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IERI A INCEPUT 
VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

IN ECUADOR
La Quito, primire cordială, manifestări de prietenie

LA ÎNCHEIEREA VIZITEI ÎN COLUMBIA

Președintele Nicolae Ceausescu 
si președintele Misael Pastrana Borrero, 
exprimind voința celor două popoare, au hotar it ca România 
oi Columbia sâ Mie si să aprofundeze relațiile bilaterale, 
să coopereze pentru întărirea păcii si securității mondiale

și admirație față de România, fată de conducătorul ei

Miercuri seara, la sediul Pre
ședinției Republicii Columbia — 
Casa Bolivair — a avut loc ce
remonia semnării Declarației 
solemne comune a Republicii So
cialiste România și a Republicii 
Columbia.

Documentul a fost semnat din 
partea română de președintele 
Consiliului de Stat al Republi-

PLECAREA DIN BOGOTAJoi dimineața, la ora 9.30 (ora locală), președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au încheiat vizita oficială efectuată în Columbia la invitația președintelui' Misael Pastrana Borrero.După semnarea, la Palatul prezidențial „Casa Bolivar", a documentelor oficiale — documente care consfințesc rezultatele pozitive și cuprinzătoare ale vizitei — președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți de președintele Pastrana Borrero șl doamna Cristina Arango Vega de Pastrana, s-au îndreptat spre* aeroportul internațional „El Dorado", unde a avut loc ceremonia plecării.Aeroportul este pavoazat sărbătorește cu drapelele de stat ale celor două țări. Sînt intonate imnurile de stat ale României și Columbiei. Garda militară prezintă onorurile, apoi, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu își iau rămas bun de la personalitățile columbiene prezente pe aeroport : Alfredo Vasquez Carrizosa, ministrul afacerilor externe, Roberto Arenas Bonilla, ministrul afacerilor interne, Hernando Currea Cubides, ministrul apărării naționale, Gerardo Silva Valderrama, ministrul minelor și petrolului, Guillermo Gonzales Charry, președintele Curții Supreme de Justiție, Rafael Azuero Man- chola, delegatul ministerial pe lingă Președinția republicii, Alfonso Da

cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și de ministrul afaceri
lor externe, George Macovescu, iar 
din partea columbiană de pre
ședintele Republicii Columbia, 
Misael Pastrana Borrero, și de 
ministrul afacerilor externe, Al
fredo Vasquez Carrizosa.

La ceremonia semnării au parti
cipat persoanele oficiale care îl

vila Ortiz, guvernatorul provinciei Cundinamarca, Anibal Fernandez de Soto, primarul orașului Bogota, cardinalul Anibal Munoz Duque, primatul Columbiei, nunțiul apostolic Angelo Palmas, decanul corpului diplomatic.La scara avionului. , președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu își iau un călduros rămas bun de la președintele Pastrana și doamna Cristina Arango Vega de Pastrana.La despărțire, președintele Columbiei își exprimă satisfacția pentru rezultatele vizitei întreprinse de șeful statului român, apreciind că ea va duce la strîngerea relațiilor dintre cele două țări și popoare. Președintele Nicolae Ceaușescu si-a exprimat convingerea că relațiile ro- mâno-columbiene vor cunoaște, Tn urma vizitei, o și mai mare dezvoltare.După ce înalții soli ai poporului român salută încă o dată, de ne scara avionului, pe cei prezenți pe aeroportul „El Dorado" din Bogota, aeronava prezidențială decolează. în- dreptîndu-se spre Quito, capitala Republicii Ecuador — următoarea etapă a vizitei președintelui Consiliului de Stat al României, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și a tovarășei Elena Ceaușescu în America Latină.Pînă la frontiera cu Ecuadorul, aeronava românească este însoțită de avioane cu reacție ale forțelor armate columbiene. 

însoțesc pe președintele Nioolae 
Ceaușescu în vizita sa în țări ale 
Americii Latine, precum și membri 
ai guvernului columbian.

După semnarea documentului, 
cei doi președinți și-au strîns căl
duros mîiniie, s-au felicitat cordial.

La sosirea și la plecarea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, la 
Casa Bolivar o gardă militară pre

DECLARAȚIA SOLEMNĂ COMUNĂ 
a Republicii Socialiste România 

și a Republicii ColumbiaPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Columbia, dr. Misael Pastrana Borrero, expri- mind voința popoarelor lor,ținind seama de relațiile de prietenie dintre _ cele două țări și de afinitățile de limbă și de cultură, de origine latină dintre popoarele lor.animați de dorința comună de a realiza aspirațiile de înțelegere și apropiere ale popoarelor român și columbian și de a intensifica și în viitor relațiile de prietenie, de stimă reciprocă, de a lărgi contactele în favoarea dezvoltării cooperării pașnice dintre popoarele lor, pe baza respectării principiilor și normelor de drept și justiție internaționale.dorind să crească contribuția celor două țări la cauza păcii și securității în Europa, in America Latină și in alte părți ale lumii și să contribuie la dezvoltarea cooperării internaționale.reafirmînd atașamentul lor față de scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite, care proclamă voința popoarelor de a da dovadă de toleranță. într-un spirit de bună vecinătate și de a dezvolta relații prietenești intre toate națiunile,luind în considerare importanța fundamentală a întăririi legalității internaționale, a primatului dreptului între națiuni, prin respectarea efectivă, cu bună credință, în conduita statelor, a principiilor si normelor dreptului internațional, a drepturilor și îndatoririlor ce revin statelor în virtutea dreptului internațional,subliniind că marile schimbări politice, economice și sociale, precum și progresul științific contemporan fac să crească importanta noilor principii ale dreptului internațional și a necesității aplicării lor mai eficiente în raporturile dintre state.conștienți de responsabilitatea pe care o au toate statele — mari, mijlocii sau mici, indiferent de nivelul lor de dezvoltare sau sistemul politic, economic sau social, pentru instaurarea unui climat de pace și securitate tn lume și pentru dezvoltarea relațiilor prietenești și de cooperare între toate țările,reamintind că toate statele au dreptul de a participa la soluționarea problemelor internaționale care le privesc,
pentru

Republica Socialistă România

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat

GEORGE MACOVESCU
Ministrul afacerilor externe

zidențială a prezentat onorul. Au 
fost intonate imnurile de stat ale 
celor două țări.

Ceremonia semnării documen
tului, de o deosebită importanță 
pentru dezvoltarea ulterioară a 
relațiilor dintre cele două state, a 
fost transmisă în direct de postu
rile de radio și televiziune colum
biene.

convinși că respectarea deplinei suveranități șl a egalității în drepturi a tuturor statelor constituie baza durabilă a cooperării, securității și a păcii internaționale,exprimînd convingerea lor că pacea internațională se bazează pe respectarea dreptului sacru al fiecărui stat la suveranitate și independență națională, la pace și securitate și a dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și decide soarta, fără nici o intervenție, constrîn- gere sau presiune externă,subliniind necesitatea aplicării stricte a declarației asupra acordării independenței țărilor și popoarelor coloniale, adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 14 decembrie 1960 (nr. 1 514/XV),reafirmînd dreptul și îndatorirea tuturor statelor de a coopera între ele în diverse domenii ale relațiilor internaționale.convinși de responsabilitatea fundamentală care revine fiecărui stat de a continua dezvoltarea economică, socială și culturală a poporului său. de a mobiliza pe deplin resursele sale interne, fără nici un obstacol extern,conștienți de necesitatea sporirii eforturilor pe plan național și internațional pentru a se asigura un progres mai rapid al economiei țărilor în curs de dezvoltare și a se reduce și elimina decalajul dintre acestea și țările dezvoltate. -reafirmînd dreptul tuturor statelor la dezvoltare economică, socială și culturală independentă, precum și dreptul de a participa la cooperare internațională în diverse domenii și de a avea acces liber la cuceririle științei și tehnicii moderne,ferm convinși de necesitatea stabilirii unei ordini economice și sociale mondiale juste și echitabile, bazată pe respectarea strictă a drepturilor și îndatoririlor economice ale statelor și pe securitatea economică colectivă,I. Declară hotărirea lor comună :— de a dezvolta și aprofunda relațiile tradiționale de prietenie dintre cele două țări și de a adinei coope-
(Contlnuare în pag. a IV-a)

pentru 
Republica Columbia
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Președintele Consiliului de Stat 
al României, Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
început, joi dimineața, o nouă eta
pă a călătoriei pe continentul lati- 
no-american — Republica Ecuador.

învecinîndu-se cu Columbia și 
Peru, scăldat de Oceanul Pacific, 
Ecuadorul își merită numele fami
liar de „țara de la jumătatea pă- 
mîntului" — linia ecuatorială tre- 
cînd la numai cîțiva kilometri de 
Quito, capitală situată la peste 
2 800 metri înălțime.

împărțit vertical în trei zone 
distincte, Ecuadorul apare pe har
tă ca un tricolor desfășurat : pri
ma zonă e ,costa" (coasta), cîmpia 
dintre Pacific și Anzi, bogată re
zervă agricolă a țării, unde se 
cultivă banane, cafea și cacao ; ur
mează fîșia Anzilor cristalini, al
ternanță de piscuri cu podișuri 
vulcanice și depresiuni intramon- 
tane, numită „Sierra", care în e- 
conomia țării înseamnă culturi de 
porumb, orz și cartofi, la cîteva 
mii de metri înălțime, și vaste 
pășuni ; „oriente", de est, cum o 
arată și numele, zona e compusă 
din hățișul umed al junglei ama- 
zonioe, în mare măsură încă neex
plorată, ascunzînd bogății minerale 
inestimabile, mai cu seamă petro
lul, care va juca un rol important 
în dezvoltarea ulterioară a țării.

încorporat, în Evul Mediu, în 
imperiul incaș „al celor patru 
puncte .cardinale", Ecuadorul a tre
zit de timpuriu pofta hrăpăreață 
a cuceritorilor spanioli. Profitând 
de destrămarea internă a statului 
incaș, armatele lui Pizarro au in
vadat țara, la începutul secolului 
al XVI-lea, distrugînd valoroase 
monumente ale culturii indigene, 
mărturii ale unei civilizații stră
vechi și pline de rafinament. După 
secole de stăpînire nedreaptă și 
spoliatoare, în zorii eliberatori ai 
veacului al XIX-lea, poporul 
ecuadorian, înfrățit cu miș
carea de scuturare a jugului co
lonial, care înflăcărase întregul 
continent, și-a dobîndit indepen
dența, luptând sub conducerea lui 
Antonio Jcrse de Sucre, tovarăș de 
arme cu legendarul Simon Bolivar.

De la cucerirea independenței și 
pînă astăzi, în condițiile dificile 
ale unei geografii aspre, poporul 
ecuadorian a muncit consecvent 
pentru înlăturarea jugului colo
nial, pentru făurirea unei societăți 
moderne, pentru echitate socială și 
progres. Răspunzînd aspirațiilor 
naționale, politica actuală a gu
vernului ecuadorian are ca obiec
tiv declarat lichidarea subdezvol
tării economice, pe calea folosirii 
raționale a resurselor țării, a di
versificării economiei. în acest 
sens, un rol preponderent îl joa
că limitarea influentei capitalului 
străin, preluarea în propriile mîini 
a bogățiilor naționale.

în trecut, situația de monocul- 
tură a fost o permanentă sursă de 
instabilitate economică, avînd în u- 
nele momente consecințe catastro
fale, ca de pildă în anul 1929 — 
începutul crizei mondiale a siste
mului capitalist. Pitoreasca denu
mire de „țară a bananelor" ascun
dea o gravă tragedie economică și 
socială.

Angajat în prezent într-o susți
nută acțiune de dezvoltare eco
nomică și de armonizare a regiu
nilor țării, actualul guvern ecua
dorian preconizează o serie de mă
suri esențiale pentru viitorul ță
rii ; între acestea, de o mare au
diență populară s-a bucurat hotă- 
rîrea de a trece în exploatarea sta
tului a șaizeci la sută din zonele 
petroliere concesionate companiilor 
străine ; de asemenea, o pondere 
deosebită în dezvoltarea țării o are 
înfăptuirea proiectului de reformă 
agrară.

Aceste eforturi în direcția unei 
dezvoltări independente — inte
grate procesului general de eman
cipare politică și economică a ță
rilor de pe continentul latino-a- 
merican — se bucură de sprijinul 
țării noastre, care se pronunță cu 
consecvență pentru lichidarea de
calajului dintre țările în curs de 
dezvoltare și țările mai avansate 
din punct de vedere economic, pen
tru instaurarea unor relații echi
tabile. care să corespundă intere
selor naționale ale tuturor po
poarelor.

în acest cadru, relațiile din
tre România și Ecuador au 
cunoscut, în ultimii ani, un 
curs ascendent. Ea însăși o 
elocventă manifestare a acestui 
curs, vizita șefului statului român 
este menită să stimuleze mai pu
ternic evoluția în continuare a ra
porturilor de prietenie și colabo
rare româno-ecuadoriene, mar- 
cînd, totodată, un aport însemnat 
la cauza generală a înțelegeri și 
cooperării internaționale. Adău- 
gîndu-se celorlalte convorbiri ce 
au avut loc pînă acum în capita
lele latino-americane vizitate, 
dialogul româno-ecuadorian care 
începe astăzi va permite, fără în
doială, evidențierea unor noi și 
reale posibilități de intensificare 
a schimburilor în diferite domenii 
de activitate — economic, tehnico- 
științific, cultural și pe alte pla
nuri — ridicînd pe o treaptă supe
rioară atât legăturile cu această 
țară, cît și, în general, cu celelalte 
țări ale continentului de la sud de 
Rio Grande.

Aeroportul „Mariscal Sucre" al 
capitalei ecuadoriene este pavoa
zat cu drapelele de stat ale Repu
blicii Socialiste România și Repu
blicii Ecuador. în întâmpinarea 
înalților oaspeți au venit pe aero
port președintele Guillermo Ro- 
driguez Lara și alte oficialități 
ecuadoriene.

Sînt prezenți ambasadorul Româ
niei în Ecuador, Dumitru Moianu, 
membrii Ambasadei române la 
Quito.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Ecuadorului adresează 
președintelui Consiliului de Stat 
al României un călduros salut de 
bun venit și își exprimă convin
gerea că vizita sa va duce la strîn
gerea relațiilor între cele două 
țări și popoare. La rîndul său, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
transmite un salut călduros din 
partea Consiliului de Stat și a sa

UN SUCCES REMARCABIL

AL CONSTRUCTORILOR HIDROCENTRALEI 

DE LA RM. VÎLCEA

Strămutarea apelor Oltului
în barajulRM. VÎLCEA (De la corespondentul „Scînteii", Ion Stanciu). Constructorii hidrocentralei de la Rm. Vilcea au trăit ieri, 13 septembrie. un eveniment deosebit : strămutarea apelor Oltului din albia lor milenară în barajul dever- sor al viitoarei hidrocentrale, prima din salba celor 32 de construcții hidroenergetice prevăzute în studiul-cadru de amenajare a acestui rîu. în cele 1057 de zile care au 

personală, din partea colaborato
rilor care îl însoțesc și a întregu
lui popor rorriân.

Se trag 21 de salve de artilerie. 
Reactoarele forțelor militare ecua
doriene, care au însoțit aeronava 
prezidențială de la trecerea fron
tierei, zboară la o mică altitudine 
deasupra aeroportului și înclină 
aripile în semn de salut.

în continuarea ceremoniei sînt 
intonate imnurile de stat ale 
României și Ecuadorului.

De președintele Nicolae 
Ceaușescu se apropie primarul 
orașului Quito, Sixto Duran 
Ballen, care îi înmînează diploma 
de oaspete de onoare al capitalei 
ecuadoriene, precum și cheile 
orașului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
dresează un cuvînt de mulțumire 
primarului, precum și populației 
orașului Quito, căreia îi urează 
mari succese în activitatea pentru 
dezvoltarea Ecuadorului, sănătate 
și fericire.

