd în această distincție o 
manifestare a prețuirii față de po
porul meu, față de eforturile și 
lupta pe care o duce pentru prie
tenia dintre popoarele noastre, cu 
toate națiunile lumii, pentru cauza 
libertății, pentru progres social.

în încheiere, doresc să exprim 
încă o dată convingerea că vizita 
pe care o facem în țara dumnea
voastră, convorbirile pe care le 
vom avea vor deschide noi posibi
lități de conlucrare fructuoasă 
între țările noastre, ceea ce co
respunde pe deplin intereselor am
belor popoare, cauzei păcii și co
laborării internaționale.

Doresc să toastez în sănătatea 
dumneavoastră, domnule preșe
dinte. a doamnei,

pentru dezvoltarea colaborării 
dintre popoarele noastre, pentru 
fericirea și prosperitatea poporu
lui prieten columbian,

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor 1
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FLOAREA-SOARELUI -
ÎN TREI ZILE 
ÎN HAMBARE

0 decizie a cooperatorilor din Olt, însoțită

Aceasta este cerința acum, cînd trebuie 
adunate și păstrate cu răspundere 

și respect pentru munca de un an 
roadele toamnei

de măsuri care asigură îndeplinirea eiMai lntii, un fapt pozitiv, demn de remarcat : în majoritatea cooperativelor agricole de producție din județul Olt, culesul manual al ca- pitulelor de floarea-soarelui se face în saci și coșuri pentru a nu se risipi nici un bob. Totodată, pentru impulsionarea ritmului lucrării, la recoltarea acestei plante de cultură acționează și 70 combine Gloria, prevăzute cu dispozitive speciale, precum și numeroase alte combine C-l și C-3. De altfel, pină ieri, în cooperativele agricole din județ floarea-soarelui a fost strinsă

NIMIC NU SE PIERDE; TOTUL SE CONSERVĂ 
dacă pe lingă fiecare cantină, restaurant, în sate 
se amenajează mici „ateliere66 de prelucrare a roșiilorZilele călduroase din prima parte a lunii septembrie au grăbit . mult coacerea roșiilor, a altor legume și fructe. Cu toate că fabricile de conserve și unitățile prelucrătoare ale întreprinderilor pentru producerea și valorificarea legumelor și fructelor lucrează din plin, există o cantitate de roșii, care și datorită aspectului lor comercial nu pot fi oferite pieței. In aceste condiții a ieșit din nou la iveală spiritul gospodăresc de care dau dovadă colectivele din unele u- nități eoonomice sau cu caracter social, cetățenii din orașele și comunele țării noastre. Cooperatorii- din comuna Brădeanu, județul Buzău, de exemplu, au un mare surplus de roșii care nu pot fi comercializate in stare naturală. Pentru a evi

ta risipa, irosirea produselor, ei au făcut rost de citeva cazane pentru fiert roșii și, amenajindu-și un mic atelier, au trecut la fabricarea pastei de tomate. Mai mult — o parte din roșii a fost distribuită cooperatorilor pentru a fi prelucrată în propriile gospodării. La fel au procedat și unele subcentre ale I.L.F. din județul Mehedinți. Deși nu au avut în plan producerea pastei sau sucurilor de tomate, centrele respective au organizat în mod special mici ateliere de prelucrare in care acum se lucrează în 2—3 schimburi. Unele cooperative de consum, cantine, întreprinderi de alimentație publică, multe gospodării particulare conservă, de asemenea, cu mijloace proprii, cantități însemnate de roșii.

Desigur, faptele ooncrete relatate de noi aici fac parte dintr-o multitudine de inițiative locale, din preocuparea mai generală a cetățenilor și unităților economice, a consiliilor populare pentru a evita risipa și a contribui la valorificarea roșiilor, a altor produse agricole.Facem, pe această cale, un apel la consiliile populare, la organizațiile cooperatiste, la întreprinderile de specialitate, cantine, cămine, restaurante și la cetățeni să folosească în continuare .toate posibilitățile locale, propria gospodărie pentru a prelucra surplusul de roșii de care vorbeam. Este o acțiune în interesul economiei, în general, și, prin urmare, în folosul fiecăruia dintre noi.
Gheorghe GRAURE

de pe 7 750 ha, ceea ce înseamnă peste 30 la sută din suprafața cultivată.La vremea cuvenită, biroul comitetului județean de partid a adoptat o seamă de măsuri, astfel ca într-o unitate recoltatul florii-soare- lui să nu dureze mai mult de 3—4 zile. Și, într-adevăr, în cele mai multe cooperative agricole de producție se acționează conform indicațiilor date. în alte locuri însă, datorită slabei organizări, se irosește forță de muncă, se înregistrează un ritm scăzut la culesul florii- soarelui. Intr-una din tarlalele cooperativei agricole de producție Valea Mare, un grup de cooperatori așteptau să vină combinele pentru a treiera capitulele de / floarea-soarelui ătrînse cu grijă în saci și aranjați în grămezi pe folii de polietilenă. Combinele sosiseră și ele. dar.t. nu funcționau. Motivul — lipsa sacilor.Conducerea cooperativei se justifică : mijloacele de transport întlr- zie foarte mult la baza de recepție Slatina și din această cauză se în- . registrează un deficit de saci. Este și acesta un adevăr — mașinile încărcate staționează la baza de re- * cepție Slatina, din cauza aceleiași lipse de organizare a preluării produselor, intre 3—5 ore, uneori chiar mai mult. Aceasta nu justifică însă lipsa de răspundere a conducerii cooperativei agricole de producție din Valea Mare, pentru organizarea în condiții bune a recoltării celor t 150 ha de floarea-soarelui. Situații asemănătoare se mai întîlnesc și la cooperativele din Perieți, Bălteni, Schitu etc. Se impune o temeinică organizare a culesului, astfel ca nici un bob să nu fie risipit.
Emlllan ROUĂ
corespondentul „Scînteii*

Cu ajutorul combinelor „C 12', floarea-soarelui este strinsâ repede. Aspect surprins la I.A.S. Chir- 
nogi, județul Ilfov

SÎNTEM INFORMAȚI CĂ:
B| In cîteva zile, lucrătorii de la I.A.S. Băilești, 

județul Dolj, datorită bunei organizări a mun
cii și folosirii din plin a mijloacelor mecanizate și 
de transport au reușit să încheie recoltatul florii- 
soarelui pe toate cele 310 hectare. Depășind pro
ducția planificată, întreprinderea a livrat, peste 
plan, o însemnată cantitate de produse.

M In urma unei somații transmise de Fabrica de 
“ zahăr din Oradea, cooperativele agricole din 
județul Satu-Mare au trebuit să întrerupă recol
tatul și livrarea sfeclei. La ora actuală, pe tere
nurile multor unități agricole din județ zac în 
grămezi peste 25 000 tone sfeclă. Toate inter
vențiile organelor locale pe lîngă fabrică au 
rămas fără rezultat. Ce se întîmplă la Fabrica 
de zahăr din Oradea 7

R0 Deși ploua, 600 cooperatori din comuna 
M Nicolae Bălcescu, județul Bacău, lucrau ieri la 
scosul și transportatul sfeclei de zahăr. Că se 
muncește cu spor o dovedește faptul că 14 auto
camioane abia pridideau cu transportul sfeclei la 
baza de recepție.

n Cooperatorii din comuna Gruia, județul Ilfov, 
" au reușit să strîngă și să livreze floarea-soa
relui de pe 150 hectare din cele 200 hectare cite 
s-au cultivat cu această plantă. Treaba a mers 
repede, deoarece la început s-a recoltat manual, 
au ținut capitulele pe platformă la soare și apoi 
le-au treierat. In ultimele două zile s-a lucrat 
și cu combine.

■j In județul Vrancea, pentru a nu se mai re
peta aglomerările de anul trecut de la cen

trele de vinificație, capacitatea lor de prelucrare
peta aglomerările de anul trecut

a crescut de la 3 720 tone struguri pe zi la 4100 
tone. De asemenea, a fost înființat un depozit 
nou la Tănăsoaia și au fost modernizate cele 
de la Tîmboești, Popești, Jariștea, Panciu și Foc
șani. Numai că, pînă acum, au fost culeși stru
gurii doar de pe 142 hectare, ceea ce reprezintă 
unu la sută din suprafețele cu vii ale cooperati
velor agricole.

M Mai e timp pentru recoltat — spun unii con- 
"" ducători de unități agricole din |udețul Caraș- 
Severin. In zona Bozovici, la cooperativele agri
cole din Prflipeț, Bănia, Gîrbovăț și Rudăria nu a 
început recoltatul cartofilor, în timp ce vecinii de 
hotar, cooperatorii din Bozovici, Lâpușul Mare și 
Dalboșeț sînt pe terminate cu această lucrare.

M Dispeceratul Centralei transporturilor auto, 
din Ministerul Transporturilor și Telecomuni

cațiilor, informează că pentru depozitarea cit mai 
grabnică a noii recolte capacitatea parcului de 
autovehicule a fost suplimentată cu 10 la sută, 
în comparație cu perioada corespunzătoare a 
anului trecut. Astfel, pentru transportul porumbu
lui, florii-soarelui, sfeclei de zahăr, roșiilor, legu
melor și al fructelor sînt afectate peste 15 000 de 
autocamioane de diferite capacități și 6 000 de 
remorci. Colectivele autobazelor din municipiul 
București și județele Alba, Hunedoara, Sibiu și 
Bihor acordă un substanțial sprijin unităților a- 
gricole socialiste din județele care nu pot să-și 
acopere prin mijloace proprii necesarul de mij
loace de transport, cum sînt Buzău, Brașov, 
Mureș și Arad.

IN SEPTEMBRIE 
PE ȘANTIERE, 

MAI BINE 
CA IN ABBBSII 
Activitatea politică a organizațiilor de partid, 

spiritul de inițiativă al constructorilor pun în valoare 
noi rezerve pentru sporirea substanțială a ritmului, 

a calității și economiilor
♦

TRUSTUL DE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE BUCUREȘTI

CU ȘAPTE LA SUTĂ MAI MULT

Un ritm exemplar, care garantează că 
angajamentul de a realiza planul anual, 
pînă la 20 noiembrie, va fi onorat

Urmați-le exemplul!
• Colectivul șantierului din Petroșani al 

Trustului de construcții și montaje miniere ’i_a intensificat activitatea pentru a face din luna septembrie o etapă de vîrf in îndeplinirea planului și recuperarea unor restanțe. Se folosește, în acest scop, experiența bună dobîndită în luna august, cînd planul lunar a fost depășit cu aproape 40 la sută, recuperîndu-se astfel lucrări restante in valoare de peste 2,5 milioane lei. Datorită mai bunei organizări a muncii pe șantiere și intensificării ritmului de lucru, ca răspuns la chemarea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, constructorii din Valea Jiului au pus recent în funcțiune numeroase obiective industriale, printre care : instalația de extracție din cadrul minei Livezeni, o stație de compresoare și o linie electrică de 6 kV la Petrila. două stații de ventilatoare și o galerie în incinta minei Bărbăteni.
© Pe șantierul întreprinderii de prelucrare a 

maselor.p!asiice din lași, unitate extinde ca- pacitatea de producție, constructorii și montorii au predat beneficiarului, cu mult înainte de termen, o nouă hală cu o capacitate anuală importantă. Ritmuri înalte de execuție — superioare celor din luna august — se înregistrează în aceste zile și pe celelalte șantiere ale Trustului de construcții industriale din Iași, de pildă, ale Combinatului de fire și fibre poliesterice, intreprinderii metalurgice și noii fabrici „Tehnoton", fabricii de antibiotice și pe șantierele noilor capacități și obiective din județele Vaslui și Botoșani. De altfel, Trustul de construcții industriale Iași, principalul executant al investițiilor din această zonă a Moldovei, a realizat pînă acum peste 82 la sută din planul anual de investiții.
• Constructorii de pe șantierele industriale 

ale județului Ilfov lucreazain sceste zile la finalizarea principalelor obiective din acest an, își intensifică eforturile pentru recuperarea restanțelor. La Șantierele navale Oltenița, unde marea majoritate a utilajelor și construcțiilor metalice au fost construite în cadrul atelierelor proprii, planul anual de construcții va fi realizat în cursul lunii septembrie, urmînd ca Ia sfirșitul anului să se înregistreze o producție suplimentară de 10—11 milioane lei. Vor fi puse astfel în funcțiune noua hală de montaj, bazinul de remont și o serie de capacități reconstruite și dezvoltate.Filatura de in și cînepă de la Balotești — un alt obiectiv al anului 1973 — a fost recepționată cu o lună de zile mai devreme. Devansarea sarcinilor de plan a permis intrarea mașinilor in probe tehnologice, multe dintre ele lucrînd de pe acum la parametrii proiectați. De asemenea, la Fabrica de zahăr din Giurgiu, constructorii au realizat o producție suplimentară de 10 milioane lei. iar la ,.Avicola“-Mihăilești și la îngrășătoria de porci de la Ulmeni se acționează pentru lichidarea rămînerilor în urmă încă in cursul acestei luni.

Miile de muncitori, ingineri și tehnicieni de la Trustul de construcții industriale București sînt prezenți în peste 100 de puncte de lucru din multe județe ale țării.— Cum s-a încheiat activitatea din luna august a.c. la trustul dv. ? — l-am întrebat pe ing. NICOLAE BALAN, director tehnic.— Putem aprecia că. in luna care a trecut, colectivele noastre de pe șantiere au înregistrat bune rezultate. S-au materializat cu 5 la sută mai multe lucrări de construcții- montaj decît în luna iulie a.c., in condițiile în care au fost recuperate integral toate rămînerile în urmă, cauzate anterior mai ales de lipsa de suficient ciment.— Ce v-ați propus pentru luna șeptembrie ?— în această lună, unitatea noastră va realiza un volum de lucrări de construcții-montaj cu circa 7 Ia sută superior celui din august, ceea ce ne va permite ca, pînă la sfîr- șitul trimestrului III, să realizăm 81 la sută din sarcina anuală de plan, astfel incit pină la 20 noiembrie a.c. să putem raporta conducerii partidului îndeplinirea integrală a planului pe anul 1973, la toate prevederile sale.— Care sint șantierele pe care constructorii trustului au înregistrat ritmuri mai înalte de lucru ?— Am putea da exemple de pe toate șantierele. Mă voi referi insă la citeva, de o deosebită importantă în ansamblul cincinalului. Pe șantierul Uzinei de rulmenți din Alexandria, pină la 11 septembrie, s-a realizat 80 la sută din sarcina anuală de construcții-montaj. A- ceasta creează premisa îndeplinirii angajamentului nostru, de a da in funcțiune prima capacitate în tri-

lună, a secției de filatură și, în luna noiembrie, a secției de țesăto- rie — care are termen la 31 decembrie a.c. Pe această ca.le, economia națională va cîștiga In acest an o însemnată producție suplimentară de textile. Un alt obiectiv important in atenția constructorilor de la a- cest trust este noua Întreprindere de oțeluri aliate — Tirgoviște. Aici s-au concentrat forțe umane și tehnice în măsură să asigure condiții optime pentru începerea, in luna noiembrie a.c. (cu o lună mai devreme), a probelor tehnologice de la oțelăriile electrice (OE 1 și OE 2), precum și de la forja de blocuri și bare. în cursul lunii septembrie a.c. se va pune în funcțiune, cu 10 zile mai devreme, stația Dumbrava, care va asigura energie electrică pentru platforma industrială — Tirgoviște. în prezent, la punctele de lucru de la acest obiectiv se muncește intens, în două schimburi, nimic nu se precupețește pentru grăbirea și termina

rea montajului cuptoarelor de 10 șl 50 tone de la oțelării și a cuptoarelor de la forja de bare și blocuri. S-ar putea remarca faptul că. în prima decadă a lunii in care ne a- flăm. față de aceeași decadă a lunii trecute, pe această platformă constructorii au materializat o producție cu 10 la sută mai mare.— Dar cum s-a încheiat prima decadă a lunii septembrie pe ansamblul trustului ?— Se poate spune că, în general, pe ansamblul trustului se resimte o intensificare a activității de con- strucții-montaj, volumul realizat fiind cu 7 la sută mai mare decit în prima decadă a lunii august. în următoarele două decade, sîntem convinși că ritmul va fi și mai intens. Ne-am propus, așadar, ca luna septembrie să fie o lună „reoord".
Convorbire consemnată de
Sever UTAN