„Consiliul municipal al orașului 
Quito — se arată în diploma de 
onoare — considerînd că prezența 
excelenței sale, domnul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al României, reprezintă o 
mare cinste și mîndrie pentru ca
pitala republicii, că importanta sa 
vizită oficială, avînd ca scop apro
pierea față de popoarele lumii, 
confirmă tradiția legăturilor afec
tive existente între noul și vechiul 
continent, că națiunea română, 
avînd profunde rădăcini în cultura 
latină, menține legături spirituale 
cu popoarele hispanice, moșteni
toare, prin intermediul Romei și 
al Spaniei, ale mărețului patrimo
niu roman, care a unit puternic 
multe națiuni din răsări! și apus, 
declară pe distinsul vizitator oas
pete ilustru al orașului Quito și îi 
înmînează cheile orașului în semn 
de admirație și afecțiune față de 
marea națiune română, care de-a 
lungul secolelor a îmbogățit cultu
ra, literatura și arta întregii lumi, 
mărturie a înaltei valori spiritua
le a poporului român".

Apoi sînt prezentate președinte
lui român celelalte persoane ofi
ciale ecuadoriene, generalul Mario 
Lopez Serrano, comandantul șef al 
armatei, și contraamiralul Sergio 
Vasquez, comandantul șef al for
țelor maritime militare, membri ai 
Consiliului de Guvernămînt; mi
nistrul relațiilor externe, Antonio 
Jose Lucio Paredes, ministrul a- 
părării, general Marco Almeida 
Jativa, ministrul afacerilor inter
ne, contraamiral Alfredo Poveda, 
ministrul finanțelor, Ruben Dario 
Ayala, ministrul agriculturii și 
zootehniei, Guillermo Maldonado 
Lince, ministrul industriei comer
țului exterior și integrării, Fran
cisco Rosales Ramos, ministrul re
surselor naturale și turismului, că
pitan Gustavo Jarrin Ampudia, 
ministrul educației, maior Luis 
Guillermo Duran, ministrul lucră
rilor publice, colonel Rafael Ro- 
driguez Palacios, secretar general 
al guvernului, colonel Carlos A- 
guirre Asansa.

în continuare sînt ■ prezentate 
președintelui Ecuadorului persoa
nele oficiale care îl însoțesc pe șe
ful statului român: Ion Pățan, 
Ștefan Andrei, George Macovescu, 
Bujor Almășan.
(Continuare în pag. a IV-a)

deversortrecut de la începerea lucrării, aici s-au excavat 1 276 000 mc de pă- mînt și s-au turnat mai bine de 225 000 mc de betoane, în care au fost incorporate circa 4 400 tone de armături metalice. Devierea Oltului va permite constructorilor să execute în ritm susținut digul de pe malul drept, lucrare de mare amploare, care va fi încheiată pină Ia începutul iernii.
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Conferință de presă 
Semnarea unor acorduri

Alte manifestări din timpul vizitei,
ÎN PAGINILE II-III-IV

• Pe toate șantierele de investiții:

RITM, DISCIPLINĂ, CALITATE!
• La recoltat și însămînțări

NICI 0 ZI PIERDUTĂ!
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu in Columbia
LA ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A INDUSTRIAȘILOR 

Viu interes pentru cunoașterea realizărilor României, 

pentru dezvoltarea cooperării industriale cu țara noastră
Așa cum s-a anunțat, președin

tele Nicolae Ceaușescu a făcut 
miercuri, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită de o 
jumătate de zi în orașul Medellin 
— principalul centru industrial al 
țării și capitala provinciei Antio
quia. La vizită au participat tova
rășii Ștefan Andrei, Bujor Almă- 
șan și MirCea Malița, consilier al 
președintelui Consiliului de Stat. 
Oaspeții români au fost însoțiți de 
ministrul columbian de interne, 
Roberto Arenas Bonilla.

In trecutul nu prea îndepăr
tat, columbienii obișnuiau să 
spună că, datorită monopro- 
ducției, țara lor are tot atî- 
tea probleme de rezolvat cîți 
ghimpi are un cactus, economia 
columbiană fiind în permanență 
expusă oscilațiilor prețurilor cafe
lei pe piața mondială. Treptat 
„ghimpii" încep să dispară datorită 
eforturilor susținute îndreptate 
spre diversificarea economiei, spre 
multiplicarea direcțiilor sale de 
dezvoltare. Un exemplu îl consti
tuie complexul siderurgic de la 
Paz del Rio, unic în felul său prin 
altitudinea la care este situat — 
2 700 metri — și pe care în cursul 
zborului îl lăsăm în dreapta 
noastră. Consemnînd debutul 
industrializării țării și, totodată, 
oferind cadrul pentru închegarea 
unul puternic detașament al clasei 
muncitoare, Paz del Rio răspundea 
unei necesități indispensabile pen
tru obținerea unei adevărate 
independențe economice, pentru 
depășirea condiției de țară a unui 
singur produs, sursă a atîtor con
vulsii în viața națiunii. Dar 
expresia cea mai spectaculoasă a 
acestor eforturi de făurire a unei 
economii multilaterale o constituie 
Medelllnul, cu care oaspeții români 
au acum prilejul să facă 
cunoștință.

Pe aeroportul Playa Herrera al 
orașului, solii poporului român sînt 
salutați cu cordialitate , de guver
natorul provinciei Antioquia, Ig
nacio Betancurt Campuzano, de 
alte oficialități locale. Se intonea
ză imnurile celor două țări. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
primește onorurile gărzii militare 
aliniate pe aeroport. Numeroși 
cetățeni aflați în incinta și pe 
terasele aerogării își exprimă prin 
aplauze bucuria de a-1 avea în 
mijlocul lor pe conducătorul unei 
țări prietene.

Al doilea oraș ca mărime al 
țării, cu o populație de un milion 
și jumătate de locuitori, Medel- 
linul și-a păstrat, în ciuda puterni
cei implantări industriale — fa
brici de textile, de mase plastice, 
întreprinderi alimentare și de 
prelucrare a tutunului, ateliere 
mecanice — și a construirii unor 
impozante edificii cu multe etaje, 
un aer de prospețime, oferind 
ochiului, la tot pasul, surpriza unor 
minunate parcuri și grădini, domi
nate de policromia încîntătoare a 
orhideelor, care și aici, ca și în 
Costa Rica, constituie emblema na
țională.

în apropierea unui astfel de pare 
se află și sediul Asociației Națio
nale a Industriașilor Columbieni 
(A.N.I.C.), primul popas al oaspeți
lor români la Medellin. în fața 
clădirii s-a adunat o mare mulți
me de oameni, care le fac o caldă 
și spontană manifestație de simpa
tie. Președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, celelalte 
persoane oficiale române sînt în- 
tîmpinați de președintele A.N.I.C., 
Luis Prieto Ocambu, care, urfndu-le 
bun venit, îi invită în salonul de 
onoare.

în alocuțiunea pe care o rosteș
te, președintele Asociației Națio
nale a Industriașilor Columbieni 
dă expresie satisfacției și mîn- 
driei pentru cinstea deosebită 
făcută prin această vizită. Cu
noaștem, arată vorbitorul, și a- 
preciem foarte mult succesele 
însemnate pe care România le-a 
obținut într-un timp atît de scurt 
sub conducerea dumneavoastră, 
procesul rapid de industrializare, 
dezvoltarea intensă și armonioasă 
a diferitelor sectoare ale economiei, 
ritmurile ei înalte de creștere. 
Arătînd în continuare că guvernul 
columbian are preocupări similare 
în ce privește dezvoltarea, vorbi
torul a înfățișat pe scurt un tablou 
al realizărilor economice ale țării, 
al eforturilor de extindere a sec
torului industrial, care reprezintă 
în momentul de față douăzeci la 
sută din producția totală a țării.

Columbia, a spus el, care are în 
subsolul său mari bogății minerale, 
încă insuficient explorate și ex
ploatate, și care dispune totodată, 
de un însemnat potențial hidro
energetic, salută orice acțiune de 
colaborare în aceste domenii, în 
special cu țări ca România, care a 
obținut succese atît de marcante 
în dezvoltarea industriei sale ex
tractive și energetice. Posibilități 
de colaborare cu România există 
și în domeniul agriculturii, ca și 
în alte domenii și sîntem gata să 
explorăm împreună cu reprezen
tanții țării dumneavoastră modali
tățile de a fructifica aceste po
sibilități.

A luat apoi cuvîntul președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Domnule guvernator,
Domnule președinte al Asocia

ției Naționale a Industriașilor,
Doamnelor și domnilor,
Aș dori să exprim bucuria noas

tră că ne aflăm astăzi în frumosul 
oraș Medellin, că ne aflăm în 
mijlocul reprezentanților Asocia
ției Naționale a Industriașilor, 
despre care știm că joacă un rol 
important în dezvoltarea econo
mică a Columbiei.

Aș dori să mulțumesc pentru 
cuvintele de salut și pentru apre
cierile pe care domnul președinte 
al asociației le-a făcut la adresa 
poporului meu, a dezvoltării sale 
economice și sociale.

Am venit în Columbia ca sol al 
unui popor care și-a cîștigat prin 
lupte grelq. independența, a deve
nit stăpîn pe destinele sale și își 
făurește printr-o activitate intensă 
o viață nouă ce îi asigură bună
starea și fericirea. Am venit în 
Columbia la un popor de care ne 
leagă o serie de afinități de limbă, 
de cultură, de care ne leagă tre
cutul istoriei noastre, dar mai cu 
seamă un șir de asemănări în ce 
privește lupta pentru independen
ță națională și multe preocupări 
comune astăzi în dezvoltarea eco
nomică și socială, în consolidarea 
independenței naționale, în parti
ciparea la lupta pentru asigura
rea unor relații noi între toate 
statele, fără deosebire de orîn- 
duirea socială, pentru o lume mai 
dreaptă, a păcii și colaborării in
ternaționale.

Doresc să vă declar de la în
ceput că am avut discuții deosebit 
de bune cu președintele țării dum
neavoastră, iar miniștrii și specia
liștii care mă însoțesc au avut 
convorbiri cu o seamă de conducă
tori ai economiei dumneavoastră, 
în cadrul acestor convorbiri am 
ajuns la multe concluzii comune 
cu privire la dezvoltarea colabo
rării actuale dintre țările noastre. 
Dumneavoastră ne-ați prezentat 
aici o serie de rezultate în dezvol
tarea economică și socială. în dez
voltarea industriei și agriculturii 
din Columbia. Ca prieteni ai po
porului columbian ne bucurăm de 
aceste rezultate și sîntem convinși 
că poporul dumneavoastră va ob
ține succese tot mai mari în dez
voltarea industriei, agriculturii, 
științei și culturii, în ridicarea 
bunăstării sale materiale și spiri
tuale.

România a obținut, de aseme
nea, rezultate însemnate pe calea 
dezvoltării sale economice și so
ciale. Industria românească pro
duce astăzi de 25 de ori mai mult 
decît înainte de război. în dome
niul energiei produceam înainte de 
război — am luat ca termen de 
comparație această perioadă în 
care a fost obținută producția cea 
mai avansată a României dinainte 
de 1944 — 1,5 miliarde kWh ; as-, 
tăzi producem 48 miliarde kWh. 
Produceam 280 000 tone de oțel ; în 
acest an vom produce peste 8 mi
lioane, și în 1975 circa 11 milioane 
tone. Producem astăzi circa 40 000 
de tractoare de diferite tipuri în 
fiecare an, de la cele mai mici 
pînă la cele de 380 și chiar 400 
C.F.; înainte nu produceam nici 
un tractor! Producem autoca
mioane, de asemenea, de diferite 
tipuri, pînă la cele de 50 tone și în 
următorii cîțiva ani, poate în 
1976, vom produce autocamioane 
de 100 tone. Producem întreaga 
gamă de mașini agricole, mijloace 
de transport, utilaj minier, utilaj 
petrolier și, fără a ne lăuda, după 
toate datele internaționale, ocu
păm, în ceea ce privește utilajul 
petrolier, locul trei în lume.

Producem, de asemenea, utilaj 
energetic hidro și termo, utilajele 
și agregatele hidro de la cele mai 
mici pînă la cele de 180 megawați, 
iar cele termo pînă la 300

în continuare, cei prezenți și-au 
exprimat dorința de a afla o 
serie de amănunte asupra dezvol
tării României, ca, de pildă, modul 
în care sînt repartizate exporturile 
țării, probleme de ordin demo
grafic, sistemul de organizare și 
exploatare agricolă, rolul femeii 
în societatea românească, sistemul 
impozitelor, posibilitățile unor ac
țiuni de colaborare cu firme co
lumbiene în ceea ce privește secto
rul textilelor și cel al petrolului.

Răspunzînd cu amabilitate solici
tărilor adresate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut pentru fiecare 
din domeniile amintite o prezen
tare sintetică, sprijinită pe cifre și 
date concrete, care au întregit 
imaginea despre dezvoltarea multi
laterală a țării noastre.

în numele tuturor celor de față, 
președintele A.N.I.C. a mulțumit 
călduros pentru expunerea făcută, 
exprimînd încă o dată gratitudinea 
pentru vizita cu care au fost ono
rați. 

megawați și vom trece la agregate 
de 600 și 1 000 megawați. Pro
ducem și utilaj chimic, utilaj pen
tru industria materialelor de con
strucții. producem ciment și alte 
materiale de construcții, utilaj 
pentru industrializarea lemnului, 
utilaj pentru industria textilă, 
mașini-unelte de diferite tipuri și, 
desigur, corespunzător cu aceasta, 
am dezvoltat producția de apara
tură de măsurat și control, am 
dezvoltat electronica, inclusiv apa
ratura de calcul. Deci, am 
putea spune că în ramurile 
moderne industria românească 
produce multe tipuri de uti
laje și aparatură. Am dezvol

tat puternic petrochimia, precum 
și alte sectoare necesare ridicării 
bunăstării materiale a populației ; 
mă refer la industria textilă 
și industria alimentară. Indus
tria reprezintă astăzi circa 65 
la sută din venitul național; 
înainte reprezenta circa 20 la sută.

Am obținut rezultate și în dez
voltarea agriculturii. Agricultura 
noastră este complet mecanizată 
și cooperativizată. Am obținut 
anul trecut o producție de cereale 
de circa 17 milioane tone, la 
care trebuie adăugată produc
ția celorlalte plante, cum ar 
fi mazărea, orezul, sfecla de za
hăr, plantele tehnice. Dacă am 
face totalul producției agricole, 
am ajunge la o cifră de aproape 
30 milioane tone. Ponderea agri
culturii reprezintă astăzi circa 20 
la sută din producția generală a 
țării.

Iată un tablou al situației eco
nomice a României actuale. Toate 
aceste realizări s-au înfăptuit cu 
mari eforturi. Anual alocăm pen
tru dezvoltarea țării 33 la sută din 
venitul național și avem în ve
dere să continuăm și în viitor a- 
cest ritm. Producția industrială a 
crescut în medie anual cu 11,5 la 
sută, iar anul acesta, pe primele 
opt luni, cu 14,9 la sută, aproape 
15 la sută.

O atenție deosebită am acordat 
problemei cadrelor. România era 
o țară în care mai existau încă 
mulți analfabeți. Am lichidat de 
mult această situație. Avem 
învățămîntul de 10 ani obli
gatoriu pentru întregul tine
ret, în licee sînt cuprinși circa 
30 la sută din tineri. învățămîntul 
superior, universitar și tehnic cu
prinde circa 150 000 de tineri. în 
școlile noastre profesionale se pre
gătesc anual circa 150 000 de tineri 
pentru diferite sectoare din in
dustrie. La aceasta se adaugă șco
lile cu profil agricol. Am pus ac
centul pe dezvoltarea învățămîn- 
tului și pregătirii cadrelor, deoa
rece nici un progres economic nu 
se poate realiza fără cadre cu o 
înaltă calificare tehnico-profesio- 
nală.

Acordăm o mare atenție cerce
tării științifice, deoarece, după 
cum știți, în condițiile actualei re
voluții tehnico-științifice, pro
gresul fiecărei țări trebuie să se 
bazeze pe tot ce a creat mai bun 
știința și tehnica. Fără aceasta nu 
este posibil un progres real.

Am vorbit numai despre efor
turile noastre de dezvoltare. Poate 
veți întreba, și este normal acest 
lucru, ce am făcut în privința con
dițiilor de viață ale omului. Tre
buie să spun că acordăm o mare 
atenție problemelor sociale, ridi
cării nivelului de trai al poporu
lui. Venitul național a crescut de 
opt ori. Corespunzător au cres
cut și veniturile oamenilor mun
cii. Construim multe locuințe, 
multe așezăminte de sănătate, cul
turale și de altă natură. Avem 
astăzi un medic la 640 locuitori, 
ceea ce considerăm că este un lu
cru foarte bun. Facem, totul ca, pe 
măsură ce dezvoltăm economia 
generală, să asigurăm oamenilor

★

Cel de-al doilea punct inclus în 
programul vizitei la Medellin este 
Compania columbiană de țesături 
„Coltejer". Datorită puternicei 
dezvoltări a industriei textile, Me- 
dellinul a fost adesea numit 
„Manchesterul Columbiei". în 
mod alegoric, orașul este asemuit 
de localnici cu o persoană ale 
cărei degete sînt împodobite cu 
trei inele, fiecare făcut din alt ma
terial : unul din boabe de cafea, 
al doilea din aur, întrucît regiunea 
înconjurătoare este bogată în me
tal galben, iar al treilea din fier 
înfășurat în fire țesute de lină.

Acest din urmă inel, simbolizînd 
avîntul luat de industria textilă, 
este pentru localnici cel mai pre
țios. Vizita la „Coltejer" a oferit, 
din acest punct de vedere, imagi
nea unei întreprinderi moderne, cu 
un randament ridicat și un 
Sistem modern de organizare a 
producției. Oaspeții români 

condiții cît mai bune de viață din 
toate punctele de vedere, deoarece 
pornim de la faptul că societatea' 
socialistă pe care noi o edificăm 
trebuie să facă totul pentru ca 
omul să ducă o viață cît mai îm
belșugată, să se bucure de toate 
cuceririle materiale și spirituale, 
să fie afirmată demnitatea umană 
în toate domeniile de activitate.

Asigurăm participarea largă a 
maselor la conducerea societății, 
începînd din întreprinderi și pînă 
la Marea Adunare Națională, func
ționează organe de conducere care 
au dreptul de hotărîre. Alături de 
cadrele de conducere din între
prinderi și de specialiști, în aceste 
organe participă reprezentanți 
aleși ai oamenilor muncii care 
hotărăsc asupra întregii activități. 
Democrația pe care o realizăm in 
țara noastră este o democrație 
largă, economică și politică, care 
asigură participarea întregului 
popor la soluționarea tuturor pro
blemelor. Așa se și explică că po
litica pe care o desfășurăm, atît 
cea internă, cît și cea externă, se 
bucură de sprijinul unanim al po
porului, pentru că tot ceea ce fa
cem este închinat dezvoltării na
țiunii noastre socialiste.

Am realizat dezvoltarea țării 
noastre și datorită colaborării cu 
alte țări. Nici nu se poate concepe 
o dezvoltare fără a se colabora cu 
alte state. Colaborăm cu toate 
țările, fără deosebire de orînduirea 
socială. Dorim să extindem a- 
ceastă colaborare și cu Columbia. 
Sîntem interesați să dezvoltăm cu 
dumneavoastră o largă cooperare. 
Am ajuns, In principiu, cu pre
ședintele dumneavoastră la multe 
înțelegeri politice. Sper că și A- 
sociația Națională a Industriașilor 
va contribui la traducerea în viață 
a acestor înțelegeri. Avem în ve
dere o colaborare îh domeniul 
prospectării și dezvoltării petro
liere. Se intenționează chiar crea
rea unei societăți mixte. Avem în 
vedere o colaborare și în domeniul 
minier și al industrializării lem
nului ; se vor semna unele înțele
geri chiar și în domeniul textile
lor. Știm că aici, la Medellin, e- 
xistă o industrie textilă dezvolta
tă. Vom semna, de asemenea, o 
serie de înțelegeri în ceea ce pri
vește agricultura.

Aceste înțelegeri pornesc, de
sigur. de la principiul deplinei e- 
galități în drepturi și avantajului 
reciproc și sperăm că ele vor con
tribui la o extindere substanțială 
a relațiilor noastre economice, la 
dezvoltarea industriei din țările 
noastre, la creșterea venitului so
cial și național din fiecare țară, 
la consolidarea economiei, inde
pendenței și suveranității fiecărui 
stat.

în acest spirit am discutat cu 
președintele dumneavoastră, cu o 
serie de miniștri și de conducă
tori ai industriei și ai economiei 
din țara dumneavoastră. Am dori 
ca asociația dumneavoastră să 
sprijine activ realizarea acestor 
înțelegeri, fiind convinși că ele 
corespund atît intereselor dumnea
voastră, intereselor poporului co
lumbian, așa cum ați spus și dum
neavoastră, cît și, fără îndoială, 
dezvoltării relațiilor dintre țările 
noastre.

Cu aceste gînduri aș dori încă 
o dată să vă mulțumesc pentru 
primirea cordială ce ne-ați re
zervat-o, să vă urez dumnea
voastră și poporului columbian 
succese tot mai mari în dezvolta
rea economico-socială și totodată 
să adresez urări pentru o bună co
laborare între industria româ
nească și cea columbiană, pentru 
întărirea prieteniei între cele 
două țări și popoare.

★
Expunerea conducătorului sta

tului român a fost puternic aplau
dată.

★

sînt invitați să urmeze fluxul 
tehnologic, începînd cu atelierele 
de filatură și terminînd cu țesă- 
toriile, fiind informați că între
prinderea ocupă locul întîi în 
totalul exporturilor țării. Președin
tele Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu apreciază calitatea 
țesăturilor imprimate și a stofelor 
fabricate aici, modul economicos 
de folosire a spațiului și de 
amplasare a utilajelor. Muncitori 
și muncitoare aflați la locurile de 
muncă salută cu prietenie pe 
oaspeți, care le răspund în mod 
cordial.

Luîndu-și rămas bun de la Juan 
Gonzalo Londono, președintele 
companiei, de la ceilalți reprezen
tanți ai acesteia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le împărtășește impre
sia bună pe care i-a lăsat-o acest 
important obiectiv al industriei 
columbiene și urează succes în 
activitatea lor muncitorilor și 
specialiștilor ce lucrează aici.

La sediul Asociației Naționale a Industriașilor Columbieni

PRÎNZUl OFERIT DE GUVERNATORUL STATULUI ANTIOOUIA
în continuarea vizitei la 

Medellin, guvernatorul statului 
Antioquia și soția sa au oferit, la 
Club Campestre-, un prînz în o- 
noarea înalților oaspeți români. în

Cuvîntul guvernatorului 
Ignacio Betancurt Campuzano

Domnule Nicolae Ceaușescu, 
președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România,

Doamnă Ceaușescu,
Doamnelor și domnilor.
La invitația guvernului Colum

biei, țara primește amabila vizită 
a domnului președinte al Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România și a ilustrei sale de
legații. în cadrul politicii promo
vate de domnul președinte Pas
trana, aceste apropieri între po
poare, prin mijlocirea celor mai 
înalți reprezentanți ai lor, consti
tuie o atitudine nouă și modernă 
față de înțelegerea și cooperarea 
efectivă, în cadrul determinării 
ideologice și politice autonome pe 
care fiecare guvern se angajează 
să le respecte unul față de celă
lalt.

Includerea orașului Medellin în 
programul vizitei, chiar dacă vi
zita aici durează puține ore, con
stituie pentru Antioquia și pentru 
capitala sa un motiv de distincție 
aleasă. Sînt sigur că discuțiile pe 
care le vor purta domnul preșe
dinte, distinsa lui soție și perso
nalitățile guvernamentale care îi 
însoțesc cu reprezentanții institu
țiilor de stat și particulare ale co
munității noastre vor favoriza un 
schimb de idei în domeniile cul
turii, relațiilor comerciale și al 
tehnologiei, sub cele mai bune 
auspicii. O scurtă trecere în revis
tă a ceea ce ați realizat dumnea
voastră, domnule președinte, pe 
planul politicii interne și în spe
cial în domeniul politicii interna

Cuvîntul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Domnule guvernator, 
Doamnă,
Domnule ministru, 
Doamnelor și domnilor,

Aș dori să încep prin a exprimă 
satisfacția noastră și, totodată, și 
mulțumirile noastre președintelui 
Pastrana pentru că ne-a creat po
sibilitatea ca în cadrul vizitei pe 
care o efectuăm în Columbia prie
tenă să vizităm și frumosul dum
neavoastră oraș Medellin și pro
vincia Antioquia.

Am putut, în aceste puține ore, 
să cunoaștem cite ceva din rezulta
tele obținute în provincia și în ora
șul dumneavoastră, în ceea ce pri
vește dezvoltarea industrială și so
cială ; am avut convorbiri intere
sante și, cred, cu rezultate bune 
pentru colaborarea noastră viitoa
re, la Asociația Națională a Indus
triașilor.

Avem, deci, cele mai bune impre
sii despre ce am putut vedea în a- 
ceste cîteva ore în orașul dumnea
voastră, după cum întîlnirile și 
convorbirile pe care le-am avut, 
ca și manifestările de prietenie din 
partea locuitorilor orașului dum
neavoastră ne-au produs aceleași 
plăcute impresii.

într-adevăr, țările noastre au 
orînduiri sociale diferite, dar ele

Semnarea unor acorduri româno-columbiene
Miercuri seara, la palatul prezi

dențial „Casa Bolivar" a avut loc 
semnarea unor importante acorduri 
și înțelegeri privind dezvoltarea 
colaborării multilaterale dintre 
România și Columbia : „Protoco
lul lucrărilor primei sesiuni a Co
misiei mixte economice româno- 
columbiene", semnat de tovarășul 
Ion Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, și de Râul Arbe- 
laez Uribe, directorul Institutului 
Columbian de Comerț Exterior; 
„Acordul cu privire la unele pro
bleme ale cooperării în domeniul 
cercetării și valorificării unor ză

timpul prînzulul, care a decurs în- 
tr-o ambianță cordială, au luat cu
vîntul guvernatorul Ignacio Be
tancurt Campuzano, și președin
tele Nicolae Ceaușescu.

ționale, care a permis țării dum
neavoastră să cunoască multe alta 
izvoare ideologice eterogene, na 
arată rit este de important să fa
cem din crezul nostru permanențe 
reale ale conducerii popoarelor 
noastre. Această Antioquia, care 
se mîndrește cu prezența dumnea
voastră aici, se caracterizează prin 
eforturile ei permanente îndrepta
te spre obținerea, pentru țară, a 
roadelor celor mai buni oameni ai 
culturii, educației, disciplinei și 
conștiinței responsabilității mun
cii. A conservat și a creat valori 
capabile să exercite o influență 
imensă asupra societății, în spiri
tul realizării unei mai clare și mai 
eficiente demnități umane.

Este clar faptul că, Zilnic, prin
cipiile noastre și doctrina noastră 
ne" fac să ne gîndim la necesitatea 
de a le pune în practică și de a 
le face să acționeze cu mai multă 
vigoare și cu mai multă intensi
tate, întrucît nici egoismul, nici 
privilegiile, nici atitudinile negati
ve nu pot sprijini o politică de 
adevărate transformări sociale și 
de dezvoltare economică, care tre
buie să aibă în centrul preocupă
rilor lor „omul în sine și pe toți 
oamenii". Toastînd pentru dum
neavoastră, domnule președinte, 
pentru doamna Ceaușescu și pen
tru distinsa delegație română, vă 
exprim recunoștința noastră și 
sincerele noastre urări de bună
stare personală pentru dumnea
voastră și pentru distinșii dum
neavoastră însoțitori ; toastez pen
tru prosperitatea crescîndă a po
porului României !

au și multe lucruri comune în ceea 
ce privește istoria lor, lupta lor 
pentru independența națională, ca 
și în ceea ce privește prezentul lor. 
Ele sînt preocupate de dezvol
tarea economică și socială, de 
consolidarea independenței și su
veranității lor și aș dori să men
ționez — și sper că veți fi de acord 
cu mine — că sîntem în egală mă
sură interesați să făurim un viitor 
mai bun popoarelor noastre, să 
trăim în colaborare și prietenie 
atît între noi, cît și cu toate popoa
rele lumii.

Am vorbit astăzi despre ceea ce 
a realizat poporul român în fău
rirea unei societăți noi, socialiste. 
Doresc acum să menționez numai 
atît ; ceea ce am înfăptuit nu a 
fost deloc ușor. Am învins multe 
greutăți, am pornit de la o stare 
de înapoiere. Poporul nostru a fă
cut multe sacrificii și mai face și 
în prezent pentru că sîntem con- 
știenți că fără a crea o puternică 
industrie, bazată pe cuceririle știin
ței și tehnicii contemporane, o 
agricultură avansată, fără a dez
volta învățămîntul și cultura nu se 
poate realiza nici un progres.

De aceea, facem eforturi susținu
te pentru a asigura progresul ra
pid al patriei noastre. Știm că nu
mai o puternică dezvoltare econo

căminte de cărbuni cocsificabili și 
fosfați" și „Acordul cu privire la 
cooperarea în domeniul cercetării 
și valorificării unor zăcăminte de 
petrol", ambele semnate de tovară
șul Bujor Almășan, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, și 
Gerardo Silva Valderrama, minis
trul minelor și petrolului ; „Con
venția sanitar-veterinară dintre 
guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Republicii 
Columbia", semnată de -tovarășul 
George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, și Alfredo Vasquez 
Carrizosa, ministrul afacerilor ex

mică și culturală, ridicarea bună
stării generale a poporului. pot a- 
slgura o adevărată independență, 
un loc demn fiecărui popor în rîn- 
dul marii familii a popoarelor lu
mii. Și noi dorim să ocupăm un loc' 
cît mal demn în această mare fa
milie.

Sigur, există orînduiri sociale 
diferite. Aceasta este o realitate a 
lumii noastre. Dar trebuie să învă
țăm să respectăm dreptul fiecărui 
popor de a-și alege calea dezvoltă
rii așa cum o dorește, fără nici un 
amestec din afară. Trebuie să în
vățăm că peste deosebirile de orin- 
duire socială este necesar să cola
borăm strîns și să lărgim priete
nia între toate popoarele lumii, 
pentru că numai într-o lume a pă
cii, a colaborării se poate asigura 
progresul general. Experiența noas
tră proprie ne arată că fiecare po
por trebuie să realizeze unirea e- 
forturilor tuturor categoriilor so
ciale pentru promovarea progresu
lui său economico-social. Și orice 
încercare sau acțiune a forțelor os
tile progresului economic și social 
nu poate decît să mențină în stare 
de înapoiere poporul respectiv și 
îl condamnă pentru multe decenii 
la înapoiere. In cursul actualei re
voluții tehnico-științifice, rămîne- 
rea cu cîțiva ani în urmă în dez
voltarea economică și socială va 
condamna timp de decenii la îna
poiere orice popor.