GĂLĂȚENII se adresează unor 
CONSTRUCTORI DE UTILAJE DIN 

TIMIȘOARA, AIUD, CRAIOVA 
Șl BUCUREȘTI:

mestrul IV și cit mai repede. Secțiile de rectificare, tratament termic, strungărie, rectificare bile- role au fost puse la dispoziția montărilor încă de la începutul lunii august, în avans cu aproape trei luni. Un alt șantier, cel al unității de îngrășăminte complexe de la C.I.C.-Tr. Măgurele. Aici, constructorul a realizat în prima decadă a lunii în curs un volum important de lucrări, astfel că s-au asigurat condiții ca la începutul sezonului friguros să se poată lucra în condiții optime, în spații închise și încălzite. Am in vedere hala de sinteză amoniac și hala de fabricație îngrășăminte complexe. Ritmul de construcție de la aceste două hale a- sigură, de pe acum, un devans de circa 40 de zile pentru predarea frontului de lucru la montajul utilajului tehnologic. în același fel se lucrează și la noua filatură din Roșiori de Vede. Pină la 11 septembrie, planul anual de construcții- montaj s-a depășit cu 15 la sută, ceea ce creează posibilitatea punerii în funcțiune, încă in această

OE VOI DEPINDE INTRAREA IN PRODUCȚIE A OȚELĂRIEI
între obiectivele de pe platforma Combinatului siderurgic din Galați — cu termen de punere in funcțiune în acest an — se numără și oțelăria electrică. Aceasta are un rol deosebit de important în creșterea producției de metal a țării, în obținerea sporului de 1 milion tone de oțel prevăzut a se realiza la Galați pînă la sfirșitul actualului cincinal. Sînt date care pledează convingător pentru finalizarea la timp a acestei investiții.Pină în prezent însă, pe șantierul oțelăriei electrice s-au înregistrat serioase rămîneri in urmă. Cum acționează beneficiarul și constructorul pentru recu

perarea restanțelor ? După cum se vede din fotografia nr. 1, hala principală a oțelăriei electrice este aproape închisă. Doar un perete a rămas deschis. Pe aici ar fi trebuit să intre, de mai multă vreme, podurile rulante, printre care și unul de 100 tone, pe care trebuia să-1 livreze întreprinderea mecanică Timișoara. Dar, pină acum n-a sosit decît un pod de 80 tone și acesta incomplet.— Ne țin pe loc și restanțele in livrarea unor construcții metalice de către I.M. Aiud, ne spune maistrul Eugen Pamfil, șef de lot la șantierul nr. 31 de la oțelăria electrică. Mai lucrăm într-o parte, mai

In alta, dar adevărul este că batem pasul pe loc. Sperăm ca acum, fn ceasul al 12-lea, colectivul de la I.M. Aiud, ca și cel de la I.M. Timișoara, să răspundă apelurilor noastre și să ne expedieze de urgență construcțiile metalice, utilajele tehnologice contractate.O altă fotografie (nr. 2) : S. Dumitru, maistru principal de montaj la șantierul nr. 31 (primul din dreapta fotografiei), analizează noile grafice reactualizate, unele proiecte în vederea intensificării ritmului de lucru, recuperării restanțelor. „Dacă ne-ar sosi mai repede toate cele necesare..." — spune maistrul. Șl are

dreptate I Un sprijin serios îl așteaptă constructorii și montorii de la Galați și din partea colectivelor de la „Electroputere" din Craiova și F.E.A. București. Ultima fotografie reprezintă un alt obiectiv ce condiționează punerea în funcțiune, la sfirșitul acestui an, a oțelăriei electrice de la Galați. Proiectele pentru acest obiectiv au sosit cu o întirziere de 5—6 luni. Constructorii au făcut un efort deosebit și au lichidat o bună parte din răminerea în urmă. Numai că acum lipsesc izolatorii, suporți de 110 kV, unele punți de transpunători, stația de 6 kV de la gospodăria de apă, echipamentele electri

ce pentru sala de comandă a oțelăriei și multe altele.— Un sprijin și o înțelegere mai mare din partea furnizorilor, o mai mare promptitudine in livrarea echipamentelor electrice, aprecia ing. Ovidiu Vcle- horschi, directorul tehnic al I.C.M.S.G., ar face ca eforturile noastre pentru recuperarea restantelor, pentru punerea în funcțiune la termen a oțelăriei electrice să fie încununate de succes.Dăm cuvîntul furnizorilor J
Tudorel OANCEA
corespondentul „Scînteii"Foto : Gh. Bercov

I
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Să ne organizăm viata în deplină concordanță cu
ETICA Șl ECHITATEA SOCIALISTĂ!

îi călcăm tot pe urme. La Slobozia ni se spune : „A- bia ce-a plecat la Borcea. îl găsiți acolo11. Cale lungă printre aspersoarele Bărăganului. Și, la Borcea, povestea se repetă : „Doar ce-a trecut în insulă, la complex. Dacă porniți, repede..." Pornim. La complex : „Numai ce-a venit si, val-vîrtej pe dig". „L-am putea ajunge ?“ „Spunea că vrea să-i ia la rost pe cei de la irigații. Unde însă, că sînt 8 000 de hectare 7 Dar vine la operativă".îl așteptăm aici, la complexul de îngrășarea vitelor de la I.A.S. Pietroiu. Șiruri lungi de grajduri. Case frumoase, cu flori în față. Sosește odată cu înserarea, însetat și numai praf, în- cît. dînd să se spele la un furtun, se udă de sus și pînă jos.„Ei, drăcie !“.Pînă să se usuce, discutăm despre... 23 iunie.— Hei, Biju v-ar putea fi de folos aici. Adică Ion D. Nicolaie pe numele lui adevărat.Biju 7 Atunci, la 23 iunie, I în urmă cu 25 de ani — cînd interlocutorul nostru poposea la Borcea — unul dintre numeroșii necalifi- cați. Primul salt, calificarea, apoi Biju „tata motoarelor". Toți care s-au urcat pe tractor în acest răstimp au trecut prin mîna lui Biiu ..tata motoarelor" și a lui Ropoteanu, pensionar acum, dar mai mult ' cu numele : atunci cînd nu-1 supără vreun beteșug e prezent, să vadă nu cumva careva are ceva cu vreun motor 7— Pe frații Nicolae și Va- eile Gheorghe ar trebui să-i căutați apoi. Lemnari vrednici. Toate casele din insulă sînt ridicate numai de ei. Primele case la Pietroiu ! Oamenii ăștia au ieșit la pensie. dar ce-a durat mîna lor aici, a rămas...Schițe biografice diferite. despre oameni diferiți. Schițe biografice însă care au o linie de forță comună; ea ar putea fi numită bărbătească statornicie într-un loc unde natura iți este ostilă dacă ai venit cu gîndul provizoratului. Ar mai putea fi numită această linie de forță Și înțelegerea simplă și emoționantă a dato

riei. Ne place că Dumitru Dumitru ne vorbește despre oamenii acestei datorii șl de aceea îl interpelăm :— De ce nu ne-ar spUne toate acestea și Dumitru Dumitru, omul care într-un iunie, acum 100 de anotimpuri 7Ne întrerupe stingherit :— Păi, uite, stăm de vorbă. Dar n-am a vă înfățișa mai mult decît știu acești oameni și cîți alții ca ei. Oameni ai locurilor acestea, țărani care scriu cu expe-

care s-au perindat pe la Pietroiu : cum se face, tovarășe, sau nea Mitică, mă rog, cum i-a venit la înde- mină fiecăruia, că n-ai plecat de aici 7 Erai doar oră- șean, muncitor, la agricultură te-ai fi împiedicat destul la început că de, altă meserie, iar Borcea cu „țîn- țarii și gumarii" nu era Bucureștiul.— Ce le-ați răspuns 7— E drept, fusesem trimis de partid doar pentru jumătate de an ; dar aveam

neau s-o alcătuiască aici, din experiența insulei. A- poi. cînd am avut si case ca la București, asfalt ca la București, televizoare si aparate de radio ca la București. mă rog, toate celelalte — acum ne bate gindul să vedem ce-i de făcut pentru extinderea canalizării și a instalației de încălzire la Borcea — ne-am zis că-i la fel ca la București și ce rost ar mai avea 7 Copacii prind rădăcini puternice acolo

mari", doi ingineri tineri sint repartizați la Borcea. Vin pină la Fetești și încă în gară află de ..țintar! și gumari". Cer să li se schimbe repartiția. și-s dați la... Pietroiu. „unde sînt niște oameni și locuri grozave".— Tocmai țineam o ședință de analiza muncii cînd au sosit. îi prezint colectivului șl, pe loc, îi numesc șefi de secții. „Păi noi, știți, abia... !“ Știm, știm, le-am zis. Și noi, tot
OAMENI DE SEAMA

AI SOCIETĂȚII NOASTRE

Cele 100 de anoti puri
ale lui Dumitru Dumitru
riența lor paginile științei agricole....I-a găsit încălțați în „gumari". Cu o singură cămașă : și pentru muncă și pentru culcare. Existențe dictate de capriciul apelor. Existente dramatice — „blazonul" distinctiv al a- titor generații.Ca o replică-argument, Dumitru Dumitru se însuflețește pentru cei aproape o mie de copii care lucrează în lunile de vară in legumicultura incintei îndi- guite, „nu pentru că nevoile i-ar goni de acasă, ci pentru că, vedeți, miracolul petrecut aici ii fascinează, îi cheamă să se numere și ei, cu puterile lor. printre cei care au schimbat locurile și oamenii".— M-au întrebat destul

de împlinit o treabă și nu venisem pentru a avea de unde pleca. Apoi, ei bine, au început aminările. Să mă explic. Soția, de exemplu, numai ce-o auzeam : „Gata, pe nea Gogu, vizitiul, l-am învățat carte. Mai am vreo cîțiva și am lichidat analfabetismul la Borcea. Apoi, vom vedea". îmi venea rîndul mie : „Am pornit treaba la dig. Primul dig din Republică. 42 de kilometri — mii de hectare de pămînt — aur. Să-l terminăm și, după aia..."„După aia", construcțiile de peste Borcea. Ori lumina electrică. Ori sistemele de irigații. Ori experimentarea nu știu căror” soiuri ■de mate productivitate. Ori o teză de doctorat pe care unii, de la București, ve-

unde s-au zbătut, au înfruntat furtuna si arșița, n-au putut fi doboriti. in- frînți in pămintul prieten".Ne place metafora copacului puternic, pe care fiecare biruință l-a înălțat deasupra pămîntului și. in același timp s-a așezat și mai trainic în solul priet.en. Poate că Dumitru Dumitru a vrut să ne ajute cu rara sa delicatețe omenească să înțelegem n afirmație anterioară care pleda pentru îndrăgirea locului muncii tale, pentru statornicie în profesie și ideile pe care le slujim ca membri ai partidului comunist.„■Copacii prind rădăcinii1 în solul prieten"... > Pe vremea cînd erau din belșug pe aici și „țînțari și gu

așa, abia..." Azi unul dintre cei doi este director de I.A.S.. iar celălalt inginer șef. Ultima noastră statistică arată că Pietroiu a promovat pînă acum 12 directori și 14 ingineri șefi.— Cum asta 7Retranscriem aici cuvînt cu cuvînt un fapt povestit, cu valoare de profesiune de credință : „Ne înțelegeam așa de cu seară cu inginerul Gheorghe Bucureș- teanu : Eu o luam pe cutare traseu în insulă, el pe altul. Ne încrucișam drumurile către seară. Stră- băteam moșia celor 8 000 de hectare și cite mai sint * de făciit ^lin zori și. pînă în noapte. Apoi, fiecare la „raport", unul în fața celuilalt. A doua zi Bucureștea-

nu pe traseul meu. eu pe al lui. S-ar putea să mă întrebați : nu cumva numele adevărat al acestui control este neîncrederea în oameni 7 Eu zic că nu. Eu zic că un semn de încredere. de stimă în om este tocmai punerea pe tapet a lucrurilor rămase în suspensie, neduse pînă la capăt. Vedă astfel fiecare că ce se zice nu rămîne vorbă goală"....Vine o vreme în viața fiecărui om cînd se trage linie și se socotește : „Am lăsat ceva în urma noastră, ori ne-am risipit fără rost zilele, anii 7“ Dacă Dumitru Dumitru, om la peste 50 de ani, dintre care 25 petrecuți aici, la Pietroiu. ar trage această linie pentru simpla operațiune aritmetică, ce s-ar a- duna oare la total 7S-ar aduna o viață de comunist trăită exemplar. Istoria în aceste locuri s-a scris • și cu puterile, și cu enărgiă. și cu devotamentul acestui om. Părtaș la ridicarea „primului dig în Republică". La scoaterea Bor- cei din gumari și la ridicarea ei la o condiție nouă, de demnitate. Părtaș la recoltele record în acest pămînt darnic, smuls naturii de către om într-o încleștare dramatică, pămînt supranumit „Bărăganul dintre a- pe“. în treacăt fie spus, își merită din plin renumele. (în 1948, valoarea producției elobale se ridica aici la 200 mii lei. Azi ea trece de 70 milioane).în 1973. Dumitru Dumitru a împlinit douăzeci și cinci de ani de cînd se află la I.A.S. Pietroiu în funcția de director. Mai întii a fost e- rou de carte — Filip din romanul „Bărăgan" de V. Em. Galan, l-a avut drept prototip pe fostul muncitor turnător sosit de la București să schimbe Borcea cu oamenii și pă- mînturile ei. Anii au trecut si din erou de carte iată-1 Erou al Muncii Socialiste. Existenta sa se constituie din armătura destinelor e- xemplare : destinul comunist al atitor existențe în epoca noastră.
Ilie TĂNASACHE 
Alexandru BRAD

Marele defect al tolerării

„micilor defecte"
Mai zilele trecute am lntîlnit un cetățean o- norabil, puțin certăreț, orgolios și pus pe critici, căruia nu-i plac anumite lucruri și mai ales îi disprețuiește pe cei care-și văd de muncă și sînt, după expresia sa, „niște incurabili con- formiști". El te facex să te simți vinovat de starea lui de evidentă decădere. Te urmează pe peronul gării, mărturisește că așteaptă pe cineva, apoi te roagă să-i împrumuți cinci lei pentru țigări. Motivează că și-gr fi uitat portmoneul acasă. Te revede iarăși și te roagă să-i mai împrumuți încă cinci lei, iar dacă vede că nu ai mărunțiș, ia singur o hîrtie de douăzeci și cinci, cu un gest elegant, pro- mițindu-ți restul irrte- diat. îl vezi cum oprește cunoscuții și le cere cincizeci sau o sută de lei.în diferite împrejurări, intîlnim și pe stradă astfel de specimene. Cerșetoria distinsă e îmbrăcată perfect, uneori în haine negre, are mai multe scrupule, se adresează unor sentimente mai profunde. Fata care se deprinde să facă asemenea lucruri are aspectul unei văduve tinere, nu are mai mult,,, de douăzeci și cinci v de ani. e frumoasă citeodată, o frumusețe cam vulga

ră, dar trădînd sănătate fizică și putere de muncă. Ea își ține privirea sfioasă in pămînt, mimează timiditatea, simulează o lacrimă, vorbește despre o mamă bolnavă in spital sau despre furtul banilor necesari călătoriei spre casă, undeva într-un oraș de provincie. în prima clipă ești gata să oferi o sumă mai mare decit cea pe care ți-o solicită și pe care, de altfel, promite să ți-o înapoieze, cu condiția să-i dai adresa de acasă. Dar imediat observi că ești victima unei erori și că te poți foarte lesne înscrie in rîndul caraghioșilor care subvenționează escrocheria. Bineînțeles, refuzînd, există riscul de a te trezi insultat în plină stradă.O cerșetorie tolerată în cofetării și restaurante o mai intîlnim, citeodată. la băieți și fete îmbrăcați destul de bine, curați și îngrijiți, de vîrstă școlară, care nu pretind decît un leu pentru un film sau pentru o prăjitură. Un leu pentru o ciocolată, mai ales cind ești cu cineva, nu se face să nu oferi unui... copil. O faci, dar uneori încurajezi moravuri nesănătoase și contribui la mărirea dificultăților ce le au educatorii. Sint convins că părinții aces

tor copii ar roși de rușine dacă și-ar vedea odraslele in astfel de 6ituații și ar fi mulțumiți dacă cerșetoria deprinsă de la fragedă vîrstă ar fi aspru pedepsită. Tot așa, mulți ar fi încîn- tați ca băieții lor puși pe șotii să- fie pedepsiți atunci cînd smulg antenele de automobile sau ștergătoarele de parbriz, sau numai embleme de mașini frumos emailate, cu care bineînțeles nu au ce să facă. Din păcate însă, controlul asupra acestor copii nu este destul de eficient și prea rar copiii sînt întrebați de cei însărcinați să supravegheze comportamentul elevilor în afara orelor de școală, pe stradă, la filmele nepermise, în parcuri noaptea. „Nu e nimic — spun unii — și noi, la vîrstă lor, am făcut destule șotii. O să le treacă, o să se lase !“. Dar eu nu cred că o să 'le treacă oricum !Toleranta de mici defecte și neglijențe nu este totdeauna un semn de bunătate și înțelepciune, și adesea trădează slăbiciune și indiferență. Cind ea poate favoriza răspîn- direa unor vicii, e bine să fie combătută ferm, dînd loc simțului de răspundere șl autoritate.
Traian FILIP

• TINERI. Cititorul Ion Mercioiu din Tîrgu-Jiu e serios preocupat de educația tinerilor și de carențele observate. Ancheta „Biografiile triste ale «fetelor vesele»" l-a determinat să ne scrie. Dumnealui semnalează raportul de cauzalitate ce există între nein- deplinirea îndatoririlor e- ducative de către unii părinți și situațiile rușinoase în care ajung copiii lor, situații care-i obligă și pe părinți să roșească. Legătura este exact descrisă. Numai că, și asta e foarte ciudat, unii dintre cei citați în anchetă și pe care-i menționează și corespondentul. tocmai că nu prea se rușinează de postura in care le ajung copiii. Nu e o simplă indiferență. în cutele convingerii unuia ca Aurel C (un „tată" din anchetă) se poate descifra chiar un soi de premeditare a proastei creșteri. în ochii unor asemenea părinți de

naturați, fapte rușinoase de cînd lumea (și care, în cursul vieții, se dovedesc fatale pentru sănătatea și realizarea tinerilor) devin semne încurajatoare de descurcăreală. De unde a- ceastă denaturare 7 Fără îndoială că din predispoziția unor astfel de „educatori" către chiverniseală, mergînd pină la deformarea completă a opticii, pînă la daltonism in fața unor culori clare. Sînt „boli" care-i împiedică să vadă prețul mult prea mare plătit succesului efemer al necinstei.• ÎMPLETIRE. împotriva diferitelor forme de încălcare a normelor eticii și e- chității socialiste acționează, într-o strinsă împletire, atît mijloacele instituționa- lizate ale statului cit și o- pinia consecvent impusă in viață de oamenii cinstiți. Pe această temă cităm cu satisfacție din scrisoarea 

lui Gheorghe Smaranda, executor judecătoresc la Judecătoria Curtea de Argeș : „Personal consider că nimic nu e mai josnic, mai degradant, ca tendința u- nora de a recurge la tot felul de artificii pentru a trăi fără muncă, în pofida

eticii și echității socialiste. Spre nedumerirea și totala noastră dezaprobare se în- timplă uneori ca tocmai a- cei indivizi, care nu muncesc, să-și poată permite un lux orbitor și să trăiască pe picior mare. Consider apariția Legii 18/1968 și îmbunătățirile aduse aces- ’ teia ca un instrument foarte bun și eficace al statului nostru pentru spulberarea definitivă din viața so

cietății noastre a acestor soiuri de paraziți (...). După părerea mea, organele de stat și toți oamenii cinstiți vor contribui împreună la depistarea celor care încearcă să se strecoare fără muncă și la redarea către 

societate a valorilor dobîn- dite prin necinste".• O SECUNDA ! Florie» Radu — București : Scrieți mișcător. Mai așteptăm o- pinii. Alexandra Apostol — Botoșani : într-adevăr, e nevoie de sentimente de înalt umanism pentru a depăși încercări ca aceea la care vă referiți. Dr. Kristof Arpad — Băile Balvanyos, județul Covasna : Reținem grija pentru evitarea unor 

drame ca cea descrisă drept un exemplu de altruism. Aspectele pur medicale ale nefericitei experiențe credem că ar putea fi tratate într-o publicație de ' specialitate, tocmai pentru a-și găsi, pe viitor, rezolvări calificate.

• MITOLOGICA. Iată un personaj de o amploare mitologică. Autorul cursivului „Omul care spune „Nu", ne-a încredințat scrisoarea lui Teodor Andro- nic, din Rădăuți, care ne zugrăvește în deplină cunoștință de cauză tipul o- pus, replica pozitivă a tipului veșnic refugiat. în veșnicul și comodul NU. Tovarășul Andronic scrie despre omul care spune...

DA ! Scrie despre acest tip de „nărăvit" întru neliniște, întru neostoită fră- mîntare, plămădit dintr-un aluat special, ineît nu știe, nu poate răspunde la nici o solicitare,. la nici o confruntare, la nici un efort, decît prin DA. Personajul e zugrăvit cu evidentă simpatie, dar și cu acea forță de convingere pe care o dau ușoarele tente de umbră. Umbrele omului care o viață întreagă n-a spus decit DA provin din lipsa de comoditate a poziției sale veșnic active. Omul care spune DA se expune mai mult, omul care spune DA riscă, omul care spune DA poate fi o clipă descurajat de sfătoșenia filistină a celui care zice NU- și care-i poate strecura în ureche vorbele otrăvite : „dacă ești... fraier". Omul care spune NU e incomod pentru alții, omul care spune DA e incomod pentru sine.

Ei, și-atunci 7... Ei, și-a- tunci să privim în jurul nostru, spre exemplu la copacii care se vor desfrunzi curînd și să încercăm să auzim cum vine toamna și-i întreabă rînd pe rînd : — Vrei să rămîi verde 7 Unii răspund NU, și aceia vor deveni schelete hide peste iarnă ; alții răspund DA, vor îndura gerurile și viscolele, mirată de ei lumea va crea comparații „falnic ca bradul" — și ei vor purta misterul vieții mai departe. Or. vine primăvara și-i întreabă pe cei care-au „hibernat" : — Voi mai vreți să-nfloriți 7 la care unii răspund — NU, pot să fiu lemn și fără sevă ; aceștia nu simt cum fără sevă, fără efort, fără risc, fără DA, fibra lor putrezește și trunchiul lor va cădea. Ei, și-atunci?.„ Ei, și-atunci să ne gindim bine și să observăm că, dintot- deauna, numai cei care au spus DA au făurit istoria. Desen de V. T1MOC

OMUL CU IDEI— Să vă spun că nu m-au interesat banii 7 Ar fi un neadevăr. Așa că...— Apropo de muncă, ce profesie aveți 7— Depinde. Am simpatizat mai mult ingineria.Și interlocutorul numără pe degete, nici mai mult, nici mai puțin decît... 8 facultăți ; plus doctoratul în drept ! E adevărat, nu pretinde să fi terminat decît două, dar... fără vreo dovadă ! Cit despre doctorat, ne mărturisește, că, de fapt, a fost doar... o intenție...— Să revenim la muncă : v-ar conveni ca cineva să-și facă, să zicem, o „cotă parte" din munca dumneavoastră 7— Bănuiesc eu unde bateți. Nu mi-ar conveni ; mi s-a întimplat însă. Unde am lucrat în ultimii 3 ani 7 La ceapeul din... din... cum îi zice 7— Ați fost cooperator 7— Nu dom’le, sare el „jignit" ! îmi oferisem serviciile ca sef la.o secție anexă. Una de proiectare in construcții. Organizam totul : alegeam oamenii, făceam rost de comenzi, de institute care să-și însușească proiectul... Ehei, fără mine nimic nu se mișca.— O cooperativă agricolă de proiectări in construcții 7Spontaneitatea interlocutorului nostru 7 S-a „topit" ca prin farmec...
„PROTEGUITORUL"— Vreți să vă vorbesc despre responsabilitatea funcției 7 Bineînțeles că funcția obligă la exigență, vigilență, simț de răspundere...— Ca la carte le spuneți ! Cum ați împăcat însă teoria cu practica 7— Dacă vă referiți la proiectele executate prin C.A.P., nimic de zis, poate că trebuia să fiu ceva mai circumspect.— Se pare că dumneavoastră nu numai că n-ați fost „circumspect", dar, cu autoritatea funcției, ați și favorizat executarea ilegală a unor 

proiectă de .către niște particulari, într-un atelier fantomă...— Am fost forțat de împrejurări ; trebuia să asigur la timp documentația unor investiții...— ...luînd comenzile de la unități specializate și plasîndu-le „prestigioasei" firme de proiectare din Novaci-Ilfov 7— De unde să fi știut eu că sînt escroci 7— Dumneavoastră nu vă puteți plînge : nu v-au tras pe sfoară, v-au plătit... pe state.— E adevărat, am fost cooptat în acel colectiv. Am luat chiar și 9 000 de lei. Dar eu am fost și pe teren : să văd amplasamentul.— Asta nu vă revenea ca sarcină de serviciu, în calitate de specialist în minister 7 I Atunci 7— 7 !...
„GIRANTUL"— E adevărat, nu sînt de Ieri, de azi in proiectare, mi-am pus semnătura pe sute, pe mii de proiecte...— Da. asemenea experiență e o avere. Ce-ați făcut cu ea 7— Să știți că-mi pare rău și de nenorociții (7!) ăia de 5 500 lei pe care i-am primit. Alții s-o fi ales cu mașini, cu cadouri, pe cînd eu... (7 1 n.n.).

„COMIS-VOIAJORUL"— Mi-am pus obrazul în joc, mi-am transformat casa în atelier... Și, in loc de mulțumiri, sint acuzat de falsuri !— Și care este, totuși, adevărul 7— Institutul nu ducea lipsă de lucrări. Comenzi erau destule. Ce-am făcut altceva, decît să le iau și să le plasez pe unde s-a putut 7— La C.A.P. Novaci de exemplu...— Dacă vă gîndiți la lucrări făcute fără competență profesională, să știți, nu e cazul. Cooperativa asta, care, de fapt, nici nu știu pe unde vine, se afla în combinație doar cu firma. Cum vă spuneam, unele proiecte s-au definitivat Ia mine acasă. De oameni competențl, colegi de institut..— Dacă lucrați împreună cu cole

gii și subalternii de Ia institut, de ce nu le-ați executat la institut 7— E drept, dar... știți, în felul ăsta mai ciștigam și noi un ban în particular...
„INOCENTUL"— Sigur că știu ce sînt cîștigurile 

«ncheu socială cum a ajuns un C. A. P. 
proiectant de... căi ferate

și „adevărații" proiectanți, in boxă...
nemuncite. Dar aici e cu totul altceva. Banii ăia ii încasam în contul secției anexă. Pe acte, așa scria : prestări servicii către alte întreprinderi.— Dar legea, disciplina financiară 7 Erați doar om de cifre, conta- bilul-șef al C.A.P.-ului și lucrați cu legea în mină 7— Cum să vă spun. Erau oameni serioși, cu vechime și funcții. ■ M-au înșelat.— De cîte ori ați verificat secția anexă de proiectare 7— Păi unde s-o verific 7 Nici nu exista așa ceva.— Atunci pentru ce întocmeați statele de plată și făceați rețineri în cadrul unității 7 Nu semănau a bani nemunciți 7

— Munciți ori nemunciți, treaba mea era să-i încasez și să fac statele...
★Oricît ar părea de domeniul ficțiunii, dialogurile consemnate mai sus sînt reale. Ele au fost purtate cu: Staicovici Ilie Radu (fost șef al

„secției anexă" de... proiectări a C.A.P. Novaci, județul Ilfov); Nicuiescu Virgil (fost șef al serviciului investiții din cadrul Centralei industriei cărnii București) ; Ionescu Tiberiu (fost șef al atelierului de proiectare din cadrul aceleiași centrale) ; Ivanciu Alexandru (fost șef proiect complex la I.S.P.C.H.); Dobre Dumitru Gheorghe (fost contabil- șef la C.A.P. Novaci, județul Ilfov)....V-ați gindit vreodată că niște săteni — pricepuți între-ale cîmpului — s-ar apuca peste noapte de... proiecte pentru calea ferată 7 Minunea s-a petrecut aievea; după cum atestă documentele, miracolul le-a fost hărăzit cooperatorilor din Novaci, 

Ilfov, care — nici mai mult, nici mai puțin — s-au trezit peste noapte, dăruiți cu harul... planșetei și hîrtiei de calc. Omul cu astfel de idei a pogorît tocmai din Capitală. Numele lui: Ilie Radu Staicovici. Complicii săi : Nicuiescu Virgil, Ionescu Ti- beriu, Ivanciu Alexandru, Dobre Dumitru Gheorghe.

Munca, responsabilitatea, datoria, adevărul și legalitatea sînt comandamente majore in viața, în activitatea fiecăruia. Abdicarea de la ele duce — întotdeauna —la consecințe negative pentru societate. în acest sens, faptele celor 5 protagoniști ai dialogurilor noastre, cît și împrejurările în care au fost comise, constituie un exemplu concludent. La ora actuală, ei și complicii lor sînt deferiți justiției pentru că, în perioada anilor 1971—1972, prin încălcarea dispozițiilor legale și prin tarifări fictive. au elaborat (mascați de „firma" unei secții anexă a C.A.P.-ului din comuna amintită) proiecte pentru construcții, producînd pagube pe care experții le estimează la aproape un milion și jumătate de lei.

Ne întoarcem în urmă cu aproape trei ani... întreprinderea de industrie alimentară Teleorman avea de construit o distilerie de rachiuri naturale. întreprinderea respectivă trebuia deci să se adreseze unor institute de specialitate — singurele cărora legea le dă dreptul să execute asemenea documentații.Surprinzător însă : întreprinderea teleormăneană merge la... secția a- nexă a C.A.P. Copăceni. întimplă- tor 7 Nu. Alegerea cu pricina se datora lui Virgil Nicuiescu si lui Alexandru Balaban, specialiști la direcția de investiții a fostului minister al industriei alimentare. Iată o primă fisură într-un mecanism. La capătul ei — vajnic beneficiar — nimeni altul decit Ilie Staicovici. în postura de șef al secției anexă de proiectare a C.A.P. Copăceni. Că C.A.P.-ul n-a- vea — și nici n-avea cum să aibă ! — proiectanți, nu conta ! Avea el, șeful secției fantomă, patentul propriu: a racolat din stînga și din dreapta proiectanți dispuși să facă o afacere în particular și, mai prin prelucrarea unor părți întregi de la alte proiecte similare, mai prin adaptarea ori refolosirea unor studii deja existente, pină la urmă proiectul a fost încopceat. S-a întocmit și nota de plată (între altele fie spus, era încărcată cu peste 100 000 de lei), neui- tindu-se, bineînțeles, înscrierea pe state și a celor doi prețioși colaboratori din minister (ceea ce explică multe).Au fost, ce-i drept, și unele mici „neplăceri". Mai întii, punindu-se problema desființării acelor secții anexă care înlesneau căpătuirea unor afaceriști, „bietul" Staicovici a fost nevoit să-și mute „firma" cu proiectă cu tot pe la încă vreo trei C.A.P.-uri, pînă cînd a găsit. în sfir- șit, înțelegere și mînă liberă la Novaci. Apoi, alte „necazuri" cu banca. Ca să înșele vigilenta băncii a fost adus în scenă intermediarul — fostul Combinat al industriei alimentare Galați. Și, ca o adevărată culme a aberației, după ce a proiectat dis

tileria, abatoare, silozuri etc, faima secției din Novaci a ajuns atît de departe' îneît... i-a fost Încredințată și proiectarea unui tronson de cale ferată pentru I.L.F.-ul din Buzău ! Inclusiv podețul si cabina acarului I în general, „actorii" au fost aceiași,: doar firmele proiectantului șt intermediarului s-au mai schimbat de la caz la caz: cînd C.A.P. Novaci și cooperativa de consum Chitită, cînd Centrala industriei cărnii București, cabinetul pentru organizarea științifică a producției și a muncii Ilfov, Cînd Oficiul de proiectări pentru construcții în agricultură din... Zalău...Cu privire la vinovățiile penale ale celor implicați urmează a se pronunța justiția. Și dacă ar fi fost vorba doar de implicațiile penale, cititorii noștri ar fi luat cunoștință despre acestea, probabil, de la rubrica noastră „Din instanță în fața opiniei publice". Dar dincolo de incriminările penale există nu puține aspecte care vizează lipsa de exigență, do responsabilitate, grave abateri de la principiile eticii și e- chității socialiste. Și, în nici un caz nu poate fi trecut cu vederea faptul că în prejudicierea avutului obștesc au fost antrenate, prin intermediul unora dintre salariații cu funcții de conducere dispuși — de ce oare 7! — să închidă ochii... numele și autoritatea unor unități de stat sau cooperatiste.Ceea ce trezește și mai mari nedumeriri este însă altceva; in ochii unora dintre cei care, in virtutea funcției, au avut tangență cu cele întimplate, lucrurile nu apar nici acum în înfățișarea reală, rămin înecate intr-un noian de justificări și explicații, departe de a oferi garanția că s-au tras învățămintele cuvenite.Dar asupra poziției acestora și măsurilor ce se impun, vom reveni.
Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU
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IERI A ÎNCEPUT