De aceea, este în interesul tuturor 
națiunilor să-și unească eforturile 
în vederea progresului economico- 
social și, așa cum spunea domnul 
guvernator, să-și îndrepte aceste 
eforturi pentru ca rezultatele mun
cii lor să servească omului, tutu
ror oamenilor. Să înfăptuim o lu
me a dreptății și echității sociale, 
în care fiecare popor, fiecare na
țiune să poată obține un progres 
rapid.

Acesta este învățămîntul pe 
care îl desprindem noi din dezvol
tarea României moderne. Aceasta 
este concluzia pe care o desprindem 
din felul în care se dezvoltă alte 
popoare. Și ca să fiu cît mai des
chis, așa cum îmi e obiceiul, tre
buie să spun că aceste concluzii 
sînt astăzi valabile pentru toate 
țările în curs de dezvoltare, indife
rent pe ce cale merg. Calea dezvol
tării independente economice șl 
sociale, a dreptății sociale este 
esențială pentru înfăptuirea unui 
progres rapid al țărilor în curs de 
dezvoltare.

Cu atît mai valabil este acest lu
cru pentru țările Americii Latine. 
Nutrim sentimente deosebite față 
de popoarele Americii Latine, de 
care sîntem legați atît prin trecutul 
istoric, cît și prin realitățile prezen
tului și avem convingerea că în 
fața noastră se ridică un viitor mi
nunat.

Dorim ca popoarele Americii 
Latine să obțină succese tot mai 
mari în dezvoltarea lor economico- 
socială independentă. Dorim să se 
înfăptuiască unitatea tuturor for
țelor sociale din fiecare țară pen
tru a se asigura astfel progresul șl 
independența fiecărei națiuni.

Ca prieteni ai poporului colum
bian, îi urăm în mod sincer să 
obțină rezultate tot mai însemnate 
în dezvoltarea sa. Dorim ca provin
cia dumneavoastră și orașul Mede
llin să obțină succese tot mai mari 
în dezvoltarea lor, să-și aducă o 
contribuție tot mai importantă la 
dezvoltarea generală a Columbiei.

Vă urez multe succese în activi
tatea dumneavoastră și sper că 
vom colabora mai mult în viitor.

Vă doresc multă sănătate și feri
cire.

★

în cursul după-amiezii, oaspeții 
s-au înapoiat la Bogota.

terne al Columbiei ; „Protocolul 
între Camera de Comerț Exterior 
a Republicii Socialiste România și 
Federația Camerelor de Comerț 
din Republica Columbia", semnat 
de tovarășul Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, și 
Gaston Abello, președintele Fede
rației ; „Acordul de cooperare în 
problemele mecanizării culturii și 
industrializării bumbacului", sem
nat de tovarășul Ion Pățan și ing. 
Francisco Davila, președintele Cor
porației cultivatorilor de bumbac 
„Coral".
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Columbia

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială a președintelui
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste

România în Republica Columbia
La Invitația președintelui Repu

blicii Columbia, dr. Misael Pas
trana Borrero, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
a efectuat, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită oficială 
în Republica Columbia, între 10 și 
13 septembrie 1973.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 
și persoanele care îl însoțesc au vi
zitat, în Bogota, Muzeul aurului, 
Congresul Național, Serviciul Na
țional de învățămînt Profesional — 
SENA, au depus o coroană de flori 
la monumentul „Quinta de Boli
var" ; în orașul Medellin au vizi
tat Asociația Națională a Indus
triașilor — A.N.I.C. și Compania 
columbiană de țesături „Coltejer".

înalților oaspeți români li s-a 
rezervat o primire călduroasă, ex
presie a relațiilor de prietenie 
existente între România și Colum
bia, a sentimentelor de stimă și 
prietenie reciprocă de care sînt 
animate cele două popoare, legate 
prin afinități de limbă și cultură.

In cursul vizitei au avut loc, în- 
tr-o atmosferă de cordialitate și 
înțelegere, convorbiri oficiale în
tre președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 
și președintele Republicii Colum
bia, în cadrul cărora cei doi șeii 
de stat s-au informat despre pre
ocupările actuale ale României și 
Columbiei, au procedat la un larg 
schimb de vederi pricind dezvol
tarea relațiilor bilaterale, precum 
și unele probleme internaționale 
de interes comun.

In timpul șederii în Columbia, 
membrii suitei au purtat discuții 
cu miniștri, diferite personalități, 
directori ai unor instituții de stat.

La aceste întrevederi din partea 
română au participat: Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului ex
terior, Ștefan Andrei, secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex
terne, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, 
Mircea Malița, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat, Du
mitru Moianu, ambasadorul 
blicii Socialiste România în 
blica Columbia.

Din partea columbiană : 
Alfredo Vasquez Carrizosa, 
trul afacerilor externe, 
Vallejo Mejia, ministrul agricultu
rii, Gerardo Silva Valderrama, 
ministrul minelor și petrolului, 
Carlos Borda Mendoza, secretar 
general în Ministerul Relațiilor 
Externe, Raul Arbelaez Uribe, di
rector al Institutului Columbian 
de Comerț Exterior, Mario Galan 
Gomez, președintele întreprinderii 
columbiene de petrol.

Subliniind importanța și utilita
tea contactelor între cele două 
țări, cei doi șefi de stat au expri
mat dorința reciprocă de a le con
tinua și dezvolta.

Animați de dorința de a adînel 
și dezvolta raporturile dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Columbia și de a întărji 
contribuția lor la consolidarea pă
cii și securității internaționale, 
precum și la dezvoltarea cooperă
rii între toate statele, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Misael Pastrana Borrero au sem
nat o Declarație solemnă comună.

Cei doi președinți au constatat 
cu satisfacție dezvoltarea favora
bilă a relațiilor româno-colum
biene, evidențiind, totodată, exis
tența de noi posibilități pentru 
lărgirea și diversificarea colaboră
rii lor în toate domeniile.

Ei au menționat că deschiderea 
de misiuni diplomatice în capita
lele celor două țări a contribuit și 
va contribui la o mai bună cu
noaștere, la găsirea de noi posibi
lități menite să ducă la 
tarea relațiilor bilaterale 
planurile.

Președintele Consiliului 
al Republicii Socialiste România a 
exprimat simpatia sa pentru rea
lizările dobîndite de Republica Co
lumbia în modernizarea economiei 
naționale, pentru, valorificarea de
plină a bogatelor sale resurse na
turale, pentru îmbunătățirea con
dițiilor economice, culturale și so
ciale ale poporului columbian.

Președintele Republicii Colum
bia a exprimat aprecierile sale față 
de realizările remaroabile obținu
te de România în crearea unei in
dustrii moderne, în dezvoltarea 
continuă a agriculturii, în înflori
rea științei și culturii, în ridica
rea nivelului de trai al poporu
lui.

Analizînd relațiile româno-co
lumbiene, cei doi președinți au 
constatat cu satisfacție că acestea, 
deși se află la începuturile lor, au 
posibilități de a se dezvolta conti
nuu, în folosul reciproc al celor 
două țări Si popoare, al păcii și 
înțelegerii internaționale. Cei doi 
șefi de stat și-au exprimat hotărî
rea lor fermă de a dezvolta schim
burile comerciale, cooperarea eco
nomică, tehnică, culturală și științi
fică pe baze reciproc avantajoase 
și de a intensifica contactele la 
toate nivelurile, de a face schimb 
d» delegații jl experți în divers®

Repu-
Repu-

doctor 
minis- 

Herman

dezvol- 
pe toate

de Stat

domenii, ceea ce va crea noi po
sibilități de cooperare.

Pentru dezvoltarea schimburilor 
economice bilaterale s-a convenit 
ca părțile să examineze proiecte 
specifice pentru punerea mai lar
gă în aplicare a acordurilor de 
cooperare economică și a celui co
mercial și de plăți, semnat în 
1968.

Cei doi președinți au evidențiat 
rezultatele satisfăcătoare ale pri
mei reuniuni a Comisiei mixte 
româno-columbiene, realizată în 
Bogota, între 13 august și 10 sep
tembrie a.c., care a permis să se 
aprecieze utilitatea acestui meca
nism ca mijloc de a atinge obiecti
vele ce i-au fost atribuite.

In timpul vizitei au fost sem
nate :

1. Protocolul lucrărilor primei se
siuni a Comisiei mixte economice 
româno-columbiene.

2. Protocolul între Camera de Co
merț a Republicii Socialiste Româ
nia și Federația Camerelor de Co
merț din Republica Columbia.

3. Convenția sanitar-veterinară 
între Guvernul Republicii Socialis
te România și Guvernul Republicii 
Columbia.

4. Acordul cu privire la unele 
probleme ale cooperării în dome
niul cercetării și valorificării unor 
zăcăminte de cărbuni cocsificabili 
și fosfați.

5. Acordul cu privire la coopera
rea în domeniul cercetării și valo
rificării unor zăcăminte de pe
trol. .

De asemenea, s-a ajuns la un a- 
cord asupra unui schimb de note 
în vederea reglementării regimului 
vizelor, care se va realiza în viito
rul apropiat.

Cele două părți au hotărît să exa
mineze în viitorul apropiat înche
ierea unui plan de aplicare a A- 
cordului de colaborare culturală, 
care a fost semnat intre cele două 
țări în anul 1968.

în cadrul convorbirjlor. cei doi 
președinți au expus direcțiile prin
cipale ale politicii externe a țărilor 
lor și au procedat la un larg 
schimb de păreri asupra principa
lelor 
tuale, 
te de 
gente.

Cu privire 
din Asia de 
ședinți au salutat cu satisfacție în
cheierea Acordului privind înceta
rea războiului și restabilirea păcii 
în Vietnam, precum și semnarea 
Acordului privind restabilirea păcii 
și realizarea înțelegerii naționale în 
Laos, ceea ce constituie un fapt 
de o deosebită importanță pentru 
dezvoltarea unei politici de pace și 
colaborare în această zonă, care să 
permită popoarelor indochineze 
să-și hotărască libere calea dez
voltării lor politice, economice și 
sociale, conform aspirațiilor lor le
gitime, fără nici un fel de amestec 
din afară.

Cei doi președinți și-au exprimat 
îngrijorarea față de menținerea si
tuației de încordare în Orientul 
Apropiat, care reprezintă o ame
nințare la adresa păcii și secu
rității internaționale. Ei s-au pro
nunțat pentru soluționarea politi
că a conflictului în spiritul și pe 
baza rezoluției Consiliului de Secu
ritate 242, din 22 noiembrie 1967.

Cei doi președinți au avut un 
schimb de vederi în legătură cu 
situația actuală din Europa. Ei au 
apreciat pozitiv rezultatele primei 
faze a lucrărilor Conferinței gene- 
ral-europene la nivelul miniștrilor 
de externe, conferință menită săa- 
șeze relațiile dintre statele conti
nentului pe baze noi. astfel încît

probleme internaționale ac- 
constatînd numeroase punc- 
vedere aprdpiate și con ver

la evoluția situației 
sud-est, cei doi pre-

popor, fi fi
de a-șicon- 
dezvoltarea

și, îndeosebi, față de cân
tărilor Andine la acest

salutat măsurile îndrepta-
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să se asigure fiecărui 
cărui stat posibilitatea 
centra eforturile spre 
economico-socială de sine stătătoa
re, în concordanță cu năzuințele 
sale. Ei au fost de acord că rea
lizarea securității și consolidarea 
păcii în Europa vor contribui la 
promovarea colaborării și la întă
rirea securității în lumea întreagă.

Cei doi șefi de stat și-au mani
festat hotărîrea de a continua și 
coordona eforturile lor cu cele ale 
altor state pentru atingerea aces
tui scop, în conformitate cu rezo
luția propusă de România și adop
tată de către cea de-a XXVII-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.

Cei doi președinți s-au pronun
țat în favoarea adoptării de măsuri 
concrete și efective care să opreas
că cursa înarmărilor și au expri
mat dorința de a se ajunge la un 
acord rapid în domeniul dezarmă
rii și ca resursele eliberate în a- 
cest fel să fie destinate dezvoltării 
economice și sociale.

Președintele Republicii Socialiste 
România a dat o înaltă apreciere 
Tratatului de la Tlatelolco, Repu
blica Columbia fiind semnatară a 
acestuia, prin care s-a hotărît ca 
America Latină . să constituie o 
zonă denuclearizată, și sprijină 
respectarea prevederilor acestuia. 
Cei doi președinți consideră. în a- 
celași timp, că ar fi de mare im
portanță transformarea Balcanilor 
într-o zonă a păcii și bunei înțe
legeri, fără arme nucleare.

Cei doi președinți și-au expri
mat satisfacția pentru dezvoltarea 
pozitivă a procesului de adîncirea 
relațiilor dintre statele latino-ame- 
ricane, în diverse domenii de ac
tivitate 
tribuția 
proces.

Ei au
te spre redobîndirea resurselor na
turale ale țărilor dm America La
tină și se solidarizează cu lupta, 
antiimperialistă a popoarelor de 
pe acest continent pentru liberta
te, dreptate socială și un viitor 
mai bun.

Cei doi președinți și-au expri
mat interesul de a se consulta pen
tru a obține identitatea de scopuri 
și poziții în vederea Conferinței 
Națiunilor Unite cu privire la drep
tul mării, care va avea loc în 
1974.

Părțile și-au exprimat profunda 
lor satisfacție pentru rodnicele 
convorbiri care au avut loc și au 
constatat că vizita președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România în Republica 
Columbia reprezintă o contribuție 
deosebit de importantă la dezvol
tarea relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două țări și 
totodată la întărirea păcii și coo
perării internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
exprimat vii mulțumiri președin
telui Republicii Columbia, dr. 
Misael Pastrana Borrero, guvernu
lui și poporului columbian pentru 
călduroasa și cordiala primire care 
i-a fost rezervată lui, precum și 
membrilor delegației sale.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au adresat o in
vitație președintelui Republicii Co
lumbia și doamnei Pastrana Borre
ro pentru a efectua o vizită ofi
cială în România.

Președintele Columbiei va con
sidera favorabil această invitație în 
spiritul prieteniei care caracteri
zează relațiile dintre cele două 
țări, data acesteia urmînd a fi fi
xată pe cale diplomatică.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
avut miercuri o întîlnire, la reșe
dința sa din Bogota, cu reprezen
tanți ai ziarelor centrale din Co- 

. lumbia, ai Radioteleviziunii, cu 
corespondenți străini acreditați în 
capitala Columbiei.

Conferința de presă a fost des
chisă de Ion Cârje, director gene
ral adjunct al Agerpres. șeful 
grupului de ziariști români care îl 
însoțesc pe conducătorul statului 
român în vizita sa pe continentul 
latino-american.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a răspuns la întrebările 
puse de ziariști.

GUILLERMO TRIBIN (A- 
genția de presă E.F.E.) : Dom
nule președinte, in America 
Latină au loc frecvente lovi
turi de stat. Din acest punct 
de. vedere, cum interpretați 
dumneavoastră sinuciderea
președintelui Allende ?

TOVARĂȘUL NICOLAE
CEAUȘESCU : Am aflat cu multă 
îngrijorare despre lovitura de stat 
reacționară din Chile. Cu multă 
durere am aflat de asasinarea mi- 
șelească a președintelui Republi
cii Chile, Salvador Allende, emi
nent om politic, patriot chilian, 
luptător pentru pace și colaborare 
între popoare.

Considerăm această lovitură de 
stat ca un atentat împotriva liber
tății și independenței naționale a 
poporului chilian, ca o lovitură 
dată luptei de eliberare, de dezvol
tare independentă a țărilor Ame- 
ricii Latine. Ne exprimăm soli
daritatea cu forțele progresiste, cu 
poporul chilian și sîntem convinși 
că el va reuși să restabilească or
dinea constituțională, ordinea de
mocratică, să facă să fie respecta
tă voința sa democratică.

RODRIGO JARAMILLO (A- 
genția de presă Inter Press 
Service) : Domnule președinte 
Ceaușescu, ați fi atît de ama
bil să rezumați acordurile la 
care ați ajuns cu guvernul co
lumbian în legătură cu schim
burile comerciale, tehnologice, 
culturale etc 1

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : în cursul vizitei 
pe care o efectuăm în Columbia, 
am avut convorbiri deosebit de 
bune cu președintele Pastrana, iar 
miniștrii și specialiștii care mă în
soțesc au avut convorbiri cu mi
niștrii columbieni, cu diferite 
companii și cu specialiști din. Co
lumbia. Am ajuns la o serie de 
înțelegeri cu privire la dezvoltarea 
colaborării economice, tehnico-ști- 
ințifice și culturale dintre țările 
noastre. îndeosebi se vor semna 
unele acorduri de colaborare în 
domeniul cercetărilor și exploată
rii petroliere, în domeniul minier, 
în domeniul industrializării lem
nului, în domeniul agriculturii și 
în domeniul industriei de textile. 
Toate acestea vor crea o bază

largă de extindere a colaborării 
multilaterale între popoarele noas
tre, avantajoasă și pentru po
porul columbian și pentru Româ
nia, întemeiată pe egalitate, res
pect și avantaj reciproc și, desigur, 
neamestec în treburile interne.

ORLANDO PION (ziarul 
„Republica") : Ce deosebire 
ati găsit dumneavoastră intre 
ceea ce este muncitor sau 
proletar in țările socialiste și 
in lumea occidentală ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Cred că și dum
neavoastră cunoașteți că în Româ
nia, ca și în alte țări socialiste, 
muncitorii sînt stăpîni pe mijloa
cele de producție și, deci, stăpîni 
pe produsul social și național și 
este asigurată o repartiție echita
bilă în raport cu contribuția și cu 
munca fiecăruia la dezvoltarea so
cietății.

In țările capitaliste, știți bine 
că proprietatea este pe bază ca
pitalistă, și repartiția, ca atare. De 
altfel, in întreaga lume, clasa 
muncitoare este preocupată toc
mai de a așeza relațiile sociale 
pe o bază mai dreaptă, mai justă, 
însăși în America Latină preocu
parea pentru o mai bună dreptate 
socială animă astăzi toate po
poarele, toate forțele înaintate.

JORGE PALOMINO (Ra
dio „Caracal") : Domnule pre
ședinte, dumneavoastră nu 
considerați că, prin moartea 
președintelui Allende, siste
mul socialist în America La
tină a suferit o grea lovitură ? 

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Lovitura de stat 
reacționară din Chile și asasinarea’ 
președintelui Allende constituie 
fără nici o îndoială o grea lovi
tură pentru dezvoltarea nouă, so
cialistă, în Chile, mai cu seamă că 
se experimenta o cale proprie de 
treqere spre socialism. Fără îndo
ială că popoarele își pot pune 
multe întrebări, cred că vor trage 
și multe învățăminte privind ne
cesitatea unirii tuturor forțelor 
progresiste și naționale, a tuturor 
celor care doresc ca bogățiile na
ționale să se afle în mîna pro
priului popor, ca poporul să poată 
să-și asigure o dezvoltare liberă 
și independentă.

GABRIEL GUTIEREZ (zia
rul „El Tiempo“) : Aș dori să 
vă întreb care este părerea 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte, despre Columbia, des
pre dezvoltarea acestei țări și 
despre oamenii săi ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Am vizitat, de fapt, 
numai două orașe din Columbia 
— Bogota și, astăzi, Medellin, unul 
din centrele industriale ale Co
lumbiei. Am avut însă multe 
convorbiri și am rămas cu părerea 
că se depun eforturi susținute 
pentru dezvoltarea economico-so
cială a țării, pentru un avînt mai 
puternic al industriei, al agricul
turii. Consider că poporul colum-

bian depune eforturi1 susținute pe 
această cale, are perspective mi
nunate de a obține o dezvoltare 
puternică, de a-și consolida atît 
dezvoltarea economico-socială, cît 
și independența și suveranitatea. 
Am impresii ^deosebite despre en
tuziasmul și ospitalitatea poporu
lui columbian și aș dori să exprim 
sentimentele poporului român de 
prietenie și colaborare cu poporul 
columbian.

JULIO GONZALES (Ziarul
■ „El Siglo“) : Care sint rela

țiile actuale ale României, 
țard socialistă, cu Uniunea So
vietică și Statele Unite ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Avem relații bune 
și de vecinătate cu Uniunea So
vietică în toate domeniile de acti
vitate, atît în domeniile economic, 
politic, cît și în lupta pentru o 
lume mai dreaptă, pentru pace in
ternațională, așa cum avem relații 
bune cu toate țările socialiste.

In ce privește relațiile Româ
niei cu Statele Unite, ele s-au dez
voltat mult în ultimii ani și con
siderăm că în spiritul coexisten
ței pașnice, acționînd în spiritul 
deplinei egalități, respectului in
dependenței și suveranității, nea- - 

■ mestecului în treburile interne și* 
avantajului reciproc, există pers
pective de a dezvolta aceste re
lații de colaborare atît cu Statele 
Unite, cît și cu alte țări capitaliste 
dezvoltate.

RODRIGO JARAMILLO 
(Agenția de presă Inter Press 
Service) : Domnule președinte, 
România, care a adoptat o po
litică internațională foarte in
dependentă in ultimii ani, în 
mod deosebit în relațiile sale 
cu țările socialiste, ce atitudi
ne ?i-a asumat față de țările 
din lumea a treia, in special 
față de țările din grupul celor 
nealiniate ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Aș dori. în primul 
rînd, să menționez că România 
desfășoară o activitate indepen
dentă în relațiile cu toate statele 
lumii și că relațiile cu țările so-

cialiste sînt menite să constitui® 
un model nou de relații între țări- 
care construiesc o orînduire nouă.

In ce privește relațiile Româ
niei cu țările în curs de dezvol
tare, cu țările care acționează pen
tru dezvoltarea lor economico-so
cială independentă, le-am acordat 
și le acordăm o atenție deosebită ț 
întreținem relații largi de colabo
rare cu toate aceste țări. Ele au 
caracter și de întrajutorare reoi- 
prpcă în lupta pentru afirmarea 
independenței și suveranității fie
căreia, de luptă împotriva colo
nialismului, neocolonialismuluî, a 
politicii imperialiste de forță și 
dictat,. pentru dreptul popoarelor 
de a fi pe deplin stăpîne pe desti
nele lor, de a-și putea organiza viața 
corespunzător voinței proprii, fără 
nici un amestec din afară. Facem 
totul pentru dezvoltarea relații
lor de colaborare și solidaritate 
cu aceste state. .,

GERARDO JEREZ (secreta
riatul de presă al Președinției 
republicii) :

Ce înseamnă pentru domnul 
președinte til României politi
ca țărilor din așa-numita 
lume a treia, pentru că ele nu 
fac parte nici din capitalism, 
nici din socialism ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Este o problemă 
care ar necesita o discuție lungă, 
pentru că țările din așa-zisa lume 
a treia sînt toate țări în curs de ; 
dezvoltare, și-au cucerit indepen
dența după cel de-ăl doilea război 
mondial. Intre acestea se află șl 
unele țări socialiste. Multe din 
acestea afirmă și înfăptuiesc, da 
altfel, măsuri de dezvoltare socia
listă , a țărilor lor. Ca atare, nu 
s-ar putea spune că ele se află în
tre socialism și capitalism. Sînt 
țări cu diverse orînduiri sociale, 
care luptă ; ’
economică ! 
tă, pentru ; 
dominație, 
nialism și 
rile pentru’ 
dența. bunăstarea și fericirea pro
priilor lor popoare.

pentru dezvoltarea lor 
și socială independen- 
a lichida formele da 
colonialism, neocolo- 
care își unesc efortu- 

a asigura indepen-

Excelenței Sale
Domnului MISAEL PASTRANA BORRERO

Președintele Republicii Columbia
La plecarea din frumoasa și ospitaliera dumneavoastră țară, vă rog 

să primiți, excelență, sincere mulțumiri pentru primirea cordială și pen
tru posibilitatea ce ne-ați oferit-o de a cunoaște unele aspecte din viata 
și realizările harnicului și talentatului popor columbian.

Fructuoasele convorbiri purtate, acordurile și înțelegerile la care 
am ajuns împreună și dorința noastră comună de a dezvolta relațiile 
prietenești și de cooperare dintre țările și popoarele noastre îmi întă
resc convingerea că această vizită va reprezenta un moment important 
în evoluția legăturilor dintre România și Columbia.

Urez poporului columbian prieten succese în dezvoltarea economică 
și socială a țării, bunăstare și fericire !

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

.Vizitînd fabrica Companiei columbiene de țesături „Coltejer" (fotografia din stingo). Populația orașului Medellin, cu mic, cu mare, salută cu simpatie ji cordialitate pe solii poporului român (fotografia din dreapta)
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Columbia

BANCHETUL OFERIT DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
SI DE TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU
’ » J

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe Alfonso Lopez Michelsen,

Miercuri seara, președintele
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușesou, și tovarășa Elena
Ceaușescu au oferit un banchet In 
onoarea președintelui Republicii 
Columbia, Misael Pastrana Borre
ro, și a soției sale, Cristina Aran
go Vega de Pastrana.

La banchet, care a avut loc In 
saloanele Clubului militar din 
Bogota, au luat parte Hugo Escobar 
Sierra, președintele Congresului 
National, Alfredo Vasquez Car- 
rizosa, ministrul afacerilor externe, 
Hernando Currea Cubides, minis
trul apărării naționale, Gerardo 
Silva Valderrama, ministrul mine

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui
Misael Pastrana Borrero

Stimate domnule președinte, 
Doamnă,
Doamnelor și domnilor,
Sîntem aproape de încheierea 

vizitei noastre în frumoasa dum
neavoastră patrie. Deși relativ 
scurtă, vizita în Columbia, convor
birile pe care le-am avut cu dum
neavoastră, domnule președinte, 
convorbirile pe care miniștrii și 
specialiștii români le-au avut cu 
membri ai guvernului columbian, 
cu conducători de companii și în
treprinderi din Columbia au fost 
deosebit de rodnice.

Am avut prilejul să cunosc — 
puțin, este adevărat — preocupă
rile și realizările poporului colum
bian pe calea dezvoltării economi- 
co-sociale. Avem impresii deosebit 
de plăcute despre munca și rezul
tatele pe care poporul dumnea
voastră le-a obținut în dezvoltarea 
sa. Avem impresii deosebit de plă
cute despre întîlnirile cu populația 
din Bogota și Medellin. Am văzut 
cum ea a exprimat sentimentele 
de prietenie față de noi, față de 
colaborarea și prietenia dintre cele 
două țări și popoare. Am putea 
spune, deci, că vizita noastră a fost 
deosebit de bună din toate punc
tele de vedere.

Am discutat un cerc larg de pro
bleme în ce privește colaborarea 
dintre țările noastre. S-au încheiat 
o serie de acorduri, s-au stabilit o 
serie de înțelegeri pentru dezvol
tarea colaborării economice, teh- 
nico-științifice, culturale și stnt 
convins că ele vor fi traduse In 
viață. Noi vom face totul pentru 
ca ele să fie realizate în cele mai 
bune condiții.

Am semnat, în această seară, 
Declarația comună care înscrie 
principiile fundamentale ale rela
țiilor bazate pe egalitate, pe res
pectul suveranității, neamestecul 
în treburile interne, avantajul re
ciproc, principii pe care se dez
voltă relațiile dintre țările noastre, 
dar care se referă și la colaborarea 
și afirmarea acestor principii în 
toată lumea.

Aș dori să declar aici că apre
ciez vizita noastră ca un moment 
de însemnătate istorică în relațiile 
dintre popoarele noastre și că a- 
ceastă vizită are o mare influență 
asupra dezvoltării relațiilor gene
rale dintre țările Americii Latine 
cu România, cu alte țări socialiste, 
pentru dezvoltarea solidarității și 
colaborării între toate țările care 
luptă pentru dezvoltarea lor eco- 
nomico-socială independentă și 
totodată pentru dezvoltarea co
laborării cu țările dezvoltate, ba
zată pe principiile de care am 
vorbit, pe faptul că în lumea de 
astăzi este necesar ca deosebirile 
de orînduiri sociale să nu împie
dice o bună colaborare între po
poare, că este necesar să se asi
gure respectarea dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî dezvoltarea 
așa cum o dorește.

Desigur, experiența României 
demonstrează că fiecare popor 
poate, dacă este unit, dacă este 
hotărît, să-și făurească un destin 
nou, să facă aceasta în bune con
diții, că nu există forță în lume 
capabilă să împiedice un popor 
să-și hotărască destinul, său, dacă 
acel popor este hotărît să lupte

SOSIREA LA QUITO
(Urmare din pag. I)

Ceremonia ia sfîrșit prin trece
rea în revistă de către cei doi pre
ședinți a gărzii de onoare, alcătui
tă din cădeți ai Colegiului militar 
„Eloy Alfaro", care este aliniată pe 
aeroport. •

Pentru a-i saluta pe președintele 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu au venit în aceas
tă zi pe aeroport, răspunzînd che
mării Confederației Oamenilor 
Muncii din Ecuador, centrul sin
dical cel mai important al țării, 
numeroși locuitori ai orașului care 
poartă pancarte cu urări de bun 
sosit: „Bienvenido presidente
Ceaușescu", „ Amistad Ecuador- 
Rumania" - sînt cîteva din inscrip
țiile ce pot fi citite pe marile ban
derole purtate de aceștia. In semn 
de cinstire deosebită se aud cuvin
tele rostite în românește: „Trăiască 
Ceaușescu, Trăiască România".

în drum spre reședința rezervată 
oaspeților români, la „Hotel Qui
to" din centrai orașului, grupuri de 

lor și petrolului, Jesus Maria 
Salazar Buchell, ministrul sănătă
ții publice, monseniorul Angelo 
Palmas, nunțiul apostolic, decanul 
corpului diplomatic, parlamentari, 
personalități ale vieții cultural- 
științifice.

Au participat tovarășii Ion Pă- 
țan, Ștefan Andrei, George Maco- 
vescu, Bujor Almășan, Dumitru 
Moianu, ambasadorul României la 
Bogota, și alte persoane oficiale 
române.

In timpul banchetului, desfășu
rat Intr-o atmosferă cordială, prie
tenească, cei doi președinți au 
rostit toasturi.

Președintele Nicolae Ceaușescu 

pentru independență, pentru drep
tul de a fi stăpîn la el acasă.

în America Latină problemele 
acestea sînt cunoscute, ca în multe 
țări din lume, inclusiv în Europa. 
Deși Europa are o dezvoltare mai 
veche, și acolo, în multe țări, a- 
ceastă problemă este la ordinea 
zilei. Noi considerăm că, mai mult 
ca oricînd, în actuala dezvoltare a 
vieții internaționale, a vieții so
ciale se impune unitatea tuturor 
forțelor din fiecare țară pentru a 
asigura progresul social și, pe a- 
ceastă bază, se poate asigura soli
daritatea între toate popoarele 
care luptă pentru dezvoltare inde
pendentă.

Noi, țările în curs de dezvoltare, 
putem să realizăm un progres ra
pid, unind toate forțele poporului, 
de la clasa muncitoare pînă la în
treprinzători, la industriași, toate 
forțele care își iubesc poporul, 
care doresc bunăstarea, indepen
dența, care doresc ca poporul lor 
să ocupe un loc demn în lume. 
Pe această cale a acționat Româ
nia și considerăm că numai pe a- 
ceastă cale se poate asigura pro
gresul economic și social.