Festivalul 
internațional 
„George Enescu“

Marți seara s-a deschis cea de-a șasea ediția • Festivalului internațional „George Enescu“ — manifestare muzicală de prestigiu, care aduce In viața artistică a țării strălucirea marilor evenimente culturale.La festivitatea inaugurală, care a avut loc In Sala mare a Palatului Republicii, au asistat Dumitru Popescu, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, membri ai comitetului de organizare a festivalului, reprezentanți de seamă ai vieții muzicale, alți oameni de cultură și artă, numeroși iubitori ai muzicii din Capitală.In deschiderea manifestării a luat cuvîntul Ion Dumitrescu, președintele Uniunii compozitorilor și al comitetului de organizare a festivalului, care a subliniat faptul că cele cinci concursuri și festivaluri „George Enescu", organizate la București din trei în trei ani, din 1958 pînă astăzi, au deschis muzicii românești contemporane, culturii noastre noi, țării întregi, porți largi de cunoaștere și colaborare internațională. Palmaresul virtuozilor ' interpreți cu faimă mondială, care au onorat sălile de concert și scenele din București în timpul acestor festivaluri, zecile de laureați care și-au primit consacrarea în concursuri, sub auspiciile muzicii lui George Enescu, oaspeții care ne-au vi

salutul nostru prietenesc urez succes interpreților, turor auditorilor.„M-am născut compozitor și din toate puterile mele m-am străduit întotdeauna să iubesc muzica și să Încerc să compun. Dacă numărul lucrărilor mele este relativ restrîns, aceasta este pentru că am vrnt să dau... iot ce e mai bun
Leonid Kogan, Mircea Cristescu în

CONCERTUL INAUGURALIeri seara, concertul Filarmonicii i,George Enescu", sub bagheta lui Mircea Cristescu, a inaugurat aceas. tă manifestare de renume internațional. Am reascultat Preludiu simfonic de Ion Dumitrescu, o inspirată lucrare ce a intrat în repertoriul curent al orchestrelor simfonice, într-o excelentă formă, filarmonica a răspuns cerințelor dirijorului, a reliefat din plin melodicitatea aces. tor pagini. Tema de început, exuberantă, motivul ritmic adus de baterie și trompetă, ce se întipărește imediat în memorie, apoi „cîntecul lung" al părții a doua, cu rubatoul foarte expresiv al flautului piccolo, apoi acea melodie visătoare a clarinetului bas, și țesătura din Final, în care contrapunctul îmbină melodiile pe știutul fundal ritmic, au fost bine conturate, au fost desfășurate cu eleganță.Ne-am reîntîlnit aseară cu Leo. old Kogan, Artist al Poporului al tJ.R.S.S., laureat al Premiului Lenin.

zitat cu ocazia manifestărilor, eoourile din presă și din inimile iubitorilor de muzică de pretutindeni, ospitalitatea românească tradițională, entuziasmul publicului care știe să cinstească muzica mare și pe slujitorii ei — a spus vorbitorul — au contribuit la consolidarea prestigiului României în lume.In numele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, al compozitorilor și muzicologilor din Uniunea compozitorilor, al comitetului de organizare, al tuturor muzicienilor români — a încheiat vorbitorul — transmit un cald omagiu iubitorilor de muzică din țară și de peste hotare,

Renumitul violonist sovietic ne-a oferit o tălmăcire personală a Concertului in Sol major pentru vioară și orchestră de Mozart. A desfășurat un Allegro susținut, pe un ton firesc. Visătorului Adagio a dorit să-i sublinieze simplitatea cantilenelor, ca o poveste nostalgică, fără patetism. Expresivă a fost Pavana lentă din Rondo, adusă ca un moment detașat, după care Finalul a căpătat mai mult nota de optimism. Leonid Kogan a conturat Concertul nr. 3 în Sol major pentru vioară și orchestră, Adagio de Mozart, cu echilibru și simplitate.„Dirijez — spunea Mircea Cristescu înainte de concert — acum, în acest festival, pentru prima oară în țara noastră, Simfonia I de Enescu. Cu cîțiva ani în urmă am prezentat-o, în compania O.R.T.F.- ului, publicului parizian, care a primit-o deosebit de bine. In edițiile de pînă acum ale Festivalului „George Enescu" m-am ocupat de 

oaspeților participanți, satisfacții depline tuta mine" ; „La mine n-au existat niciodată granițe intre viață și muzică. A trăi, a gîn- di, a respira, totul am exprimat întotdeauna prin muzică..."Sînt cuvintele marelui Enescu, geniu al muzicii românești. Sint cuvintele acelui 

compozitor pe care celebrele Cataloage nu reușeau să-l clasifice, să-i orînduiască lucrările la „rubricile" obișnuite. Căutau zadarnic asemănări cu Debussy, asemănări cu contemporanii germani... Enescu — compozitor, violonist, pianist, dirijor, pedagog — dorea ca muzica sa să obțină efectul maxim asupra celor ce-1 ascultau. Fugea de facilitate, conștient de valoarea, de rolul celui mai neînsemnat detaliu. „Eu lucrez mereu, pentru mine, viața fără muncă nu-și are rațiunea... Fao și eu cît pot ou vioara, cu bagheta, cu condeiul..."Cinstim, în această săptămînă, prin cea de-a Vl-a ediție a

lucrările enesciene mai puțin cînta- te, spre exemplu : Simfonia a IlI-a, Simfonia de cameră. în fine, dirijez și la noi Simfonia I, lucrare ce impresionează prin suflul ei, prin elanul nestăvilit".Mircea Cristescu a reușit aseară, alături de Filarmonica „George Enescu", o excepțională tălmăcire a acestui opus. Dirijorul a intuit acel unic suflu al părții întîi. împletirile polifonice, semnalele energice ale trompetei și cornului, întreaga dezvoltare tumultuoasă cu schimbările repezi de tonalități, prelucrarea concluzivă au fost gîndite ca un „tot", ca un torent ce se înfiripă din apele repezi de munte, pentru a se metamorfoza treptat într-un mare fluviu care, cu fiecare metru parcurs, are mai multă forță, mai multă putere. Părții a doua, acel lied simfonic plin de lirism, de tensiune, cu creșterile spre melopeea generoasă, i s-a marcat cu inteligență gradarea dinamică, 

Festivalului internațional „George Enescu", pe marele muzi- :ian român. Vor fi zile de bogate manifestări, întîlniri ale marelui public cu paginile lui Enescu, cu mari muzicieni ai vremii, cu creația muzicală contemporană românească.„La mine n-au existat niciodată granițe între viață șl muzică".„ ...M-am străduit întotdeauna să iubesc muzica și să încerc să compun".„ ...A trăi, a gindi, a respira, totul am exprimat întotdeauna prin muzică".Este sensul unei vieți în care și ultima clipă a fost închinată nobilului ideal al slujirii muzicii.Sînt cuvinte-simbol.
MEMENTO
• Astă-seară, la ora 20, 

la Studioul de concerte al 
Radioteleviziunii, Orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii, 
dirijată de Samo Hubad, va 
prezenta lucrări de Enescu, 
Paganini, Brahms. Solist ; Ion 
Voicu.

• Violonistul sovietic Leonid 
Kogan oferă melomanilor, as
tăzi, ora 17, la Sala mare a 
Palatului, un interesant re
cital.

ca apoi să se arate expresiv variația structurii din final, contrastele, momentele impresionante . din această „eroică enesciană".Pagini muzicale de profund ecou— de George Enescu, Mozart, Ion Dumitrescu, sub bagheta dirijorului Mircea Cristescu, cu participarea violonistului sovietic Leonid Kogan— au deschis strălucit această importantă sărbătoare a muzicii.
Smaranda OTEANU

ÎN PREAJMA DESCHIDERII ÎNVĂȚĂMÎNTULUI DE PARTID

PREGĂTIREA PROPAGANDIȘTILOR 
LA NIVELUL

în aceste zile, ca în fiecare an în preajma deschiderii învățămîn- tului de partid, se desfășoară, sub îndrumarea comitetelor județene de partid, cursuri de pregătire a propagandiștilor. Cum au fost organizate aceste cursuri 7 Ce măsuri s-au luat pentru ca ele să aducă o contribuție cit mai însemnată la ridicarea nivelului calitativ și creșterea eficienței învățămîntului ? Iată întrebările pe care le-am adresat tovarășului ION BACINSCHI, director al Cabinetului județean de partid Hunedoara, pentru a afla ce se întreprinde în mod concret, acum, în preajma deschiderii învățămîntului de partid, în organizațiile de partid din județ.Cursurile de pregătire a propagandiștilor din toamna aceasta — ne spune interlocutorul nostru — au a- vut în centrul lor aprofundarea unor probleme de mare actualitate ale politicii partidului nostru, cunoașterea principalelor aspecte teoretice și practice pe care le ridică opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, creșterea rolului conducător al partidului, sporirea rolului statului în etapa actuală, a- dîncirea democrației socialiste. înflorirea națiunii socialiste, extinderea colaborării și cooperării internaționale etc. Spre a asigura cursului o ridicată ținută ideologică, am apelat pentru elaborarea si susținerea expunerilor la secretari ai comitetului județean de partid, lectori centrali, cadre didactice universitare, alte cadre cu solidă pregătire teoretică și experiență practică. Numitorul comun al expunerilor si consultațiilor amintite îl constituie efortul de a reliefa elementele noi care au apărut în legătură cu aceste probleme, aportul original, creator al partidului nostru la îmbogățirea teoriei și practicii construcției socialiste. Bunăoară, cînd s-a vorbit despre procesul de perfecționare a democrației socialiste s-au pus în evidență atit direcțiile pe care le urmează acest proces în prezent, cît șl conținutul tuturor măsurilor elaborate în ultimii ani pentru atragerea efectivă a tuturor celor ce muncesc la conducerea activității economico- șociale.— Este bine cunoscut că una din 
principalele condiții ale eficientei in- 
vătămîntului de partid o constituie 
raportarea sa permanentă la viată, 
la realitățile locale. Ce afi întreprins 
pentru a-i ajuta pe propagandiști să 
cunoască și mai bine problemele 
concrete, sarcinile care revin comu
niștilor, celorlalți oameni ai muncii 
din județ ?— Am urmărit ca fiecare expunere și dezbatere din cadrul cursului să cuprindă consistente referiri la județul nostru, la problemele cu care se confruntă unitățile noastre economice. Pot afirma că în acest mod am reușit să conturăm o Imagine de 

ansamblu asupra stadiului înfăptuirii cincinalului în județul nostru, a- supra direcțiilor în care trebuie acționat pentru îndeplinirea și depășirea angajamentelor asumate de colectivele de muncă hunedorene în întrecerea socialistă. în plus, tinînd seama de faptul că marea majoritate a celor 300 de propagandiști care au fost instruiți în această primă etapă activează la sate, am organizat o dezbatere pe tema „Noutăți din agricultura hunedoreană" în cadrul căreia specialiști ai Stațiunii experimentale Geoagiu au expus pe larg problemele prioritare, neajunsurile existente în dezvoltarea culturii cerealelor. a sectorului pomicol și a bazei furajere din județ.
— In activitatea propagandiștilor 

se resimte necesitatea unei perfecțio
nări a pregătirii lor metodice ; ce ac
țiuni afi organizat pentru a-i ajuta 
pe propagandiști să-și însușească te
meinic arta folosirii unor forme mai 
vii, mai atractive in cadrul cursurilor 
pe care le conduc ?— Pregătirea metodică a constituit unul din principalele obiective ale cursului, cu atit mai mult cu cît colective ale cabinetului județean de partid au întîlnit nu o dată pe teren — la Silvaș, Romos, Boșorod, Blă- jeni, bunăoară — propagandiști care se rezumau să citească în fața cursanților texte trimise de la județ. Am căutat să-i deprindem pe propagandiști să folosească asemenea forme vii ca răspunsurile la întrebări, dezbaterea, care, așa cum dovedește experiența, sînt în măsură să capteze atenția auditoriului, să faciliteze confruntările de idei. în a- cest scop am folosit asemenea forme chiar la cursul de instruire. De pildă, i-am solicitat pe propagandiști să formuleze întrebări în legătură cu problemele vieții internaționale sau pentru clarificarea unor aspecte ale activității de educare materialist- științifică, iar pentru răspunsuri am antrenat cadrele cele mai competente.întrucît în județul nostru s-au înființat în ultima vreme circa 300 de cabinete de științe sociale, dar în unele locuri, ca de pildă la Bariu sau 

Orăștioara de Sus, acestea se află încă sub semnul improvizației, am pus accentul în cadrul dezbaterilor metodice pe cunoașterea modalităților de a pune în valoare cît mai bine zestrea lor documentară, a inițiativelor valoroase ale unor propagandiști în ce privește folosirea filmului documentar, a diapozitivelor, a materialelor grafice, statisticilor etc.
— Desigur ci aceste cursuri nu 

constituie decît un început pentru 
activitatea in noul an de studiu. Ce 
măsuri aveți în vedere, in continua
re, pentru perfecționarea pregătirii 
corpului propagandistic ?— O seamă de sugestii ta acest sens ne-au fost făcute chiar de către propagandiști. Astfel, ne gîndim ca, pe lingă expunerile și consultațiile asupra unor probleme politice șl ideologice la ordinea zilei, să introducem în programul instruirii explicarea conținutului și semnificațiilor unor legi mai importante — privind gospodărirea fondului funciar, calitatea produselor, organizarea și conducerea unităților socialiste de stat, disciplina muncii — a căror cunoaștere temeinică se impune în fiecare colectiv. în al doilea rînd, ne gindim la sporirea numărului acțiunilor metodice, în special a activităților model in cadrul cărora să fie bine explicat cum trebuie pregătită și condusă o dezbatere, cum trebuie făcută documentarea etc. în sfirșit, sîntem preocupați să organizăm a- ceste instruiri în mai multe centre, pentru că aducerea sistematică a cî- torva sute de propagandiști la reședința de județ implică anumite dificultăți ; în plus, în asemenea cazuri, numărul prea mare al propagandiștilor și diversitatea preocupărilor lor nu permit decît o instruire generală. Instruirea pe centre ne va da posibilitatea să realizăm și o pregătire mai diferențiată, pe forme de învățămînt.Sînt măsuri cărora, așa cum am subliniat pe parcursul recentei instruiri, trebuie să li se alăture eforturile organelor locale de partid, ale propagandiștilor înșiși pentru a-și îmbogăți volumul de cunoștințe și a fi în permanență la curent cu tot ce e nou în politica partidului și statului nostru, dar și în viața județului, a localității, a unității în care își desfășoară activitatea. Aceasta este condiția primordială a realizării unui învățămînt de partid bogat în conținut, combativ, dinamic, așa cum tl concepe conducerea partidului nostru.

Silviu ACHIM

t V
Programul I

9,60 Curs de limbă engleză. Re
capitulare (10).

»,so De la Alfa la omega. En
ciclopedie pentru școlari.

10,00 Telex.
10,08 Avanpremieră.
10,10 Incandescență. Cuvlnt fier

binte despre muncă și dă
ruire în muncă.

10.40 Film artistic : „Odiseea ge
neralului Jose" — o produc
ție a cinematografiei cuba
neze. Regia Jorge Fraga.

11.40 Al IX-lea Festival de folclor 
de pe litoral. Selecțiuni din 
spectacolele prezentate de 
județul Bacău.

10,00 La ordinea zilei. Azi, Jude
țul Alba.

l/n nou cartier de locuințe 
la Baia MareLa Baia Mare au început lucrările pe șantierul noului cartier de locuințe căruia 1 s-a atribuit numele „Decebal". Situat în partea de vest a orașului, noul cartier, despre care pro- iectanții — specialiști de la institutul județean de proiectări — spun că va fi cel mai frumos din cite are pînă acum orașul, va cuprinde 60 de blocuri cu peste 4 000 de a- partamente, școli, grădinițe, cămine și cre-

Juriștii la dispoziția solicitanțilorZilnic, numeroși cetățeni au de rezolvat diferite probleme cu caracter juridic. Soli- citanții nu găsesc Întotdeauna persoana cea mai competentă care să Ie ofere cel mai bun sfat, cea mai bună soluție. De aici, timp pierdut, nenumărate situații în care se apelează la oameni neautorizați. Pentru a preîntîmpina astfel de neplăceri, Comitetul executiv al Consiliu
Noi obiective de interes obștescNu demult, la Tîr- goviște au fost construite și date în exploatare două importante obiective cuprinse în planul dezvoltării edilitar-gos- podăreștl a municipiului. Este vorba de abatorul de vite și

șe, magazine cu o suprafață de circa 5 000 mp, terenuri de sport, spatii de parcare etc.In momentul de față se execută fundațiile la primele două blocuri, lucrările de canalizare, precum și infrastructura drumurilor. Cartierul va fi străbătut de cea mai largă arteră de circulație din oraș — 16 m.Șantierul, deschis pe malul sting al Săsa- rului, va constitui pentru constructorii băimăreni de la grupul
lui popular județean Constanța a luat inițiativa de a constitui un colectiv larg de juriști din cadrul consiliului popular județean, tribunalului și procuraturii care o- feră cetățenilor interesați consultațiile necesare din orice domeniu. Colectivul stă la dispoziția cetățenilor în fiecare sîmbă- tă, timp de 4 ore, în sala de audiențe a consiliului popular ju
noua sursă de alimentare cu apă potabilă.Modemul abator dispune de linii distincte de sacrificare a bovinelor și porcinelor, de hale speciale de prelucrare și preparare a cărnii, de

12.20 Revista literar-artistlcă TV ■ 
Realism, nu mitologie.

13,00 Telejurnal.
17.30 Curs de limba germană. Re

capitulare (10).
10,00 Telex.
18,05 Tragerea Pronoexpres,
18,15 Semnificații — Disciplina so

cialistă.
18,40 Atenție la...neatenție — Jur

nal de protecția muncii.
19,00 Timp șl anotimp In agricul

tură.
19.20 1001 de seri i Pățaniile lui 

Lambsy (IV).
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotăritor.