Iată în ce spirit întreprindem 
călătoria noastră în America La
tină, iată în ce spirit dorim să 
dezvoltăm colaborarea cu dumnea
voastră, cu poporul dumneavoas
tră. Dorim să unim, ca să spun 
așa, eforturile în dezvoltarea eco
nomiei, științei, culturii, respec- 
tînd calea de dezvoltare a fiecărui 
popor, dreptul său de a alege orîn- 
duirea pe care o dorește, dar ac- 
ționînd pentru a asigura un pro
gres mai rapid, dreptate socială 
pentru întregul popor, a contri
bui la pacea și colaborarea între 
toate popoarele lumii. As dori să 
închei exprimînd încă o dată mul
țumirea noastră pentru ospitalita
tea cu care am fost primiți, satis
facția noastră pentru rezultatele 
vizitei și convorbirilor pe care 
le-am avut, să exorim speranța — 
și aș dori să spun și convingerea 
mea — că tot ceea ce am convenit 
în aceste zile va deschide un drum 
nou în dezvoltarea colaborării In
tre popoarele noastre.

Aș dori, domnule președinte, să 
vă înmînez cea mai înaltă decora
ție a României — „Steaua Repu
blicii Socialiste România" — sim
bol al făuririi vieții noi, al inde
pendentei și suveranității Româ
niei. Vă înmînez această înaltă 
distincție dumneavoastră, ca semn 
al prețuirii activității pe care o 
desfășurati atît în ce privește dez
voltarea independentă a patriei 
dumneavoastră, cît și a activității 
pentru prietenia dintre popoarele 
noastre.

Vă rog să-mi permiteți acum să 
ridic paharul pentru prosperitatea, 
bunăstarea, fericirea, pentru dez
voltarea independentei și suvera
nității poporului prieten colum
bian,

pentru prietenia și colaborarea 
dintre poporul român și poporul 
columbian.

In sănătatea dumneavoastră,
domnule președinte,

în sănătatea dumneavoastră,
doamnă,

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze puternice).

cetățeni, purtînd stegulețe ale celor 
două țări fac o caldă manifestare 
de simpatie președintelui român.

La reședință, președinții Lara șl 
Ceaușescu se întrețin cordial timp 
de cîteva minute.

★
Principalele cotidiene ecuadorie- 

ne „El Comercio", „El Uni verso", 
„El Tiempo" și „El Telegrafo" pu
blică pe prima pagină sub titluri 
mari articole consacrate vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu. Artico
lele sînt însoțite de fotografii pe 
mai multe coloane ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Informînd pe larg despre pro
gramul celor două zile ale vizitei, 
cotidienele ecuadoriene subliniază 
că acest important eveniment va 
prilejui cu siguranță încheierea u- 
nor înțelegeri concrete între cele 
două țări în diferite domenii de 
activitate. „El Comercio", cel 
mai mare ziar al țării, consacră, 
de asemenea, o pagină întreagă, 

a înmlnat președintelui Republicii 
Columbia, Misael Pastrana Bor
rero, ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa I, cea 
mai înaltă decorație a României, 
ca semn al prețuirii activității 
desfășurate de șeful statului co
lumbian pentru dezvoltarea inde
pendentă a patriei sale, pentru 
contribuția sa la promovarea prie
teniei dintre poporul român și cel 
columbian.

Mulțumind călduros pentru înal
ta distincție primită, președintele 
Republicii Columbia a subliniat că 
ea reprezintă simbolul energiei și 
voinței unui popor care luptă ferm,

Domnule președinte al României, 
Doamnă Ceaușescu,
Domnilor membri ai delegației, 
Doamnelor și domnilor,
Cu numai două zile în urmă, 

cînd domnul președinte își începea 
vizita în țara noastră, exprimam, 
ca o anticipație, marea noastră în
credere că prezența domniei sale 
în Columbia va însemna începutul 
unei prietenii rrțai fructuoase de- 
cît cea din trecut între cele două 
popoare ale noastre.

Știam că aceasta înseamnă, de 
asemenea, crearea de noi legături, 
de legături și mai strinse între po
poarele din America Latină și po
poarele din Europa. Este ceea ce 
ați exprimat și dumneavoastră — 
aspirația spre o politică de pace, 
de înțelegere și apropiere, de întă
rire a solidarității țărilor în curs 
de dezvoltare. Știam că vizitele 
dumneavoastră în diverse zone ale 
lumii au dat întotdeauna roade 
pentru favorizarea înțelegerii între 
diverse grupuri, care astăzi for
mează comunitatea internațională.

Țara noastră, domnule președin
te, are ceea ce noi am putea numi 
o situație cu totul specială, chiar 
în cadrul Americii Latine. Sîntem 
uniți cu alte popoare din acest 
continent datorită originii comune, 
datorită similitudinii de religie, de 
principii spirituale. în același timp, 
Columbia este o țară care, din 
momentul independenței sale, a 
menținut o tradiție de demnitate, 
de respect reciproc între popoare, 
de respect față de libertatea lor, 
de dreptate între oameni. în felul 
acesta îndeplinim ceea ce elibera
torul Simon Bolivar a arătat în 
urmă cu 150 de ani, și anume 
de a nu pretinde să fim o putere 
materială, ci de a ne menține ca 
o forță morală. Aceasta este situa
ția noastră în America Latină. A- 
ceasta este situația noastră de țară 
mică în lume. Noi ne apărăm in
dependența, suveranitatea, care nu 
suferă nici un fel de influență po
litică și nici socială. Sîntem un 
popor care, în mijlocul dificultăți
lor, își caută destinul, urmărind 
să-și afirme demnitatea, să-și asr* 
gure bunăstarea, prosperitatea tu
turor păturilor societății.

Facem parte din această lume 
nouă, care a început să fie neli
niștită, o lume care se dezvoltă In 
diferite forme. Aceasta nu se ex
primă numai în cifre reci, ci în 
îmbunătățirea condițiilor de trai 
ale popoarelor. Pentru aceasta 
muncim și căutăm să recuperăm 
ceea ce nu s-a putut face în tre
cut, prin educație în toate sectoa
rele, prin efortul de a oferi posi
bilități egale tuturor, prin campa
nia noastră în domeniile sănătății, 
asigurărilor sociale, construcțiilor 
de locuințe.

Avem, desigur, probleme deose
bite, însă privim cu optimism vii
torul. Columbia este o țară cu o 
enormă creștere a populației. A- 
ceastă populație crește atît în nu
măr, cît și în dorințe, iar aceasta 
creează în mod logic tensiuni și 
preocupări sociale enorm de mari.

în interior, prezentării României. 
Totodată, ziarul inserează nu
meroase mesaje de salut a- 
dresate președintelui Nicolae 
Ceaușescu de către Confederația 
Oamenilor Muncii din Ecuador, 
Partidul Comunist din Ecuador, 
Federația provincială a oamenilor 
muncii din provincia Bolivar, de 
alte organizații - ale oamenilor 
muncii.

Ca o expresie a solidarității din
tre clasa muncitoare ecuadoriană 
și cea română, președintele Con
federației Oamenilor Muncii din E- 
cuador, Becquer Sanchez, a ținut 
să transmită personal președinte
lui Nicolae Ceaușescu, imediat 
după sosirea sa la reședință, un 
salut frățesc din partea tuturor 
membrilor confederației.

Reportajul vizitei 
a rost realizat de :
Romulus CAPLESCU 
Radu PASCAL 
Petru POPESCU
Telefotografil : Radu Cristescu

Ion Dumitru 

cu hotărire, pentru făurirea unui 
mare viitor.

Luînd din nou cuvîntul, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
spus : „Aș dori, domnule președin
te, să vă adresez în acest cadru 
sau să repet în acest cadru, invi
tația de a vizita România, îm
preună cu soția, pentru' a con
tinua astfel convorbirile și a 
dezvolta relațiile de prietenie și 
colaborare dintre popoarele noas
tre.

Vă pot asigura că poporul ro
mân vă va face o primire cordială, 
așa cum se face unor prieteni.

Vă doresc bun venit In România".

Sîntem conștienți că pe calea e- 
liberării, a demnității umane, a 
justiției înaintăm spre țelul reali
zării noastre naționale. în ansam
blul lumii de azi sperăm să ne 
înțelegem cu toate popoarele în 
cadrul unui dialog care să se ba
zeze, așa cum ați spus și dumnea
voastră, pe respectul mutual între 
popoare, avantajul reciproc, pe 
neintervenția directă sau indirectă 
în treburile altor state.

Fiecare popor își are probleme
le sale, își caută propriul viitor. 
Acesta este limbajul care exprimă 
în mod clar convingerile noastre, 
consemnate în Declarația comună, 
în acordurile și înțelegerile prin 
care am stabilit să acționăm îm
preună pentru întărirea păcii 
în lume, pentru ca această pace 
să aibă o bază juridică, pentru ca 
țările mici să aibă un cuvînt de 
spus pe scena internațională, pen
tru ca soluționarea problemelor să 
nu ne ia prin surprindere — așa 
cum s-a întîmplat în problema 
monetară — și pentru ca marile 
puteri să ia în considerație acor
darea unor garanții de pace în 
lume și să știe că la marginile a- 
cestei lumi există ponoare care pot 
să participe la marile hotărîri ale 
lumii.

Pentru mine, vizita dumnea
voastră, domnule președinte, a 
fost un lucru minunat, dat fiind 
faptul că ne-a deschis noi per
spective. Există posibilități încă 
neexnlorate, care vor permite a- 
propierea dintre popoarele noastre, 
îndepărtate din punct de vedere 
geografic, dar apropiate prin sco
puri comune și prin realizările 
concrete pe care le obțin.

De aceea cred, așa cum am spus 
și cu două zile în urmă, că ade
vărata cunoaștere se poate realiza, 
că asemenea călătorii, ca această 
vizită, așa cum ați spus și dum
neavoastră, domnule președinte, 
marchează o etapă importantă în 
relațiile dintre România și Colum
bia, între continentul nostru și 
țara dumneavoastră, precum și 
țările dumneavoastră prietene.

Pentru mine, domnule președin
te, consider că este o îndatorire să 
fac cinste decorației pe care mi-ați 
înmînat-o. Știu că ea este simbo
lul luptei, energiei, voinței po
porului dumneavoastră, ale unui 
popor care știe că dezvoltarea nu 
vine de la sine și că numai acțio- 
nînd cu voință șî hotărîre se pot 
realiza marile scopuri ale viitoru
lui.

Vă mulțumesc, domnule pre
ședinte, pentru această înaltă 
onoare pe care mi-ați acordat-o, 
în numele poporului dumneavoas
tră, al unui popor prieten.

Dogesc, cu toată sinceritatea, să 
ridic paharul, domnule președinte, 
pentru ca această vizită să se con
cretizeze în realizări care să ser
vească apropierii între națiunile 
noastre.

Pentru măreția României!
Pentru fericirea poporalul său !
Pentru fericirea dumneavoastră 

personală șl a doamnei Ceaușescu!
Pentru ca această călătorie prin 

America Latină să servească în
tăririi prieteniei între România și 
țările din America Latină !

Pentru legături foarte strînse în
tre România și Columbia I

IÎNTÎLNIRETovarășii Nicu Ceaușescu, vicepreședinte al Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, și Petru Popescu, membru supleant al Biroului C.C. al U.T.C., s-au tntîlnit miercuri, 12 septembrie, In sediul Ambasadei române din Bogota, cu Carlos Dromero. secretar generai al Uniunii Tineretului Comunist din Columbia, Miller Chacon, secretar organizatoric al Uniunii Tineretului Comunist din Columbia, Leonardo Osada și Guillermo Saenz, membri ai Comisiei Naționale Universitare a Uniunii Tineretului Comunist din Columbia, eu membri al Comitetului Executiv al Uniunii Tineretului Comunist din Columbia, reprezentanți ai conducerii mișcării studențești,A avut loc o informare reciprocă In problemele specifice ale organizațiilor de tineret și studențești din cele două țări. Au fost analizate posibilitățile lărgirii colaborării dintre organizațiile de tineret și studențești din România șl Columbia.
O delegație de tineret și studenți din Columbia a fost invitată să facă 

o vizită in România.

candidat al Partidului Liberal la președinție

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român,, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, l-a primit, 
miercuri seara, la reședința sa din 
Bogota, pe Alfonso Lopez Michel
sen, candidat al Partidului Libe
ral la președinție. '

La primire a luat parte tovară
șul Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Alfonso Michelsen l-a salutat 
călduros pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și i-a urat deplin succes 
în vizita pe care o întreprinde în 
Columbia. El a relevat contribuția 
pe care a adus-o în perioada în 
care a fost ministru de externe la 
dezvoltarea relațiilor între cele

' DECLARAȚIA SOLEMNĂ COMUNĂ'
a Republicii Socialiste România 

și a Republicii Columbia
(Urmare din pag. I)rarea în domeniile politic, economic, tehnologic, științific, Invățămint, cultural, artistic și turistic,— de a intensifica cooperarea economică reciproc avantajoasă, prin dezvoltarea schimburilor comerciale și diversificarea tipurilor de mărfuri ce vor fi schimbate intre ele, eiiminind obstacolele, îmbunătățind metodele și ! instrumentele juridice care reglementează aceste relații, de a intări și extinde cooperarea industrială, tehnică și științifică in toate domeniile de interes reciproc, in scopul folosirii pe deplin a resurselor lor naturale și umane,— de a dezvolta și aprofunda legăturile de prietenie dintre cele două popoare, printr-o mai bună cunoaștere reciprocă a valorilor lor spirituale și materiale și apropierea dintre ele prin cooperare între universități și instituții de artă și cultură, schimburi de oameni de știință, profesori și studenți, personalități ale vieții economice, politice și sociale, prin alte forme de relații între cetățenii celor două țări.II. Declară solemn că relațiile lor bilaterale se fundamentează, între altele, pe următoarele principii :1. Dreptul sacru al fiecărui stat la existență, libertate, independență și suveranitate națională,2. Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-șl alege și dezvolta liber sistemul său politic, economic și social. corespunzător voinței și intereselor sale proprii, fără nici un amestec din afară,3. Dreptul suveran al fiecărui stat de a folosi bogățiile sale naturale și toate celelalte resurse conform intereselor naționale, fără nici un fel de Împiedicare din afară, dreptul suveran al statelor riverane de a explora, conserva și exploata bogățiile naturale și de a dispune de resursele marine și submarine apropiate de coastele lor, conform dreptului internațional, și de a participa echitabil la exploatarea teritoriilor submarine care constituie patrimoniul comun al umanității,4. Egalitatea deplină in drepturi a tuturor statelor indiferent de mărime, nivel de dezvoltare și sistemul lor politic, economic sau social,5. Dreptul fiecărui stat de a participa, în condiții de deplină egalitate, Ia examinarea șl soluționarea problemelor internaționale de interes comun,6. Dreptul statelor de a folosi cuceririle științei și tehnologiei moderne și de a obține avantajul reciproc in colaborarea dintre ele, in toate domeniile,7. Dreptul și îndatorirea statelor, indiferent de sistemul lor social și politic, de a coopera Intre ele in diverse domenii in scopul menținerii păcii și securității internaționale, al promovării progresului economic șl social al tuturor națiunilor șl, In special, al țărilor In curs de dezvoltare.8. Obligația tuturor statelor de a nu interveni, sub nici o formă și nici un pretext, tn afacerile Interne sau externe ale oricărui alt stat,9. Obligația statelor de a respecta inviolabilitatea frontierelor de stat și integritatea teritorială a altor state și, drept consecință, recunoașterea faptului că orice tentativă din partea unui stat independent impotriva unității naționale sau integrității teritoriale ale altui stat constituit o atingere gravă adusă păcii și securității Internaționale,10. Obligația statelor de a se abține, tn relațiile lor Internaționale, de la orice fel de constringere de ordin militar, politic, economic sau de altă natură șl de la amenințarea cu fârța sau folosirea forței, sub orice pretext, in orice împrejurare și sub orice formă, împotriva altui stat,11. Dreptul inerent al fiecărui stat la autoapărare In