30,00 Al Vl-lea Festival interna
țional „George Enescu". Par
tea I a concertului Orches
trei simfonice a Radiotelevi
ziunii. Dirijor Samo Hubad. 
Solist Ion Voicu. In pro
gram : • George Enescu — 
Rapsodia română • Niccolo 
Paganini — Concertul nr. 1 
pentru vioară și orchestră.

1

nr. 1 un cîmp vast de aplicare a unor tehnologii noi, moderne și eficiente din punct de vedere economic. ceea ce le va permite să-și consolideze avansul de 5 luni în realizarea sarcinilor de plan în actualul cincinal și respectarea angajamentului de a înfăptui cincinalul în numai 4 ani.
Gh. SUSA 
corespondentul 
„Scînteii"

dețean. Această formă de legătură directă a instituției cu masa de cetățeni se adaugă audiențelor zilnice pe care le acordă, prin rotație, cadrele de conducere ale comitetului executiv al consiliului popular,
George 
MIHAESCU 
corespondentul 
„Scînteii*

încăperi și spații frigorifice, dotate cu utilaje de înaltă tehnicitate. în cadrul abatorului va funcționa, de asemenea, o fabrică de mezeluri și preparate din carne.în ce privește sursa de alimentare cu apă, 

Transmisiune din studioul 
de concerte al Radiotelevi
ziunii.

20,25 Teleobiectiv.
20,45 Telecinemateca 1 Ciclul John 

Ford. „Dillgența". Cu : John 
Wayne, Thomas Mitchel) 
Claire Trevor.

32,20 Documentar TV 1 Ecuador. 
22,35 24 de ore.
22,50 Tenis de clmp. Selecțiuni în

registrate din finalele tur
neului de la Forest Hills.

Programul II
20,00 Al Vl-lea Festival interna

țional „George Enescu". Par- 
tea I a concertului Orches
trei simfonice a Radiotelevi
ziunii. Dirijor Samo Hubad, 
Solist Ion Voicu. In pro
gram : • George Enescu — 
Rapsodia română • Niccolo 
Paganini — Concertul nr. 1 
pentru vioară și orchestră. 
Transmisiune din studioul

a fost realizată prin forarea a 30 puțuri în zona Lazuri — Văcărești, De un front de captare de 10 km. Stația de pompare și bazinul aferent sînt echipate cu utilaje și in
Atenție, drum... cotit!Din cauza unor lucrări de construcție peste canalul de aduc- țiune al Bistriței, circulația pe DN 15 din Piatra Neamț a fost întreruptă. Pentru a pătrunde în oraș, au- tomobiliștii și șoferii mijloacelor de transport în comun sînt ne- voiți să facă un ocol de circa 15—20 km, tocmai pe șoseaua Mărginenilor. Dar nu lungimea traseului deranjează atit de mult, 

stalații care permit pomparea unul volum de apă de trei ori mai mare decît debitul actual de alimentare. Lucrarea a fost astfel concepută și realizată, încît, fără cheltuieli
cit modul în care se prezintă acest drum. Tot traseul, de la un capăt La altul, este plin de gropi și movile, care fac aproape imposibilă circulația. E drept că pe marginea șoselei' au fost depozitate, mai demult, din metru în metru, grămezi de pietriș. Semn că starea drumului ar fi urmat urgent să se îmbunătățească. Numai că în loc să fie împrăștiata pentru a ni

Vaslui: Din noua arhitectură a orașului — Piața centrală (în prim 
plan — Casa de cultură a sindicatelor)

de concerte al Radiotelevi
ziunii.

21.00 Agenda.
21,10’ O viață pentru o idee i Au

rel Vlaicu.
31,40 Bucureștiul necunoscut : Ca

lea Rahovei, străvechi pod 
al Bucureștilor.

22,00 Microrecital de muzică ușoa
ră — Dan Gherasim.

22,10 Biblioteca pentru toți 1 Emil 
Gîrleanu. ■

teatre
• Teatrul Giulești (în sala Co
media a Teatrului Național I. L. 
Caragiale") : Liola — 19,30.
• Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Trăsnitul 
meu drag — 19,30, (grădina Boe
ma) i Estival Boema — 20.

suplimentare, sursa de apă Lazuri — Văcărești să poată fl extinsă prin forarea altor 20 de puțuri.
Const. SOCI 
corespondentul; 
„Scînteii*

vela drumul, movilele s-au lățit mereu trans- formîndu-se și ele în veritabile obstacole pentru mașini. Cum despre devierea circulației a știut toată lumea, intrucit la șoseaua principală se lucrează de peste un an de zile, călătorii se întreabă i primăria n-a știut ?
Gh. BALTA 
corespondentul 
„Scînteii"

• Raportul agentului nr. 36 î CA
PITOL — 10; 12; 14,15; 16,30; 18,30; 
20,45.
• Afecțiune î CENTRAL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Albă ca zăpada și cei șapte
pitici : SALA PALATULUI —
20,30 (seria de bilete — 4715), PA
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.15, GRADINA CAPITOL — 19; 
21.
• O afacere pe cinste : SCALA
— 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21,
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30;
16,30; 18,45; 21, la grădină — 19,30, 
STADIONUL DINAMO — 19,45.
• Parașutiștii : LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, la 
grădină — 19,30, AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 19,15. FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Dreptul de a iubi s VICTORIA
— 9; 11,1S; 13,30; 16; 18,30; 20,45) 
ARENELE ROMANE — 19,30.
• Departe de Tipperary i EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,301 16; 18,15;
20.30.
• Perechile : FESTIVAL — 9;
11,45; 14,30; 17,30; 20,30, la grădină
— 19,15, FAVORIT — 10; 12,30;
15,30; 18; 20,30.
• Conspirația : GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30. la grădină — 19,30.
• Polițistul : BUZEȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, la grădină
— 19,30, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
la grădină — 19,30,
• Flfi înaripatul — 10; 12; 14;
16,30; 18,30, Al treilea om — 20,30: 
CINEMATECA (sala Union).
• Aventura Iui Poseidon : BU-
CEGI — 15,30; 18; 20,30, la grădi
nă — 19,30, GLORIA — 8,45; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, ARTA —
15,30; 18; 20,15, la grădină — 19,30.
• Tu, eu și micul Paris i FLA
CĂRA — 15,30; 17,45; 20.
• Monte Carlo — Grădina VITAN
— 19,30.
• Lumea se distrează I PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
• Adio, Petersburg s TIMPURI 
NOI — 9,15—20,15 în continuare.
• Fantoma lui Barbă Neagră :
LUMINA — 9: 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45, DACIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Fellaga : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 18; 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
• Ăladin și lampa fermecată : 
DOINA — 11; 13,15; 15,30; 17,30; 20.
• Cutezanța : UNIREA — 15,30; 
17,45; 20, la grădină — 19,30.
• Un om în sălbăticie 1 DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
• Dragostea începe vineri : LIRA
— 15,30; 18; 20,15) la grădină —
19.30.
• Infailibilul Raffles I FLOREA8- 
CA — 15,30; 18; 20,30.
• Ciprlan Porumbescu i FEREN
TARI — 15,30; 19.
• Urmărire la Amsterdam : VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Valter apără Sarajevo ■ GIU
LEȘTI — 15,30; 19.
• Distratul : MOȘILOR — 15,30; 
18; 20,15, la grădină — 19,30.
• Eva și Adam : COTROCENI — 
15,30; 18; 20,15.
• Fluturii sint liberi I PACEA — 
15,30; 18; 20,15.
• Ultimul cartuș : CRÎNGASI — 
15,30; 18; 20,15.
• Cartea junglei : VIITORUL — 
15,30; 18; 20,15.
• Aventuri la Marea Neagră : 
MUNCA — 16; 19.
• La răscruce de vlnturi : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
e Autostop : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• Neamul Șolmăreștllor : RAHO
VA — 15,30; 19.

cinema
■ -• tr«-4 ■ • n'.r.jrf r.lri

Poet militant, 

om de aleasă cultură
Postumitatea — ca șl contemporaneitatea — își are capriciile ei, capricii aparente, întrucît „vizibilitatea" unei opere sau a unui autor depinde de o complexitate de factori obiectivi și subiectivi care pot fi deduși la o analiză pătrunzătoare. în general, și în ciuda unor fluctuații sau chiar surprize, valorile, cu timpul, cîștigă o anumită stabilitate pe care nu o pot zdruncina contestările, oricît de vehemente, pe care nu o pot afecta nici sporadicele eclipse. Desigur, judecățile emise din „imediată apropiere", de la o redusă distanță istorică, sînt dificile șl discutabile, dar exactitatea unei asemenea judecăți nu numai că nu este exclusă, ci constituie și un certificat de competență și de temeritate pentru emițătorul ei.Și eu mă aflu în „imediată a- propiere" de Marcel Breslașu pentru că, în pofida diferenței de vîrstă și de experiență (s-a născut în 1903), am parcurs împreună etape fierbinți, literare și morale, pentru că admiram la el multilateralitatea, e- chilibrul dintre afectivitate și luciditate, umorul jovial sau biciuitor, predispozițiile lui pentru candoare și joc.Nu sînt nici critic, nici istoric literar și nu m-aș încumeta să vorbesc despre cărțile lui Marcel Breslașu altfel decît ca poet, ca părtaș la o aventură interioară și, totodată, ca om care l-a cunoscut în vitalitatea și vivacitatea lui de neuitat. L-am prețuit pentru prima lui carte, „CÎNTAREA CÎNTĂRILOR" (1934), înainte de a-1 cunoaște personal, pentru lirismul ei intens și nesofisticat, pentru că era o carte a dragostei, apărută într-o vreme sumbră și crudă, pentru că era o voce limpede, într-o perioadă în care, de atîtea ori, erau răstălmăcite și litera și spiritul.Apoi, după eliberare, angajați ta- tr-o aceeași ideologie și etică, l-am cunoscut pe vechiul militant comunist, pe interlocutorul de aleasă cultură, pe marele , fabulist. „NIȘTE FABULE" (1946) au constituit, la a- pariția lor, un adevărat eveniment și sint convinsă și astăzi că reprezintă o valoare de prim ordin în istoria fabulei românești. Substanțiale și pline de imaginație, de o acută și oontinuă actualitate, de o vervă explozivă, aceste „niște" fabule „mari și mici, pentru mici și mari", atit de modest intitulate, sînt scînteietoare modele de responsabilitate civică și de măiestrie a versului.Zeci de citate ar putea ilustra a- firmațiile mele, de lâ fabula privind incapacitatea insului mărginit de a înregistra noul („Așa-e soarta bou

lui / (vitei adult) t / Să stea la poar
ta noului / (Nițel mai mult)" și pînă la aceea în care infatuatul care pretinde că scrie pentru un „cerc restrîns" „mersese cu restrînsul / 

La 70 de ani de la 

nașterea scriitorului 
Marcel Breslașu

că-l restrinsese pin’ la dînsul", toat» la fel de sugestive și cu o adresă mereu valabilă.Această expresivitate, poate ușor ostenită, se regăsește și în „ALTE NIȘTE FABULE" (1962), de unde cităm b admirabilă definire a genului : „Fabula-și atinge scopul, / pro- 
cedind ca microscopul t / personajul 
urmărit I e de mii de ori mărit, / ca 
să-apară la morală l în... micime na
turală".Paralel cu vocația Iui satirică, Breslașu s-a exercitat și în poemul epic și în poemul filosofic. „CÎNTEC DE LEAGĂN AL DONCĂI" (1953), „GRIVIȚA ROȘIE" (1949) sau- „ÎN TÎRG LA IAȘI, 1917" (1955) sînt frești cutezătoare, încercări de a cuprinde fragmente de epocă revoluționară în cuvinte scandate sau cantabile, după cum „DIALECTICA POEZIEI — CÎN- TECE DESPRE CÎNTEC" (1957) include o serie de arte poetice, de meditații asupra rostului scrisului, de atitudini față de întîmplările dinafară și dinăuntru ale artistului.Indiferent de gen (Breslașu a fost și un excelent scriitor pentru copii), indiferent de preferințele mele pentru calitățile lui de ironist pătimaș, în tot ce a scris respiră adeziunea lui la generoasele idei comuniste, elanul combativ și verva scriiturii. Conștient de rolul artei și de specificul ei, declară undeva, în „Dialectica poeziei" : „Nici „miezul" singur 
nu-ți salvează opul, / nici pîrgului 
nu-i poți zori soroacele: f vai, în 
materie de artă — scopul / nu scu
ză mijloacele !" (în legătură cu a- ceste „mijloace", sînt sigură că dacă unii critici ar fi mai puțin obsedați de descoperirea cu orice preț a „dimensiunilor abisale" și a „sublimelor bolboroseli" ar avea revelația excepționalei dotări de „breslaș" a a- cestui autor care a cinstit și a îmbogățit poezia cu noi nuanțe și noi supleți).Aș vrea să adaug cîteva cuvinte despre prezența vie a lui Marcel Breslașu. Nu-1 vor uita niciodată acei care au avut prilejul să-1 asculte cîntînd la pian liedurile compuse de el pe versuri proprii sau pe versuri de Poe (Breslașu a fost și un talentat compozitor), nu-1 vor uita nici cei care i-au cunoscut ținuta colegială, bonomia, grația verbală, disponibilitatea de copil. Se sișgțea bine între tineri, pe care-i întrecea adesea în sclipire și inventivitate ; era străin de brutalitate, detesta obtuzitatea și impostura, suferea vizibil la intruziunea acestora în zona poeziei.Era, intr-adevăr, Breslașu, nesupuș bătrineții, așa cum spunea el însuși despre sine : „Eu nu sint bătrîn... 
Sînt doar de mai multă vreme 
tinăr".

Nina CASSIAN
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Vă exprim sincere mulțumiri pentru urările călduroase pe care ați 

binevoit să mi le adresați cu ocazia celei de-a 85-a aniversări.
Vă urez multă sănătate și numeroase mari succese în îndeplinirea 

înaltelor dumneavoastră funcții.
Fie ca prietenia, solidaritatea și cooperarea frățească între poporul 

vietnamez și poporul român să se consolideze și să se dezvolte din ce 
în ce mai mult

TON DUC THANG
Președintele Republicii 

Vietnam
Democrate

PRIMIRE IA CONSILIUL DE MINIȘTRI

Excelenței Sale
Președintelui Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU

Vă mulțumesc pentru căldurosul și profundul mesaj 
ocazia jubileului meu și vă trimit cele mai bune urări 
dumneavoastră, doamnei Ceaușescu și poporului României.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit, marți la amiază, pe Ahmad Ghaith Abdullah, ambasadorul Kuweitului in România. în legătură cu plecarea
definitivă a acestuia din tara noastră.La primire, desfășurată intr-o atmosferă cordială, a participat colae Ghenea. adjunct lui afacerilor externe.

Tovarășul Virgil Trofin. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului interior, a primit, marți dimineața, pe Grigori Bacliev, adjunct al ministrului comerțului interior și serviciilor din R.P. Bulgaria, care se află in Capitală cu prilejul Săptămînii de prezentare și vinzare a mărfurilor din tara vecină și prietenă.La primire, desfășurată într-o at-

mosferă cordială, prietenească. au participat Gheorghe Cazan, adjunct al ministrului comerțului interior, precum și Spas Gospodov, ambasadorul R.P. Bulgaria la București.Cu acest prilej au fost discutate probleme privind dezvoltarea si diversificarea în continuare a schimburilor de mărfuri între cele două țări. / ](Agerpres) DIVERS
•w

Ni-al ministru-(Agerpres) Cronica zilei La înălțime

adresat cu 
de fericire

REGINA JULIANA

Primire la Consiliul de StatTovarășul Miron Constantinescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit la Consiliul de Stat, la 11 septembrie, pe Ahmad Ghaith Abdullah, ambasadorul Kuweitului in România, în legătură cu plecarea sa definitivă din țara noastră.
Cu acest prilej a avut loc o convorbire desfășurată intr-o atmosferă cordială.La primire a fost de față Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor externe.