două țări. Totodată, și-a exprimat 
dorința de a contribui, în noile 
condiții, în urma vizitei șefului 
statului român în Columbia, la am
plificarea raporturilor dintre cele 
două țări, ceea ce corespunde po
ziției sale privind întărirea solida
rității și colaborării între toate ță
rile lumii pentru dezvoltare inde
pendentă. El a subliniat, totodată, 
că poporul columbian salută dez
voltarea relațiilor cu Republica 
Socialistă România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat satisfacția pentru modul 
cum a decurs vizita în Columbia și 
pentru faptul de a fi putut cunoaș
te din realizările și preocupările 
poporului columbian, care i-au 
produs o impresie deosebit de 

dividuală sau colectivă, conform Cartei Organizației Națiunilor Unite,12. Obligația statelor de a reglementa toate diferendele dintre ele, exclusiv prin mijloace pașnice,13. Obligația fiecărui stat de a contribui Ia pace, menținerea păcii fiind un obiectiv de interes primordial pentru toate statele,14. Obligația fiecărui stat de a respecta drepturile de care se bucură alt stat, conform dreptului internațional, drepturile fundamentale ale statelor nefiind susceptibile de nici o alterare,15. îndatorirea fiecărui stat de a-și Îndeplini cu bună credință obligațiile asumate în conformitate cu Carta Națiunilor Unite sau decurgind din principiile și regulile de drept internațional, general recunoscute, sau din acorduri internaționale valabile, conform acestor principii și reguli de drept internațional,în interpretarea și aplicarea lor, aceste principii fundamentale ale dreptului internațional sint legate între ele și fiecare principiu trebuie interpretat în contextul celorlalte principii ; ele trebuie să fie respectate riguros de către toate statele in relațiile lor reciproce.III. Declară hotărirea lor comună :— de a coopera pentru realizarea de măsuri eficiente In domeniul dezarmării șî, in primul rind, al dezarmării nucleare, pentru crearea, pe lingă zona denu- clearizată din America Latină, stabilită prin Tratatul de la Tlatelolco, de zone denuclearizate în diferite regiuni ale lumii, însoțite de angajamentul ferm al statelor nucleare de a nu folosi armele atomice impotriva țărilor participante la astfel de zone și de a respecta statutul de denuclearizare,— de a-și conjuga eforturile pentru promovarea destinderii, păcii, bunei înțelegeri șl a cooperării in Europa, America Latină și alte părți ale lumii, v— de a acționa cu hotărîre pentru stabilirea și menținerea unei ordini economice și sociale mondiale juste și echitabile prin instaurarea unei diviziuni internaționale a muncii mal raționale, pentru încurajarea transformărilor necesare a fi operate in structura economiei mondiale, pentru normalizarea și expansiunea comerțului, intensificarea cooperării economice între toate statele șl pentru întărirea independenței economice a țărilor in curs de dezvoltare, pentru securitatea economică colectivă în scopul favorizării dezvoltării și expansiunii susținute a economiilor naționale,— de a-și uni acțiunile lor pentru Întărirea rolului Organizației Națiunilor Unite In menținerea și consolidarea păcii și securității internaționale, dezvoltarea cooperării intre toate națiunile și promovarea normelor dreptului internațional in relațiile intre state.IV. Dorind să asigure aplicarea principiilor și realizarea obiectivelor cuprinse in prezenta declarație, Republica Socialistă România și Republica Columbia declară voința lor comună de a continua consultările lor pe cale diplomatică normală, prin intilnirl periodice la diverse niveluri.Aceste consultări, care se vor realiza ținind seama de obligațiile internaționale pe care le au cele două părți și de celelalte sisteme de consultări prevăzute de tratate în vigoare, vor avea ca obiect : chestiunile referitoare la dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre cele două țări, problemele internaționale de interes comun, inclusiv cele examinate de organizațiile internaționale ale căror membre sînt cele două țări și, în special, de Organizația Națiunilor Unite, precum și orice altă chestiune asupra căreia cele două părți vor considera util să albă schimb de păreri.întocmită Ia Bogota, Ia 12 septembrie 1973, In două exemplare, fiecare in limbile română șl spaniolă, ambele texte avind aceeași valabilitate.

bună. Șeful statului român a sub
liniat că Declarația solemnă comu
nă, acordurile și înțelegerile con
venite în timpul vizitei vor des
chide perspective largi intensifică
rii colaborării între cele două țări.

în cursul convorbirii a fost ex
primată hotărfrea de a se acțio
na pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Columbia. To
varășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat dorința părții române de a 
aplica acordurile și înțelegerile 
semnate.

A fost efectuat, totodată, un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme actuale ale vieții internațio
nale.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.
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PE TOATE ȘANTIERELE
9

DE INVESTIȚII
9

BUM, DISCIPLINA,
CALITATE!

Zn 8 luni, 73 la sută 

din planul anual
Constructorii de pe platforma Combinatului de îngrășăminte 

chimice din Turnu-Măgurele, din cadrul Trustului de construcții 
industriale București, mobilizîndu-și forțele pentru a realiza la 
termen și chiar mai devreme lucrările de construcții-moritaj de 
la fabrica de amoniac, fabrica de acid azotic, stația elec
trică, gospodăria de apă, rețele canalizări, depozite, căi 
ferate, drumuri interioare au obținut bune rezultate în 
muncă. în 8 luni din acest an ei au realizat 73 la sută din 
planul anual de investiții. Prezentăm, în cîteva imagini, pe unii 
din fruntașii acestui mare șantier (de la stînga la dreapta). în 
fotografia nr. î, echipa de fierari-betoniști condusă de Gheorghe 
Boghiu ; fotografia nr. 2 înfățișează echipa de betoniști con
dusă de Filip feican, iar în fotografia nr. 3 am surprins la lucru 
pe sudorii Ion Mihalache și Nae Oprea. în septembrie, con
structorii de aici sînt hotărîți să depășească rezultatele din luna 
august, făcînd noi pași importanți în îndeplinirea mai devreme 
a planului anual de investiții. Foto-text : S. Cristian

TIMPUL Șl FORȚA DE LUCRU

SlNT MAI BINE FOLOSITE
există totuși restanțe ce se cer grabnic lichidate

Pe șantierul întreprinderii „La- romet" din Capitală, constructorul — I.C.S.I.M. din București — este angajat, în prezent, în realizarea unor importante capacități productive, unele dintre ele avînd termene de punere în funcțiune chiar In acest semestru. în ce ritm se muncește pe șantier? Cum- • sînt- respectate graficele de execuție a lucrărilor 7Prezenți cu o lună în urmă pe șantier notam : o serie de capacități de producție din etapa a II-a de dezvoltare, între care atelierul de tratament termic, au fost date In exploatare în avans. La celelalte obiective din aceeași etapă, lucrările erau pe terminate, ele în- cadrîndu-se în graficele de execuție. Totuși, la unele capacități din etapa a III-a de dezvoltare se înregistrau anumite restanțe. Care este acum situația pe șantierul întreprinderii bucureștene 7— în activitatea șantierului s-au produs schimbări radicale — ne răspunde șeful serviciului investiții al întreprinderii „Laromet", Marin Miu.— La ora actuală ne încadrăm In graficele fizice și valorice de execuție a lucrărilor — întărește această apreciere șeful lotului de construcții Vaslle Neamțu.Din discuții reținem că în luna septembrie urmează să se realizeze 10 Ia sută din planul anual de investiții și măsurile luate, precum și cele care se au în vedere sînt de natură să asigure accelerarea în continuare a ritmului de lucru. Ele privesc Îmbunătățirea organizării muncii pe șantier, întărirea disciplinei, folosirea mai 
k_ _ _ _ _ _ _ _ —_ _ _ _ _ _ _ _

bună a timpului de lucru și suplimentarea forței de muncă. La rîn- dul său, beneficiarul s-a angajat să sprijine mai substanțial constructorul, urmînd să execute, cu forțe proprii, unele lucrări, să monteze utilajele de la noua secție de sculărie, concomitent cu •efectuarea Lucrărilor de finisaj. .
După o lună, din nou pe 

șantierul întreprinderii 
„Laromet** — București

Facem un scurt raid pe șantier. La secția sculărie se lucrează intens, există o mal mare concentrare de forțe, ceea ce ne îndreptățește să credem că termenul de punere in funcțiune — 30 septembrie a.c. — va fl respectat.Iată-ne și la secția turnătorie- pregătire șarje. „Care este stadiul de execuție la acest obiectiv 7“ — îl întrebăm pe maistrul principal Ion Damache 7' „S-a turnat betonul de egalizare a fundațiilor pentru stilpii de rezistență. Conform graficului însă, pină acum aceștia trebuiau să fie montați. La fel și fermele metalice".Deci, lucrări în restanță. Este și firesc, din moment ce pe acest șantier lucrează, deocamdată, un efectiv redus de constructori.

La secția extrudate, situația este asemănătoare în ceea ce privește stadiul fizic de execuție a lucrărilor. Discutăm cu singurul muncitor Intîlnit aici, lăcătușul Stelian Văcăroiu.— La ce lucrați în prezent 7— Nu lucrez. Aștept să vină-XO- legii cu aparatele topometrice să facem niște măsurători.— Ciți sinteți în echipă 7— 8 oameni.După o oră și jumătate, cei trimiși după aparate nu veniseră \ încă.Am fi vrut să ne oprim și la un alt obiectiv, hala de expediție. A fost imposibil. Motivul 7 La acest obiectiv lucrările nu au fost începute nici plnă acum, după 45 de zile de la data fixată în graficele de execuție.Discutăm din nou cu șeful serviciului de investiții și șeful de lot Aceștia au dat asigurări că restanțele ce mai există pe șantier vor fi lichidate pină la 5, cel mai tirzlu 10 octombrie. Este un lucru bun. Mai ales că fundațiile sînt executate în proporție de 90 la sută, stilpii de rezistență sînt asigurați aproape în totalitate, ca și construcțiile metalice. Se impune însă aplicarea neîntîrziată și în întregime a măsurilor preconizate pe șantier, pentru accelerarea ritmului de lucru la toate obiectivele, în așa fel încît noile capacități să intre în producție la termenele planificate.
Ilie ȘTEFAN

VEȘTI DE LA CONSTRUCTORI
■ Pe șantierul Combinatului de îngrășăminte chimice din Arad ritmul de lucru s-a intensificat în ultimele zile în vederea recuperării restanțelor, realizării la timp a fronturilor de lucru pentru montaje, devansării termenelor la o serie de obiective. La turnurile de granulare N.P.K. constructorii au ajuns cu lucrările de glisare la cota 20 și sînt hotărîți să facă totul pentru ca pină la sfîrșitul lunii să atingă cota 55. Muncitorii care lucrează la montarea reformerului primar de la fabrica de amoniac au reușit să recupereze restanțele și *să se înscrie în graficul de execuție. (
■ Cei peste 100 de constructori de pe șantierul Filaturii de bumbac din orașul Gura Humorului au încheiat bilanțul primelor opt luni de activitate din acest an, cu o depășire a prevederilor de plan de peste 2,2 milioane lei. Stimulați de succesele dobindite, harnicii constructori de aici s-au angajat ca in luna septembrie să realizeze un volum de lucrări in valoare de 2,5 milioane lei, adică aproape dublu față de sarcinile de plan ale lunii august. Aceasta înseamnă concret că, pînă la finele lunii septembrie, fabrica va fi închisă în întregime și acoperită, în așa fel încît în primele zile ale lunii viitoare să poată fi începute lucrările de interior.
■ Pe platforma chimică din Săvinești, luna aceasta a început finalizarea unor importante obiective de investiții. Este vorba, in primul rind, de punerea în funcțiune a noii fabrici „melana IV“, unde timpul afectat probelor tehnologice a fost scurtat cu 50 de zile. Pe aceeași platformă, la fabrica „caprolac- tarna" au început probele tehnologice la instalațiile de oxidare amoniac, hidroxilamină, sinteză și sulfat de amoniu. Noua capacitate va asigura materia primă necesară punerii în funcțiune, încă în acest an, a altei fabrici — „relon IV".M Datorită intensificării ritmului de lucru, constructorii și ™ montorii de pe șantierul turnătoriei centrale a întreprinderii de piese turnate din Cîmpina au reușit să recupereze o mare parte din restanțele înregistrate la începutul semestrului II. Astfel, au fost montate utilaje din stoc, in valoare de peste 7 milioane lei. Acest fapt a permis constructorilor și montorilor ca, în prezent, să apropie cota realizărilor de prevederile planului de execuție.n Folosirea într-un procent ridicat a elementelor prefabrica- te din beton armat și organizarea judicioasă a fiecărei faze de lucru au permis colectivului de constructori de pe șantierul Filaturii de bumbac din Cimpulung-Moldovenesc să îndeplinească de pe acum sarcinile anuale de plan. Practic, un asemenea avans va însemna intrarea în funcțiune a noului obiectiv din Cîmpulung-Moldovenesc cu cel puțin o lună și jumătate înainte de termenul prevăzut.

O autocritica
aproape exemplară

FABRICĂ DE... CIMENT!
Un apel al constructorilor noii fabrici

județul Hunedoaradin

săau

eforturi — ne — ritmul de alert, tehnolo- puse la punct,

lunar și — pe cale — recupe- bună parte a

Sabin IONESCU 
corespondentul 
„Scînteii"

Constantin CĂPRARII 
corespondentul „Scînteii"

...Dialog cu ing. loan Gyurî, directorul întreprinderii de utilaj chimic din Ploiești :— în urmă cu cîteva săntămîni, întreprinderea a fost criticată pentru restantele în livrarea utilajelor tehnologice destinate șantierelor chimiei... A intervenit vreo schimbare în bine 7— După susținute răspunde directorul lucru în secții este giile sînt mai bine am lichidat „locurile înguste", așa încît avem certe posibilități să lichidăm, pînă în octombrie, si restul restantelor la utilaje. Din zecile de mii de tone de utilaje restante Ia începutul anului au mai rămas de livrat circa 1 500 de tone. De primă urgentă sînt cazanele recuperatoare pentru Combinatul chimic din Tg. Mureș, o serie de coloane pentru G.I.P. Borzești, schimbătoarele de căldură si alte vase pentru Combifiatul petrochimic Ploiești.Am vizitat secțiile întreprinderii. într-adevăr. atît la cazangerie, cit si în celelalte secții de prelucrare domnește o atmosferă de intensă activitate. Fiecare maistru și muncitor în parte știu, cel puțin eu o lună înainte, ce au de făcut, cunosc urgențele In ordinea intrării în funcțiune a obiectivelor industriale.Discutăm cu tov. Ștefan Nan, secretarul comitetului de partid din întreprindere,— Zilnic — ne spune el — cu graficul in mină, urmărim fiecare subansamblu in parte. Acolo unde se ivesc greutăți intervenim operativ. Este foarte încurajator pentru

noi faptul că tot mai multi beneficiari (chiar secretari de partid) vin in uzină și se oferă să ne ajute in mod concret pentru a reuși să livrăm cu o zi, două sau mai multe zile în avans utilajele contractate. Chiar azi au sosit de la Pitești secretarul comitetului de partid de la combinatul petrochimic, tov. Ion Anghel, cu alți doi specialiști și, împreună, vom analiza posibilitățile pentru accelerarea comenzilor necesare combinatului piteștean.La plecare, directorul întreprinderii a ținut să ne relateze :— Ne angajăm, și pe această cale, să livrăm, pină la finele anului, toate utilajele pentru obiectivele industriale cu termen de intrare în funcțiune în semestrul I al anului viitor. Cu o condiție : să primim, la datele stabilite cu „Metalimport- export", materiile prime de la furnizorii externi. Punctualitatea în primirea materiilor prime din import condiționează expedierea unor utilaje foarte urgente (schimbătoare de căldură) pentru combinatul din Pitești. De asemenea, „Republica" din Capitală — așa < cum ne-am înțeles — trebuie să ne livreze la timp țeava garantată pentru temperaturi negative, întru- cît și aceasta condiționează realizarea în termen a instalației „N.P.K." pentru combinatul de la Tg. Mureș. Sprijinit în acest fel, colectivul nostru va putea fi foarte prompt, la rîndul său, în expedierea comenzilor necesare șantierelor chimice ale țării.