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit o telegramă din partea secretarului de stat pentru afacerile externe al Republicii San Marino, Gian Luigi Berti, prin care acesta mulțumește pentru felicitările ce i-au fost adresate cu ocazia zilei naționale a țării sale.
★după-amiază a sosit la Jean Claude Mandaba,(Agerpres)

vremea
Ieri in țară : Vremea a continuat să se răcească in toate regiunile țării. Cerul a fost variabil, mai mult acoperit in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul și estul Transilvaniei și cea mai mare parte a ' vei. unde au căzut ploi rare și sub formă de însoțite de descărcări ce. Vintul a prezentat ficări locale în zona de munte și sudul tării. Temperatura ae- .rului la ora 14 oscila intre 10 grade la Brașov și 23 de grade la Calafat. în București : Vremea a continuat să se răcească. Cerul a fost acoperit. A plouat intermitent. Vîntul a prezentat

Moldo- tempo- averse electri- intensi-

intensificări de scurtă durată. Temperatura maximă a fost de 19 grade.Timpul probabil pentru 13, 14 și 15 septembrie. In țară : Vreme răcoroasă, mai ales la începutul intervalului, cind se vor semnala ploi locale. îndeosebi in zona de deal și de munte. Apoi averse izolate de ploaie în cursul după-amiezii. Vintul va sufla potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, izolat mai coborite, iar cele maxime între 16 șl 26 de grade, pe alocuri mai ridicate la sfirșitul intervalului. în București : Vreme răcoroasă, mai ales la Începutul intervalului. Cerul va fi temporar noros. Se vor semnala ploi de scurtă durată, mai ales în cursul după-amiezelor. Vînt potrivit. Temperatura în creștere ușoară în a doua parte a intervalului.

Marți București noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Africa Centrală în Republica Socialistă România.
Vernisajul expoziției de fotografii

„Republica Populară Democrată

Coreeană la a 25-a aniversare"Sub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste, marți la amiază s-a deschis in București, la Sala mică a Palatului Republicii Socialiste România, expoziția de fotografii „Republica Populară Democrată Coreeană la a 25-a aniversare".Prin imagini sugestive, evocatoare sînt înfățișate aspecte ale muncii și vieții poporului coreean, succesele remarcabile înregistrate de țara prietenă in construcția economică, dezvoltarea științei și culturii, creșterea bunăstării materiale și spirituale a maselor. Lucrările expuse ilustrea-
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT «SPORT

O reușită 
competiție 

de masă pentru 
micii fotbaliști

• „Cupa Cutezătorii" a 
revenit echipei „Olimpia"- 

Buda (jud. Buzău)„CUPA CUTEZĂTORII" la fotbal a revenit, la a treia ediție. echipei „Olimpia" din Buda (jud. Buzău). în partida decisivă, disputată ieri dimineață pe stadionul Dinamo din Capitală, micii fotbaliști au întrecut cu 2—0 echipa „Silitorul" din Bolintin-Deal (jud. Ilfov). Celelalte două echipe calificate pentru turneul de la București au fost din satul Otești (jud. Olt) și din comuna Seaca de Cîmp (jud. Dolj). Competiția, organizată de revista „Cutezătorii", a reunit în faza preliminară. pe perioada vacantei de vară. 164 de echipe școlare numai din mediul sătesc.Inițiativa organizării unor astfel de acțiuni sportive pentru copiii de la sate se dovedește deosebit de utilă. De altfel, „Cupa Cutezătorii" — la fotbal, ca si la alte sporturi — și-a căpătat o binemeritată popularitate. devenind tradițională în mișcarea sportivă de masă. Revenind la competiția fotbalistică încheiată ieri, este de retinut că, așa cum ne-au spus organizatorii, echipele înscrise în competiție au susținut in total peste două mii de meciuri, ceea ce presupune, firește, angrenarea unui mare număr de tineri sportivi.

Sportivii români participă
la campionatele mondialeTEHERAN 11 (Agerpres). — Pe stadionul național ,.Farah" din capitala Iranului a Început cea de-a 20-a ediție a campionatelor mondiale de lupte greco-romane, competiție la care participă peste 150 de sportivi din 33 de țări, printre care și România.în primul tur, luptătorii români s-au numărat printre protagoniști,

în cîtevaNorton. La Los10 000 de specta-• BOX. Clay — Angeles, în fața a tori, s-a disputat meciul de box dintre fostul campion mondial la categoria grea, Cassius Clay, și Ken Norton. La capătul celor 12 reprize. Clay a fost declarat învingător la puncte. (De reținut că unul din cei trei arbitri judecători l-a dat în- vingătob pe Norton).

de lupte greco-romaneobținînd victorii aplaudate. Astfel, in limitele categoriei 48 kg. Constantin Alexandru l-a învins prin tuș pe Lhaobi (R. P. Mongolă). Tot prin tuș a terminat învingător și Ion Păun (categoria 62 kg) in meciul susținut cu sportivul turc Halukoe. La categoria 52 kg. Nicu Gingă l-a învins prin descalificare pe italianul Bog- nani.
4
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★O delegație a Comitetului Național pentru U.N.I.C.E.F. (Fondul Națiunilor Unite pentru Copii) din R.F. Germania, alcătuită din contesa Etta Waldersee, președinte, și Ericka

ză, de asemenea, lupta poporului coreean pentru apărarea independentei și suveranității țării, pentru realizarea unificării pașnice a Coreei.La vernisaj au participat Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, funcționari superiori ai Ministerului Afacerilor Externe, reprezentanți ai Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, oameni de artă și cultură, reprezentanți ai presei, un numeros public.Au luat, de asemenea, parte Li Min Su, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, și membri ai ambasadei, șefi de misiuni diplomatice a- creditați în țara noastră, membri ai cornului diplomatic.Au rostit alocuțiuni Emil Iordă- chescu, director adjunct în Consiliul Culturii și Educației Socialiste, și ambasadorul Li Min Su.
★în cadrul manifestărilor dedicate celei de-a 25-a aniversări a creării R.P.D. Coreene, la cinematograful „Porțile de Fier" din municipiul Drobeta Turnu-Severin a avut loc, marți seara, un spectacol de gală cu filmul „Phenian". Acest soectacol a inaugurat zilele filmului Coreeană, care se vor timp de o săptămînă la graful amintit.

Prin decret al Consiliului de Stat, tovarășul Octavian Cărare a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Federală Nigeria, în locul tovarășului Gheorghe Iason, care a fost rechemat în centrala Ministerului Afacerilor Externe.

din R.P.D. desfășura cinemato-(Agerpres)
PRONOSPORT

Schulenburg, secretar general, a sosit la București pentru a efectua un schimb de experiență cu Comitetul Național Român pentru U.N.I.C.E.F. Cu acest prilej, delegația a purtat discuții cu Virgiliu Raduiian, președintele Comitetului Național Român pentru U.N.I.C.E.F., privind unele probleme de interes reciproc, precum și în legătură cu organizarea conferinței europene U.N.I.C.E.F.. ce se va desfășura în anul 1974, în R.F. Germania.Delegația va face, în continuare, vizite în țară și se-va întîlni cu pionieri, membri ai cercurilor prieteniei și cluburilor U.N.I.C.E.F.
★Platon D. Morozov, judecător la Curtea Internațională de Justiție de la Haga, aflat in țara noastră ca oaspete al Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale, a făcut, marți, în cadrtil unei mese rotunde, la sediul A.D.I.R.I.. o expunere despre „Activitatea Curții Internaționale de Justiție". Ședința a fost prezidată de prof. dr. docent Traian lonașcu, președintele A.D.I.R.I. Au luat parte reprezentanți ai ambasadei sovietice, profesori universitari, cercetători din institutele Academiei de științe sociale și politice, ziariști.

Sudorul lacob Grămadă lucra 
la cota finală a unui coș al Fa
bricii de var din Cimpulung 
Moldovenesc. La un moment 
dat, a făcut o mișcare greșită 
și, cum nu se prinsese cu cir- 
iigul de siguranță, s-a prăbușit 
în gol de la înălțimea de 60 
de metri. Dar, din fericire, n-a 
ajuns la sol. După vreo 15 me
tri de cădere, fringhia pe care o 
avea petrecută in jurul mijlo
cului s-a agățat de un pilon ie
șit in afara zidului și I.G. a ră
mas suspendat. Au fost chemați 
pompierii. A sosit la fata locu
lui, împreună cu o grupă de 
ostași, căpitanul Gheorghe Stra
chină. Dindu-și seama că tre
buie să acționeze rapid și cu cea 
mai mare atenție, a început să 
se cațere pe scara metalică a 

. coșului. A fost, firește, o inter
venție dramatică. Orice mișca
re greștță putea fi, pentru a- 
mindoi, fatală. După mai bine 
de o jumătate de oră, căpitanul 
Gh. S. a reușit să revină la 
sol, împreună cu I.G. Fusese, 
intr-adevăr, la înălțime.

Semne de
★Încheiat consfătuirileMarti s-au'anuale ale cadrelor didactice, care au dezbătut — timp de două zile — condițiile traducerii în viată de către întregul corp didactic a hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie 1973 cu privire la dezvoltarea și perfectionarea învătămlntului în Republica Socialistă România.(Agerpres)

toamnă con- pri-

LA FABRICA „1 IUNIE" TIMIȘOARA

Gamă variată de tricotaje pentru copii

Deși vremea pare să ne 
trazică, toamna iși arată 
mele semne. Locatarii blocuri
lor H (11 la număr) si ai blocu
rilor B 1, B 2 și B 3. din car
tierul bucurestean Balta Albă, 
le-au si simțit încă din 25 au
gust, odată eu întreruperea 
apei calde — fără a fi anunțați 
In prealabil — in vederea veri
ficării instalațiilor. Dar deși, 
la intervenția cetățenilor, s-a 
promis că pe 5 septembrie lu
crurile vor intra in normal, 
iată că a trecut 10 septembrie 
Si locatarii tot nu primesc ană 
caldă. Se vede că. luați cu alte 
treburi, cei din Balta Albă au 
lăsat verificarea instalațiilor... 
baltă. Cum asemenea aspecte 
se repetă in fiecare an. cre
dem că forurile de resort ar 
trebui să le administreze celor în cauză un „dus". Bineînțeles 
rece, de vreme ce apa calda 
lipsește eu desăvirșire.

noilor modele a necesitat elaborarea unor tehnologii adecvate și realizarea de utilaje speciale. Așa au apărut noile procedee de vopsire cu coloranți levafix — utilizați pentru prima oară la noi — ori de producere a tricotului din fire poliester, precum și mașina de tricotat bucle de finețe, cu 18 posibilități de schimbare a culorilor, sau mașinile de matlasat. realizate prin autoutilare. De altfel, eficienta economică a inovațiilor și lucrărilor de autoutilare executate în acest an trece de 3 milioane lei. Consemnînd și faptul că în cele 8 luni ale anului au fost produse, peste plan, mai bine de 32 000 bucăți tricotaje, avem imaginea efortului creator, a spiritului de inițiativă și de responsabilitate ce caracterizează acest harnic colectiv în întrecerea pentru înfăptuirea mai devreme a cincinalului.

Fabrica „1 Iunie" din Timișoara, specializată in producerea de tricotaje pentru copii, realizează peste 200 articole de lenjerie și îmbrăcăminte, dintre care mai mult de jumătate sînt modele noi, create in 1973. Ponderea o dețin articolele din bumbac (pieptărașe pentru nou-născuți, jachete cu bonete, costume, bluze etc.). Se extinde însă și gama produselor mat- lasate (din relon și căptușite cu tricot de bumbac), precum și a celor din fibre sintetice PNA, destinate in special copiilor de vîrstă mai mare. Inginera Iulia Pașca, directoarea fabricii, ne spune că articolele buclate realizate din fire de bumbac in amestec cu fire sintetice se produc după o tehnologie pusă la punct de către specialiștii acestei întreprinderi. Calitatea lor deosebită a suscitat interesul multor firme de peste hotare, articolele din această grupă fiind exportate in prezent în numeroase țări. Introducerea în fabricație a

Ziua și mia!Florlca Enache a fost gestionară la un chioșc al C.L.F. Slatina doar 35 de zile. In acest timr>, ea a delapidat nici mai mult, nici mai puțin decit... 35 775,39 lei. Cu alte cuvinte, ziua și... mia ! La început. Ilie Tănăsie, șeful serviciului personal al I.L.F. Olt, Alexandru Iliescu și Dumitru Traicu, de la centrul de legume și fructe Slatina, care o încadraseră pe F.E. (fără îndeplinirea cerințelor legii), au rămas foarte mirați : tocmai omul lor să le facă figura ? Dar si mai mirați au rămas cind, alături de F.E., condamnată la 5 ani si 6 luni închisoare, cei trei au fost obligati la nlata solidară a pagn- b»i. Acum nu se mai miră : plătesc 1

PREMIILE CONCURSULUI DIN 9 SEPTEMBRIE 1973Categoria I : (13variante a 582 lei.Categoria a Il-a13 364,95 variante a întrucît premiulIÎI-a a fost sub plafonul minim de 20 lei, conform regulamentului, fondul a fost atribuit celorlalte două categorii.

rezultate) 198,40: (12 rezultate) 20 lei.de categoria a• VOLEI. Campionatele europene pentru juniori continuă în diferite orașe olandeze. în turneele finale, la feminin : U.R.S.S. — Olanda 3—0, Cehoslovacia — R. F. Germania 3—0, Ungaria — Polonia 3—2 ; la masculin : Italia — Bulgaria 3—1, Cehoslovacia — Olanda 3—1. U.R.S.S. — Polonia 3—0.Selecționatele României, care evoluează in turneele pentru locurile 7—12, au obținut victorii : 3—2 cu echipa de juniori a Israelului, ia/ la feminin 3—1 cu Bulgaria.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii*

locale, englezii

ce

Serrault și Rosy Varte

Merckx — Gimondi circuitul de la Roc-
înde la Mel- finala „Cupei la Cleveland,

prezintă

O afacere

Locuri de odihna

și tratament

in stațiunile

balneoclimaterice

în 3 ani, de 3

Vedere din Herculane

in prezent a fost înde- depășit. Garniturile de

piețele unor țări ca Franța, Anglia, S.U.A., R. F. Germania și alun deosebit succes pe

(CorespondentulNistor Țuicu). —

cinste“

ori mai mulle produse exportate

• FOTBAL. Finlanda — Franța (echipe de tineret) 2—1. în localitatea franceză Samur s-a disputat în- tilnirea internațională de fotbal dintre selecționatele Finlandei si Franței. contind pentru campionatul european rezervat echipelor de tineret. Finlandezii au învins cu 2—1 (1—0), prin golurile marcate de Manninen (min. 7) și Boissier (autogol în min. 67). Punctul gazdelor a fost înscris de Rampillon (min. 87).
• RUGBI. Echipa Angliei își continuă turneul in Noua Zeelandă. Jucînd la Auckland. în compania u- nei selecționate pierdut cu 6—3.

România - film" Somnul
dulce, mult

Zty ‘'l< !: I 
‘■ A. - t

• TENIS. Australia — Cehoslovacia, în cea de-a doua semifinală interzonală a „Cupei Davis", se în- tilnesc la Melbourne în zilele de 17, 18 și 19 noiembrie. Formația vingătoare în meciul bourne va Întîlni, in Davis", echipa S.U.A., in luna decembrie.

• CICLISM. — Bltosi. — Pe castrada, din apropiere de Grosseto, (Italia), s-a desfășurat o competiție ciclistă internațională care a măsurat 101 km. Victoria a fost decisă la sprintul final. Belgianul Eddy Merckx l-a învins cu o jumătate de bicicletă pe campionul mondial de fond, italianul Felice Gimondi. Pe locul trei s-a clasat Bitosi (Italia). Toți trei au fost cronometrați în același timp — 2 ore 29 min.

aduce

Filialele de turism din București, B-dul Republicii nr. 4 și 68 au pus în vinzare bilete de odihnă și tratament pentru luna septembrie, precum și pentru ultimele trei luni ale anului, în următoarele stațiuni : Sinaia. Predeal. Bușteni. Tușnad. Borsec. Slănic Moldova. Căli- mănești. Căciulata. Olănești, Vatra Dornei, Sovata, Herculane. Bazna. Pucioasa. Felix, 1 Mai. Mangalia. Eforie Nord și Eforie Sud.în această perioadă. în majoritatea stațiunilor menționate, tarifele la cazare și masă stnt reduse. în stațiunile Sinaia, Bușteni, Predeal, Borsec se pot oferi bilete și pentru serii de odihnă pe o durată mai scurtă de 12 zile. Reținerea locurilor se face la filialele întreprinderii de turism, hoteluri și restaurante București, ) _____________________________________________I

Comedie polițistă fran
ceză. Regia : Jacques 
Besnard. Cu : Michel

ÎNTREPRINDERILE industriei locale dou

CRAIOVAScînteii", , ____Gama produselor fabricate de către unitățile ce aparțin grupurilor întreprinderilor de industrie locală Dolj cuprinde peste 500 de articole. La baza realizării acestor produse stă, în primul rînd, folosirea pe scară largă a resurselor locale și a deșeurilor de fabricație de La industria republicană. O mare parte din a- cestea sînt destinate exportului. Planul la export pe perioada care a trecut de la începutul anu-

lui pînă plinit și mobilă produse de unitățile industriei locale, printre care a- mintim camera tip studio „11 Iunie", camera „Dacia" și piesele separate (fotolii, comode, canapele, biblioteci, măsuțe de salon), precum și obiectele din papură și răchită sînt mult apreciate pe U.R.S.S, Olanda, tele. Depiețele externe se bucură pr’o-

dusele întreprinderii de materiale de construcții și produse chimice Craiova.întreprinderile de industrie locală doljene exportă mărfurile în peste 20 de țări ale lumii. An de an sporește volumul mărfurilor exportate. Numai în ultimii 3 ahi s-a realizat un spor de peste 3 ori. în prezent sînt în curs de asimilare, pe scară industrială, noi produse care vor fi oferite exportului, între care bunuri de larg consum, obiecte din mase plastice și jucării.

Vasile Bija și Frosina Crișan se aflau, într-una din zilele trecute, la pășune cu cireada de vite a fermei nr. 4 din satul Viscri, aparținînd I.A.S. Rupea (Brașov). Dar, în vreme ce vitele pășteau, cei doi îngrijitori au găsit de cuviință să tra- ?ă un pui de somn, la umbră, n acest timp, cireada a intrat într-un lan de trifoi. Rezultatul : un număr de 42 vite s-au îmbolnăvit și, numai în urma intervenției energice a salaria- ților I.A.S., au putut fi salvate 30 dintre ele. Pentru celelalte, care au trebuit să fie sacrificate, îngrijitorii sînt buni de plată. Se vor fconvinge că somnul dulce, multă pagubă la buzunar aduce.
Hocus-pocus
în „turneu"!oDe cităva vreme. In satele 
din județul Vaslui circulă „in 
turneu" o trupă ambulantă de 
așa-ziși artiști. Spectacolul care 
urmează, denumit „Spectacol 
cu haz", nu are haz deloc. „Ar
tiștii" — doi bărbați și două 
femei — se rezumă la prezen
tarea unor glume răsuflate Șl a 
unor numere de prestidigitație, 
executate de un „fachir" pe 
numele său... Ilie Popescu. 
După care artiștii se urcă in 
mașina 4—B—2189 și pleacă mai 
departe. Nu înainte insă de a 
reuși primul „număr" din pro
gram : păcălirea cu cite 5 lei 
(prețul biletului) a spectatori
lor ! In multe locuri (la Mur
geai, de pildă), forurile locale 
nu ar vrea să-i primească. Nu 
pot insă, pentru că, prin nu se 
știe- ce „scamatorie", trupa 
are... avizul comitetului jude
țean de cultură și educație so
cialistă. De aceea, așteptăm 
intervenția forurilor de resort, 
pentru a-i vedea „la rampă" 
pe cei ce au permis organiza
rea unor astfel de... spectacole.

Rubricâ redactatâ de
Dumitru TtRCOB 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scînteii''



viața internațională
0 nouă și fructuoasă etapă

în relațiile de colaborare
multilaterală romano - venezuelene

Un bilanț bogat, deosebit de valoros, caracterizează încheierea vizitei efectuate de șeful statului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Venezuela. înscriin- du-se în coordonatele politicii externe a României socialiste de contribuție activă la cauza păcii, con- firmind caracterul constructiv al întregii călătorii în țările Âmericii Latine ca o misiune de prietenie, solidaritate și colaborare, această vizită deschide ample perspective pentru adîncirea și diversificarea cooperării româno-venezuelene, spre_ binele și prosperitatea celor două țări, pentru conlucrarea lor în interesul accelerării proceselor pozitive din viața internațională, al cauzei păcii și progresului în lume.In primirea călduroasă făcută înalților oaspeți, în cordialitatea ce a caracterizat convorbirile dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Rafael Caldera, în întreaga desfășurare a vizitei și-au găsit expresie sentimentele de prietenie și stimă pe care cele două popoare le nutresc unul față de altul. O trăsătură caracteristică a vizitei a fost aceea că, pe lingă convorbirile oficiale, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit și a avut convorbiri cu lideri ai partidelor politice de orientări diferite din Venezuela, cu conducătorii partidului comunist și ai „Mișcării pentru socialism", cu reprezentanții sindicatelor, ai organizațiilor de tineret și studențești, cu personalități de seamă ale vieții economice ' științifice. Toate aceste oglindit viu aprecierea bucură in Venezuela României socialiste pe nomic și social, eforturile ei constante de a-și aduce o contribuție substanțială Ia îmbunătățirea climatului internațional, inalta considerație față de personalitatea proeminentă a conducătorului partidului și țării noastre, luptător neobosit pentru împlinirea aspirațiilor înaintate ale popoarelor.Deși separate de mari spații geografice, deși aparțin unor sisteme social-economice diferite, popoarele României și Venezuelei au în comun, pe lingă afinități de limbă și cultură, preocuparea de a-și e- difica o economie prosperă, de a reduce treptat decalajele ce le despart de țările avansate econo- micește. Totodată, ele sînt profund interesate în statornicirea în viața internațională a unor relații noi, democratice, care să asigure condiții de securitate și cooperare internațională. Toate acestea creează premise deosebit de favorabile

și cultural- contacte au de care se realizările tărim eco-

chile Lovitură de stat
de partid si de stat română militară împotriva

pentru conlucrarea celor două țări, pentru apropierea popoarelor lor.Pornind de Ia aceste premise, comună, care poartă președinților NicolacPornind Declarația semnătura Ceaușescu șl Rafael Caldera, proclamă solemn hotărirea de a adinei relațiile de prietenie româno-venezuelene. de a extinde cooperarea economică reciproc avantajoasă, de a acționa pentru o mai bună cunoaștere reciprocă. Temelia de granit pe care cele două țări înțeleg să-și dezvolte relațiile o constituie principiile imuabile ale dreptului și eticii internaționale, principiile egalității în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc — pornindu-se de la dreptul sacru al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta. Consacrarea în Declarația comună a acestor principii, în cadrul a 16 puncte, exprimarea hotărîrii celor două părți de a le promova consecvent atît in raporturile bilaterale, cit și în relațiile lor ou celelalte state adaugă, ca o nouă verigă, opera de făurire a unui sistem de relații internaționale democratice, bazat pe echitate și respect reciproc — sistem pentru a cărui afirmare România militează neobosit. Totodată, Declarația comună proclamă hotărirea celor două țări de a milita, pentru greșul lor în întărirea rolului O.N.U. si stabilirea unei ordini internaționale, bazate pe justiția socială mondială. Prin toate acestea.. Declarația comună se definește ca un document de o largă rezonantă și semnificație internațională.„Am venit in Venezuela a- nimați de dorința de a dezvolta relațiile de prietenie' și colaborare dintre popoarele noastre — a declarat în cursul vizitei tovarășul Nicolae Ceaușescu. România dorește să realizeze cu întreprinderile din Venezuela relații nu numai comerciale, dar și relații de cooperare in producție, deoarece, in actualele condiții internaționale, in epoca revoluției tehnico-științi- fice, participarea la diviziunea internațională a muncii, colaborarea largă între state, între întreprinderi constituie o necesitate pentru progresul rapid al fiecărui popor".La rîndul său, președintele Rafael Caldera, a declarat că „Venezuela și România găsesc in comun un vast teren de explorat, multe posibilități comune de realizat, multe eforturi comune, puse in slujba omenirii".

se la

împreună cu celelalte țări, realizarea dezarmării, pro- economic mai rapid al țări- curs de dezvoltare, pentru

iConvorbirile purtate Ia Caracas au scos în evidentă dorința de a valorifica posibilitățile reale existente, de a conjuga eforturile. în interesul stimulării progresului în fiecare din țările noastre. Acordurile semnate cu prilejul vizitei — Acordul pe termen lung de cooperare economică si industrială. A- cordul-cadru de colaborare științifică și tehnică. Acordul complementar de cooperare tehnică în domeniul agricol și agro-industrial. Programul preliminar de lucru în domeniul hidrocarburilor — oferă premise favorabile pentru ridicarea colaborării reciproce la un nivel tot mai înalt. Planul de schimburi culturale pe viitorii trei ani este menit să contribuie la mai buna cunoaștere reciprocă și, implicit, la apropierea dintre cele două popoare. Conturînd orientările generale ale conlucrării româno-vene- zuelene, înțelegerile încheiate constituie o insistentă chemare la mobilizarea eforturilor ambelor părți pentru a se umple cadrul elaborat cu un conținut concret, material, pentru lărgirea cooperării în domeniile stabilite.Convorbirile de la Caracas, rezultatele lor rodnice au oferit, prin ele însele, o grăitoare mărturie a temeiniciei constatării făcute de cei doi șefi de stat, în timpul schimbului de vederi asupra principalelor probleme internaționale actuale, și anume că trăsătura dominantă a evoluției politice pe arena mondială o constituie tendința spre intensificarea colaborării dintre state. Soluționarea marilor probleme internaționale care confruntă omenirea implică responsabilitatea și face necesară participarea activă a tuturor statelor. — un rol crescînd revenind țărilor mijlocii și mici.întreaga desfășurare a vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu în Venezuela confirmă aprecierea conținută în Comunicatul comun că s-a deschis o etapă nouă și fructuoasă în dezvoltarea relațiilor româno-ve- nezuelene, în interesul ambelor popoare, al păcii în lume. Nu încape îndoială că și etapa columbiană, care este in curs de desfășurare, ca și celelalte etape înscrise în itinerarul latino-american se vor solda cu aceleași rezultate pozitive, conferind acestei călătorii istorice atributele unui eveniment de amplă semnificație pentru cauza păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

PHENIAN 11 (Corespondență de la I. Tecuță). — Delegația de partid și de stat română, formată din tovarășii Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. care face o vizită oficială de prietenie în R. P. D. Coreeană, a fost primită Ia 11 septembrie de tovarășul Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele R. P. D. Coreene. Cu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească. La convorbire au participat Kim Dong Gyu, membru al Comitetului Politic, secretar al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, și Kim long Nam, membru al Comitetului Central al P.M.C., șef de secție la C.C. al P.M.C.

A fost, de asemenea, prezent Dumitru Popa, ambasadorul României la Phenian.După întrevedere, Kim Ir Sen a oferit, în onoarea oaspeților români, un dineu, la care au participat, de asemenea, Pak Sen Cer, membru al Comitetului Politic al C.C. al P.M.C., vicepremier al Consiliului Administrativ al R. P. D. Coreene, Yang Hyong Sop, membru supleant al Comitetului Politic, secretar al C.C. al P.M.C., și alte personalități oficiale.
★In aceeași zi, delegația de partid și de stat română a vizitat uzina de tractoare „Kumsan" din Kyang, ai cărei muncitori au făcut o călduroasă primire solilor poporului român. Membrii delegației au vizitat, de a- semenea, metroul din Phenian, a cărui inaugurare a avut loc la 8 septembrie.

guvernului legal al republicii

Al. CÂMPEANU

VIENA

Sesiunea Comitetului regional
pentru Europa al O. M. S.VIENA 11 — (Corespondență de la C. Vlad). In capitala Austriei s-au deschis lucrările celei de-a 23-a sesiuni anuale a Comitetului regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății. Participă delegații din cele 34 sțate membre, precum și reprezentanți ai unor instituții din cadrul O.N.U. și ai altor organizații internaționale. Din România este prezentă o delegație condusă de dr. Mihai Aldea, adjunct al ministrului sănătății.Subliniind evoluția tot mai favorabilă cooperării pe care o cunoaște în ultimul timp continentul european, directorul regional pentru Europa al O.M.S., dr. Leo Kaprio, a declarat în intervenția sa: „O serie de indicii demonstrează că un spirit de mai mare înțelegere se dezvoltă în prezent în Europa. Organizația Mondială a Sănătății speră că această îmbunătățire a atmosferei internaționale va favoriza, la nivel european, un schimb de informații mai eficace și mai rapid în domeniul sănătății, ca și în alte domenii". Vorbitorul a exprimat, totodată, speranța că, preocupîndu-se de rezolvarea propriilor lor probleme în cîm- pul orientării sănătății, țările europene își vor aduce contribuția la lichidarea decalajului în ce privește situația din domeniul sanitar între țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare.Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor generale, conducătorul delegației române a arătat că, așa cum se subliniază în mesajul adresat de președintele Nicolae Ceaușescu Organizației Mondiale a Sănătății, cu prilejul aniversării a 25 de ani de

la o mod deosebit rolul pe care este chemată să-l joace în domeniul ocrotirii sănătății, în realizarea aspirațiilor de prosperitate și progres ale popoarelor.Apreciind în mod pozitiv activitățile desfășurate de Comitetul pentru Europa al O.M.S., el a enunțat o serie de propuneri menite să contribuie, în continuare, la sporirea rolului și eficacității organizației în promovarea sănătății pe continentul european și în lume.Vorbitorul a făcut cunoscut că România își va aduce și în viitor întreaga contribuție la bunul mers al activităților desfășurate de O.M.S., referindu-se în particular la pregătirile în vederea desfășurării cu succes a lucrărilor celei de-a 24-a sesiuni a Comitetului regional pentru Europa al O.M.S., care urmează să se desfășoare, în cursul anului viitor, la București.Trecîndu-se la alegerea organelor de conducere, șeful delegației României a fost ales vicepreședinte al sesiunii.

crearea O.M.S., România acordă mare importanță și apreciază în ' ‘ .................... O.M.S.

SANTIAGO DE CHILE 11 (Ager- pres). — Agențiile internaționale de presă au anunțat că, la 11 septembrie, în Chile s-a produs o lovitură de stat militară împotriva guvernului legal al republicii. Potrivit acelorași surse, comandanții forțelor armate terestre, navale și aeriene, cum și șeful poliției au cerut ședintelui Salvador Allende prezinte demisia.Vorbind la posturile de radio, ședințele Salvador Allende a declarat că este hotărît să apere guvernul legal și constituțional din Chile. Toate partidele care fac parte din Frontul Unității Populare și conducerea Centralei Unite a Sindicatelor din Chile au făcut declarații prin care sprijină cu fermitate guvernul Allende. jPartidul Comunist din Chile a a- rătat într-o declarație că masele de chilieni sint gata să zădărnicească acțiunea elementelor armate rebele.Potrivit știrilor transmise de postul național de radio, controlat da armată, s-a constituit o juntă militară care a decretat starea de urgență pe întreg teritoriul tării, in- terzicînd circulația în timpul nopții. Toate aeroporturile chiliene au fost închise, legăturile cu străinătatea fiind întrerupte.S-a anunțat, de asemenea, că unități aeriene și terestre au atacat palatul prezidențial „Moneda". Aici au avut loc ciocniri cu garda prezidențială.Ulterior junta militară a difuzat prin posturile de radio textul unei proclamații prin care cere ca președintele Salvador Allende să încredințeze imediat puterea forțelor armate.Știri de ultimă oră informează că

pre- pre- să-șipre-

palatul „Moneda" a fost ocupat de forțele juntei militare și că unii membri ai guvernului au fost arestați. De asemenea, în diferite puncte ale capitalei chiliene se înregistrează rafale de arme automate.In legătură cu situația președintelui Allende sînt difuzate știri de presă cu caracter contradictoriu : unele informează că Salvador Allende ar fi fost' arestat, altele spun că ar fi fost destituit, iar alte agenții de presă transmit că președintele Re- puhlicii Chile ș-ar fi refugiat la ambasada unei țări latino-ameri-ambasada cane.Agenția în cadrul capitalei muncitorești „ tori, constituiți pentru apărarea puterii populare, au intrat în stare de alarmă și răspund chemării de a apăra guvernul Unității Populare.Agenția Inter-Press Service relatează că aproximativ 80 000 de muncitori din centurile industriale ale capitalei s-ar îndrepta spre centrul orașului.

Prensa Latina relatează eă centurilor industriale ale și în numeroase centre grupuri de munci-

FIDEL CASTRO 
ȘI-A ÎNCHEIAT VIZITA 

LA BAGDAD

BUDAPESTA

Sosirea la Pekin 
a președintelui 

FranțeiPEKIN 11 (Agerpres). — Președintele Franței, Georges Pompidou, a sosit marți la Pekin pentru o vizită oficială în China, la invitația Iui Dun Bi-u, președinte interimar al R.P. Chineze, si a lui Ciu En-lai premier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze — transmite agenția China Nouă. La aeroport, președintele Pompidou a fost salutat de Ciu En-lai. Uan Hun-uen, Iao Uen-iuan, Li Sien-nien, alți conducători chinezi.

BAGDAD 11 (Agerpres). — Marți s-a încheiat vizita oficială făcută la Bagdad de Fidel Castro, primul ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba. El a avut o întrevedere cu președintele Irakului, Ahmed Hassan al Bakr, cu care a conferit în problemele de interes referit înciproc.
Marți _______părăsit Bagdadul, plecînd pe calea aerului dimineața, Fidel Castro aspre Hanoi.

★DELHI 11 (Agerpres). — Marți a sosit la Delhi, într-o scurtă vizită, Fidel Castro. Pe aeroport, el a fost întîmpinat de primul ministru al Indiei, Indira Gandhi.
Centenarul

Organizației

Măsuri pe calea îndeplinirii
acordului indo-pakistanez

Victoria partidelor de stingă 
in alegerile generale din Norvegiade I.DELHI 11 (Corespondență Puținelu). — Aranjamentele privind repatrierea celor trei categorii de persoane care fac obiectul acordului indo-pakistanez privind soluționarea problemelor umanitare, creat în urma conflictului din decembrie 1971, sînt în curs. Guvernul indian a făcut cunoscut că pregătirile în vederea repatrierii prizonierilor de război pakistanezi ar putea fi încheiate în decurs de o săptămînă, dar că acțiunea urmează să fie coordonată cu măsurile ce vor fi luate pentru începerea, concomitentă, și a repatrierii celorlalte două categorii de persoane.In Pakistan pregătirile pentru repatrierea bengalezilor în Republica Bangladesh, precum și pentru primirea persoanelor din Bangladesh, care au optat pentru cetățenia pakistaneză, constituie, de asemenea, o preocupare intensă din partea guvernului. Cel mai mare port al țării — Karachi — a fost stabilit ca

loc de îmbarcare a bengalezilor către Bangladesh. Ministrul de stat pakistanez pentru problemele externe și ale apărării, Aziz Ahmed, a anunțat că, în ce privește numărul celor ce vor fi admiși din Bangladesh în Pakistan, acesta va fi stabilit în funcție de următoarele patru criterii : persoanele care au deja domiciliul în Pakistan, funcționari publici ai guvernului pakistanez și familiile lor, indiferent de domiciliu, membri ai mite cazuri soluționarePregătiri Bangladesh, strămutate în Pakistan sint dirijate spre portul Chittagong, de unde fi transportate spre Karachi.Măsurile luate sau în curs adoptare în fiecare din cele trei din regiune urmează a fi coordonate și cu cele ce vor fi luate de diverse organizații cu profil umanitar, chemate să sprijine această acțiune.

familiilor divizate, anu- deosebite care reclamă o umanitară.se fac și în Republica Persoanele ce yor fivorde țări

OSLO 11 (Agerpres). — Alegerile generale, organizate la 10 septembrie în Nqrvegia, au consemnat victoria partidelor de stingă, care au cucerit 79 de mandate in Storting (parlament) din totalul de 155. Cei 2,6 milioane de norvegieni cu drept de vot (respectiv cetățenii în vîrstă de peste 20 de ani) au oferit majoritatea sufragiilor lor Partidului Muncitoresc din Norvegia și partidelor care au format „Coaliția electorală socialistă", grupare politică ce reunește forțele de stingă din mișcarea muncitorească norvegiană : partidele comunist, socialist-popular și comitetul informativ al mișcării muncitorești norvegiene (acesta din urmă cunoscut și sub numele de Partidul C.E.E.). De remarcat munist va fi astfel zentat in Storting,propriu, după o absență de 12 ani. candidatul său, Reidar Larsen, președintele partidului, obținind victo-

circumscripția în care a can- De altfel, așa cum remarcauria în didat. __ _______ ____  ______observatorii politici „Coaliția electorală socialistă" a fost principala învingătoare a prezentului scrutin.Anunțînd rezultatele actualul prim-ministru, vald. (creștin popular) a făcut cunoscut că va lăsa locul său lui Trygve Bratelli (partidul muncitoresc), care va putea forma un nou guvern.
scrutinului, Lars Kor-

4

laburist antică partidul co- din nou repre- cu un mandat

agențiile de presă transmit:

Conferință internațională 

consacrată navigației 

pe DunăreBUDAPESTAde la A. Pop).tate așezată pe început luni cea de-a 16-a conferință internațională a directorilor prinderilor de navigație■ membre ale Acordului de lava, semnat în 1955.La conferință participățărilor membre ale convenției : Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, R.F. Germania, România. Ungaria și Uniunea Sovietică. Mai participă observatori din Polonia și• țări, precum și din partea Dunării.Lucrările conferinței seră în două grupe, una comercială și alta tehnică și dezbat probleme privind noul tarif de navigație pe Dunăre, navigația prin împingere și crearea unui parc de vase standard.

11 (Corespondență — La Siofok, locali- malul Balatonului, aîntre- din țările la Bratis-delegațiile
din alte Comisieidesfășoa-

Componența noului 
guvern bolivianLA PAZ 11 (Agerpres). — Președintele Boliviei, Hugo Banzer, a făcut cunoscută componenta noului guvern al tării, alcătuit, în majoritate, din colaboratorii șefului statului în fosta echipă ministerială. Schimbările survenite se referă la numirea unui nou ministru al muncii, Angel Jemio Ergueta, a unui nou ministru al finanțelor, în persoana președintelui Băncii Centrale a Boliviei. Armando Pinella, și a unui nou ministru al minelor și metalurgiei, Javier Bedregal Gutierez. Fiecare din cele două partide reprezentate în guvern — Falanga socialistă boliviana (F.S.B.) și Mișcarea naționalistă revoluționară (M.N.R.) — deține, în noul cabinet, cîte cinci portofolii, restul fiind atribuite unor independenți sau unor membri ai forțelor armate.

Meteorologice
MondialeLa Centrul international 

conferințe din Geneva au ... 
manifestări legate de sărbători
rea 
ei 
(O.M.M.).

Organizația Meteorologică 
Mondială, organism specializat 
al O.N.U., a adus și aduce prin 
activitatea ei specifică o con
tribuție majoră la dezvoltarea 
cooperării intre toate țările lu
mii, pentru o mai bună cunoaș
tere a condițiilor meteorologice 
și climatice care influențează 
activitatea umană sub aspect 
social-economic.

România, ca membru fondator 
al organizației, este prezentă la 
această sărbătorire cu o dele
gație condusă de reprezentantul 
permanent al Republicii Socia
liste România la O.M.M., Nico
lae Ciovica, director al institu
tului rorgăn de meteorologie și 
hidrologie.

de 
loc

centenarului Organizați- 
Meteorologice Mondiale

Comandamentul politic 
unificat egipteano-libian, alcătuit din șefii celor două state, a numit, în conformitate cu prevederile acordului de uniune a Egiptului și Libiei, miniștrii rezidenți la Tripoli și. respectiv. Cairo. Murad Ghaleb. ministrul egiptean al informațiilor. a fost numit ministru rezident in capitala libiana, iar Mohamed Ben Younes. ministru al serviciilor civile în guvernul de la Tripoli. va reprezenta partea libiană Ia Cairo. Comandamentul politic unificat a hotărît. de asemenea, crearea unui Consiliu Superior al Planificării.

Deschiderea Tîrgului in
ternațional de la Teheran. Șahinșahul Iranului. Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, a inaugurat, marți, ediția 1973 a Tîrgului internațional de la Teheran, la care participă un număr de 22 de țări, între care și România.

Guvernul Revoluționar al 
Republicii Cuba 8 hotârît ru' perea relațiilor diplomatice și consulare cu Israelul — anunță agenția Prensa Latina.

Cu prilejul sărbătorii 
ziarului „Trybuna Ludu", la Varșovia a avut loc o întîlnire internațională consacrată schimbului de păreri privind rolul organizatoric al organelor de presă ale comitetelor centrale ale partidelor comuniste și muncitorești. La întîlnire, organizată de redacția ziarului „Trybuna Ludu", au participat oaspeți de o- noare. reprezentanți ai publicațiilor de partid din 14 țări, precum și din partea redacției revistei „Probleme ale păcii și socialismului", redactori- șefi ai presei de partid poloneze centrale și voievodale, membri ai C.C. al P.M.U.P. Din partea ziarului „Scînteia". a participat Virgil Dănciulescu, secretar general de redacție.

Un avion „Caravelle" al 
companiei iugoslave de a- 
viație >>JAT“ s_a în a_ propiere de localitatea Kolașin, din Muntenegru, transmite agenția Ta- niug. Se presupune că toți cei 36 de pasageri și șase membri ai echipajului au murit. S-a confirmat că prăbușirea a fost provocată de lovirea aparatului de vîrfurile munților, care în acea zonă ating cota de 2 140 metri. Comisia însărcinată cu studierea cauzelor accidentului iși continuă cercetările.

Succesul artiștilor români 
la Belgrad și Dijon

Festivolul internațional de 
teatru de la Belgrad (BITEF), 
prestigioasă manifestare cultu
rală, organizată in fiecare an, 
cu scopul de a promova noile 
tendințe in teatru, a programat 
luni spectacolul cu comedia 
..Trei frați gemeni venețieni", 
de Antonio Mattuizzi-Collate, 
prezentat de un colectiv al Tea
trului Național din București.

De la începerea ediției din 
acest an a festivalului, talen
tatul colectiv de actori români 
a reușit, prin arta interpreților, 
să cucerească sufragiile unui 
public cunoscător, așa cum s-a 
întimplat și 
luni seara 
experimental

ia spectacolul de 
din sala teatrului 
„Atelje 212“.

★

folcloric „Brădu-Ansamblul
' țul“ din Brașov a obținut „Co

lierul de bronz" la Festivalul 
internațional de muzică și dans 
desfășurat la Dijon.

Cea de-a IV-a Conferință la nivel înalt a țărilor nealiniate, ale cărei lucrări s-au încheiat zilele trecute la Alger, a constituit un eveniment important al vieții internaționale, care a reținut atenția opiniei publice nu numai din țările participante, dar și din toate celelalte țări ale lumii. ■Reuniunea a cunoscut o largă participare — reprezentanți din peste 80 de țări, printre care 60 de șefi de state și de guverne din Asia, Africa, America Latină și Europa, precum și 15 delegați ai mișcărilor de eliberare națională. Este de notat că această participare a fost mult mai mare față de reuniunile precedente, tri- plindu-se de la prima conferință.Statele reprezentate la conferința de la Alger sînt țări care aparțin unor sisteme sociale diferite, cu mari deosebiri între ele ca mărime, stadiu de dezvoltare economică și socială. In aceste condiții de diversitate, părerile exprimate au fost, în mod firesc, foarte variate ; dar, așa cum au vădit lucrările conferinței, documentele adoptate, o serie de idei care decurg din problemele fundamentale ale omenirii contemporane. au fost preponderente și s-au cristalizat în concluziile reuniunii.Marea majoritate a țărilor participante și-au cucerit nu de mult independența de stat. Altele, deși au intrat mai de mult în rîndul țărilor independente, își concentrează în prezent eforturile spre redobândirea și valorificarea resurselor lor în folosul propriu, pentru înaintarea pe calea progresului. De aici — năzuința lor de a întări colaborarea și solidaritatea între ele, precum și cu alte țări ale lumii, in lupta pentru consolidarea independenței, pentru dezvoltare economică și socială.Pe acest plan, reprezentanți ai numeroase țări în curs de dezvoltare au relevat în cadrul reuniunii de la Alger persistența unor cauze care frînează progresul lor economie și fac ca decalajele ce le despart de țările avansate economicește nu numai să nu se micșoreze, ci, dimpo- ' trivă, să se adincească. Acestea sînt cauze care decurg, in principal, din politica imperialismului, colonialismului și neocolonialismului — politică de dominație ți dictat, de presiuni și ingerințe în treburile altor

state. Avînd în vedere toate acestea, Declarația economică aprobată de conferință reafirmă „dorința popoarelor de a se elibera de orice dominație străină, dreptul acestora de a recupera resursele lor naturale și de a le pune in valoare în interesul propriei dezvoltări". Conferința a subliniat însemnătatea pe care o are pentru progresul economic și social efortul propriu — factor primordial de dezvoltare a fiecărei națiuni — paralel cu o largă cooperare internațională, în condiții de echitate și avan-

Conferința de la Alger și-a desfășurat lucrările în condițiile cind pe arena internațională, ca rezultat al creșterii forțelor păcii și acțiunilor întreprinse de acestea in favoarea independenței naționale și progresului social, s-a conturat un curs nou, spre destindere și cooperare internațională. In acest context, reuniunea de la Alger a acordat o atenție deosebită relațiilor internaționale, căilor menite să asigure așezarea lor pe baze noi, democratice. Așa cum se arată în declarația fi-
LA CONFERINȚA DE LA ALGER

PUTERNICA AFIRMARE
A UNOR CERINȚE MAJORE

AIE VIEȚII INTERNATIONALE
taj reciproc. In acest sens, conferința s-a pronunțat pentru eliminarea restricțiilor din calea schimburilor și a colaborării economice, accesul tuturor țărilor la cuceririle științei și tehnicii condițiilor ca dezvoltare să prioritar de j rii economice clarîndu-se în nării comerțului rința a adresat un apel comunității internaționale de a crea un sistem nou de relații economice internaționale, bazat pe egalitate și pe comunitatea intereselor tuturor țărilor. Documentele finale relevă, de asemenea, necesitatea intensificării relațiilor economice, științifice și tehnice cu statele socialiste.

moderne, pentru statele în beneficieze avantajele internaționale, favoarea perfecțio- reciproc, confe-
crearea curs de în mod cooperă- De-

nală, „conferința reafirmă hotărîrea țărilor nealiniate de a veghea strict Ia aplicarea principiilor egalității, suveranității și integrității teritoriale a tuturor statelor, de a se evita recurgerea la forță și Ia amenințarea cu forța, de a se reglementa problemele litigioase pe cale pașnică". Cu o deosebită pregnanță s-a re- ' * cursul lucrărilor că pro-majore ce confruntă in omenirea pot fi soluțio- interesul general al po- al păcii și colaborării Inter-
levat în blemele prezent nate in poarelor, naționale, numai cu participarea tuturor țărilor, indiferent de mărimea și potențialul lor. Țările reprezentate la conferință, care aparțin categoriei țărilor mici și mijlocii, au subliniat rolul crescînd ce revine acestor țări

în viața politică internațională și au reafirmat cu putere hotărîrea de a-și spune cuvîntul și a participa activ la examinarea și găsirea soluțiilor în problemele vitale ce-și așteaptă rezolvarea.Dînd expresie preocupării țărilor nealiniate față de instaurarea unei păci durabile, declarația menționează că un pas însemnat în această direcție s-ar face prin desființarea blocurilor militare și retragerea trupelor străine în limitele granițelor naționale, înfăptuirea dezarmării și, în primul rind, a celei nucleare.O însemnătate deosebită prezintă, totodată, faptul că reuniunea de la Alger a acordat atenție problemelor luptei de eliberare națională. Pro- nunțîndu-se pentru lichidarea definitivă a colonialismului și neocolonia- lismului, ea a exprimat deplina solidaritate cu lupta eroică a popoarelor din Angola, Mozambic, Guineea- Bissau și Insulele Capului Verde, subliniind necesitatea unui sprijin activ, politic și material pentru mișcările de eliberare națională.Opinia publică din țara noastră a urmărit cu interes lucrările Conferinței țărilor nealiniate de la Alger. Exprimind simpatia și solidaritatea poporului nostru cu aspirațiile de independentă, dezvoltare, progres și pace «de popoarelor țărilor participante, MESAJUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU adresat conferinței de la Alger — care a fost primit cu multă căldură de către participanți — evidențiază „dorința României de a întări și dezvolta relații multilaterale și. de a conlucra activ pe tărimul vieții internaționale cu toate statele participante la conferința de la Alger in interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și destinderii in întreaga lume". Ideile progresului economic al țărilor în curs de dezvoltare, ale colaborării internaționale, pe baze noi, ale solidarității cu mișcările de eliberare națională, cu toate forțele antiimperia- liste, pentru destindere, înțelegere și cooperare sînt idei care stau la baza întregii politici externe a României socialiste și pentru a căror traducere în viață ea militează și va milita consecvent și de aci înainte.
Nicolae POPOV1C1
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