ANGAJAMENTUL IALOMIȚEI:
x i

înlr-o lună,
totulîn aceste zile, volumul mare de lucrări ce trebuie executate la strin- gerea recoltei și însămîn- țări necesită ca organele județene de partid și de stat să coordoneze cit mai bine aceste acțiuni. Ce s-a Întreprins în a- ceastă direcție în județul Ialomița, unul dintre cele mai mari județe agricole ale țării 7 Ne răspunde tov. ing. Iosif Boeriu, director adjunct al direcției agricole județene.— Trecerea în revistă • lucrărilor ce trebuie executate intr-un interval de timp scurt cred că va demonstra cel mai bine de ce este necesar ca acum organizarea muncii să fie exemplară, ne-a spus la început interlocutorul. Cooperativele agricole din județul nostru au de recoltat 44 900 ha cu floarea-soarelui, 70 000 ha cu porumb, 9 920 ha cu sfeclă, 11 300 ha cu soia. De asemenea, se va pregăti și însămința o suprafață de 109 000 ha, din care 86 000 ha cu griu. Arăturile de toamnă însumează aproape 182 000 ha. Totodată, vor fi recoltate circa 33 900 ha cu culturi pentru însilozare. Se știe ce importanță are cunoașterea precisă

în hambare!de către membrii consiliilor de conducere din unități, de către specialiști a lucrărilor ce trebuie executate zilnic. La noi, pregătirea campaniei de toamnă a început încă din vară. Astfel, în perioada recoltării griului, fiecare cooperativă agricolă și specialist cunoșteau planul de fertilizare, amplasarea culturilor, felul cum se vor asigura semințele. Acest lucru a făcut posibil ca pe județ, pină la 1 septembrie, să- mința de griu să fie asigurată în totalitate, avînd buletine roșii de analiză, în prezent, 80 la sută din necesarul de sămîn- ță se află deja în unități. Pentru eliberarea și pregătirea terenului in bune condiții, recoltarea florii-soarelui a început manual încă de pe data de 22 august. Astfel, eliberarea și pregătirea terenului au fost devansate cu circa 15 zile. Pină la 11 septembrie au fost recoltate 27 200 ha cu floarea-soarelui, ceea ce reprezintă 56 la sută din suprafața cultivată. Una din acțiunile asupra cărora insistăm în mod deosebit acum este efectuarea udărilor de apro

vizionare pe terenurile ce vor fi însămînțate cu griu. Prin măsurile luate, pină la 20 septembrie se vor uda peste 30 000 hectare din terenurile ce vor fi însămînțate cu culturi de toamnă.La toate acestea vreau să adaug măsurile speciale care au fost luate în vederea folosirii mijloacelor de transport care să permită depozitarea în timpul cel mai scurt a recoltei. în decurs de o lună, roadele Bărăganului vor fi în magazii, iar grîul și celelalte cereale de toamnă vor fi însămînțate în întregime. Avem și greutăți și solicităm organele centrale să ne acorde ajutor. Combinatul Turnu-Măgurele nu ne-a livrat pe trimestrul III 4 900 tone îngrășăminte complexe și 2 480 tone azotat de amoniu. în special îngrășă- mintele complexe ne sînt absolut necesare, deoarece o suprafață de 20 000 hectare cu griu va fi în- sămînțată după floarea- soarelui și sfeclă de zahăr.
Convorbire 
consemnată de 
Ion TEODOR

Nu departe de Deva, la Chiscadaga, noua fabrică de ciment și var se conturează vizibil, dar nu in ritmul prevăzut in grafic. După opt luni, pe șantier s-a înregistrat o rămînere în urmă, față de prevederi, la volumul lucrărilor executate de antreprenorul general (Trustul de construcții industriale Timișoara, șantierul nr. 7) in valoare de opt milioane lei ; s-a realizat doar ^5 la sută din planul' anual de investiții. Este adevărat, revirimentul pe care l-a cunoscut munca pe șantierele țării în luna august s-a făcut simțit și aici, planul lunar fiind realizat și chiar depășit.Cum vor evolua lucrurile în septembrie 7 După cum aflăm de la inginerul Vasile Șandor, șeful șantierului, intențiile sînt bune : se are in vedere depășirea substanțială a planului această rarea în rămînerilor în urmă. Dar — subliniem noi — dacă toți factorii de care depinde ritmul muncii pe șantier vor continua „acționeze" așa cum făcut-o în prima decadă a lunii septembrie, intențiile amintite sînt sortite să rămînă în această fază. Nu facem istoricul restanțelor ; amintim doar că una din cauzele e- sențiale ale rămînerii în urmă a constat în slaba producție de betoane — din lipsa unei baze proprii de betoane

— in insuficiența acută a mijloacelor de transport, deși au existat forță de muncă și fronturi de lucru corespunzătoare. în prezent, stația de sortare a agregatelor pentru betoane se află în probe tehnologice și se scontează pe creșterea producției în acest sens. Ce se în- timplă însă cu restul 7Pornind de la ultima ședință de comandament din 30 august a.c., desprindem din noianul măsurilor stabilite cîteva de mare importantă pentru recuperarea restantelor. Mai întîi este vorba de asigurarea zilnică a șantierului cu 200 tone ciment, 100 autobasculante in deplină funcțiune, in două schimburi, pentru transportul agregatelor și betoanelor. „Forța de muncă și frontul de lucru de care dispunem ne permit turnarea chiar a 1 500 metri cubi de beton pe zi, fapt ce ar asigura un înalt ritm de recuperare a întîrzierilor la u- nele din principalele lucrări — socotește șeful șantierului. Practic însă, noi turnăm în medie 400 metri cubi...". Trustul din Timișoara sprijină mai mult in vorbe șantierul de la Chiscadaga, deși acesta are o pondere de peste'33 la sută în planul său de producție. „în 6 zile din septembrie — își continuă ideea șeful șantierului — am primit în total 465 tone ciment în loc de 1 200 tone, cum se stabilise în ședința de comandament ; active pe

șantier sînt numai vreo 70 autobasculante...". A- nalizind problemele șantierului și din alt unghi se observă că începe să se resimtă acut și lipsa construcțiilor metalice (care ar trebui montate in această perioadă), chiar și a unor utilaje tehnologice. întreprinderea „Dacia" din Ploiești, de e- xemplu, nu a livrat pină în prezent nimic din cele 220 tone de construcții metalice, cu termene scadente. „în domeniul asigurării utilajelor tehnologice — menționa tovarășul Vaier David — întîm- pinăm multe greutăți. Cazanul C.R. 16 pentru centrala termică, cu termen de livrare la 30 iunie a.c., nu a sosit încă de la u- zina „Vulcan" București, deși montarea lui condiționează munca constructorului. în perioada friguroasă. Grav este și faptul că. nici pînă în prezent, nu s-a corelat graficul de asigurare a utilajelor cu cel de execuție a investiției noastre".Rezultă cert necesitatea ca măsurile importante, stabilite în recenta ședință de comandament, să fie grabnic înfăptuite în practică. Numai astfel eforturile colectivului de constructori se vor concretiza în rezultatul scontat — recuperarea cit mai grabnică a restanțelor.

ilfov Floarea-soarelui își întoarce fața 
de la... gospodarii delăsătoriîn județul Ilfov, din cele peste 48 000 ha cultivate în acest an cu floarea-soarelui s-au recoltat 10 000 ha. Ce se constată 7 în timp ce în unele unități agricole lucrările sint avansate, in altele nici n-au început. Să exemplificăm. La cooperativa agricolă din Span- țov, pentru a se folosi timpul prielnic de lucru în cîmp, s-a organizat recoltatul manual. Apoi floarea-soarelui a fost a- șezată pe platforme la uscat și treierată cu combinele. în felul acesta cooperatorii de aici au reușit să stringă și să depoziteze, în condiții bune, floarea-soarelui de pe în

treaga suprafață de 400 ha. Asemenea rezultate au fost obținute și în cooperativele agricole Mînăsti- rea. Coconi, Chiselet etc. în cooperativele agricole amintite, concomitent, a fost eliberat terenul pe suprafața ce urmează să fie semănată cu griu sau alte culturi de toamnă. Avansate cu lucrările de recoltat la floarea-soarelui sint și cooperativele agricole din Putinelu, Gruiu, Gurbănești etc., unde consiliile de conducere și specialiștii au dat dovadă de o înaltă răspundere față de sarcinile ce le revin.Cu toate că se știe bine că La floarea-soarelui cu

fiecare zi întîrziată se pierde prin scuturare o însemnată cantitate de semințe, în unele cooperative agricole se neglijează lucrările de recoltai și transport. Cooperatorii din Stubei au început lucrările pe data de 6 septembrie și abia au strins recolta de pe circa 20 ha din cele 270 ha cultivate. Dacă se continuă in ritmul acesta — 4—5ha pe zi — mai au nevoie de 50—60 de zile pentru a termina această lucrare. Lucrările sint in- tîrziate și în cooperativele agricole Frățești, Cetatea, Remuș, Braniștea, Gostinu, Plopșoru, Daia, care cultivă Intre 200 și

500 ha cu floarea-soarelui și au recoltat doar in proporție de 15—20 la sută din suprafață. Aceste unități au așteptat să se coacă toate plantele din lan ca să recolteze mecanizat. Desigur, era mult mai bine dacă și în aceste unități se începea recoltatul manual pină la coacerea deplină a tuturor plantelor și apoi să se fi trecut la recoltat și cu forțe mecanizate. Se ciștiga timp prețios. Trebuie știut că în această perioadă timpul nu așteaptă și e foarte capricios de la o zi la alta. Ultimele zile au dovedit-o din plin.
Florea CEAUȘESCU

Roșii sînt din abundență.
Lipsește doar răspunderea

în grădinile de legume ale unităților agricole din județul Constanța se găsesc mii de tone de roșii care nu pot fi recoltate pentru că nu e cine să le preia. La Anadalchioi. Cobadin. Co- mana, Chirnogi. Sinoe. ca să enumerăm doar cîteva dintre unitățile mari producătoare. mai mult de jumătate din tomatele a- junse la maturitate sînt in cimp, producătorii așteptînd cu înfrigurare să se ofere cineva care să le preia. în mod normal ar trebui ca acest lucru să-l facă I.L.F Constanța sau fabrica de conserve „Munca", cu care au fost perfectate contracte la începutul anului. Or. din cele 62 900 tone tomate contractate, acestea au preluat pină in prezent doar circa 14 000 tone. De ce această situație 7 „Avem marfă multă și de calitate foarte bună, ne spune tov. Sarica Mihai, directorul comercial al I.L.F. Constanta. Putem livra oricui și oricînd mii de tone tomate numai de calitatea extra și I. Din păcate. principalii noștri beneficiari cu care avem Încheiate contracte ferme refuză să respecte graficele de preluare. Așa. de pildă, fabrica de conserve „Valea roșie" are o restantă în luna august de 2 500 tone, iar pe luna septembrie, din cele 6 000 tone, a preluat pînă a- cum doar 600 tone. în aceeași situație se află și fabrica de conserve „Dunărea" Tulcea. Restante mari Înregistrează si fabrica de conserve „Munca" Constanta, care a preluat pină acum doar 12 000 tone din cele 42 000 tone contractate. Mai sint șl unele unități, cum

CONSTANȚA

ar fi I.P.V.L.F. București și I.P.V.L.F. Brașov, care, numai în această lună, au contracte cu noi pentru 1000 și. respectiv. 400 tone tomate, dar refuză să preia marfa.Se pune Întrebarea : ce valoare mai au contractele, de vreme ce respectarea lor este privită cu ațîta superficialitate 7 Sigur, la sfirșit de an vor veni litigiile, iar cei vinovat! vor plăti despăgubiri și cu asta disputa se va încheia. Problema nu trebuie însă privită atît de simplist pentru că pentru producerea acestor tomate au trudit mii și mii de oameni, întreprinderea de specialitate din Constanta a căutat să plaseze marfa la Baia Mare. Zalău. Suceava. Piatra Neamț, Hunedoara etc. Dar cantitățile livrate spre a- ceste localități nu au depășit 1 000 de tone. Se pune însă problema dacă nu cumva tomatele din județul Constanta puteau găsi un debușeu mult mai bun chiar In propria casă, trecîndu-se la semiin- dustrializarea lor In cantinele- restaurant. unitățile de alimentație publică, dar. mai ales. în unitățile agricole producătoare. Aceasta presupune însă mai multă inițiativă din partea întreprinderii de specialitate, I.L.F. Constanta.Deocamdată, beneficiarii refuză preluarea mărfii, pe plan local nu sînt condiții de semi- industrializare. livrările spre alte orașe din tară sînt neînsemnate : Înseamnă aceasta că, și în continuare, problema tomatelor va rămîne tot nerezolvată 7
Iosif POP
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ÎN PRAGUL NOULUI AN ȘCOLAR
■ .

Construcții universitare
J

în ritmuri diferitePrin volumul de muncă pe care-1 solicită, prin atributele de previziune exactă, competență și operativitate pe care le presupun, dar îndeosebi prin faptul că premerg și condiționează multe alte acțiuni de dezvoltare a învățămîntului superior, construcțiile universitare reprezintă una dintre „probele de foc" ale efortului de intensă modernizare pe care-1 cunoaște astăzi școala noastră superioară. Ce semnifică sub acest raport bilanțul lucrărilor de construcții în domeniul învățămîntului superior, prevăzute a fi date în folosință în cursul anului 1973 în zece centre universitare ale țării ? Mai întîi o extindere apreciabilă a âmfiteatre- lor, sălilor de seminarii și de proiecte, a laboratoarelor și atelierelor, în spațiul cărora viitoarele generații de specialiști vor beneficia de noi și multiple posibilități de informare » științifică sau de aprofundare pe calea experimentului modern, practic, a principiilor înfățișate în prelegeri și tratate. Din acest punct de vedere, suprafața de 73 436 mp — cit însumează planul pe acest an de construire a noilor capacități pentru învăță- mintul superior și cercetarea științifică — în cuprinsul căreia laboratoarele și atelierele ocupă o bună parte, satisface o condiție esențială pentru ca una din prevederile fundamentale ale noii noastre structuri universitare — am numit implicit creșterea greutății specifice a orelor de laborator și de lucrări practice în cuprinsul programului săptămânal de studiu — să poată fi transpusă în practică mai rapid și cu eficiență sporită. în același timp, cantinele și îndeosebi noile cămine cu o capacitate de 2 015 locuri se înscriu pe linia îmbunătățirii continue a condițiilor de viață și, implicit, de învățătură ale studenților, în așa fel, îneît, printre altele, ponderea crescută a studiului individual în ansamblul eforturilor de însușire a profesiunii să poată fi cît mai bine valorificată.Veștile sosite recent de pe șantierele construcțiilor universitare sînt dintre cele mai îțnbucurătoare. Așa,

de pildă, dintr-o centralizare efectuată la direcția de resort a Ministerului Educației și învățămîntului, aflăm că lucrările se desfășoară în ritm susținut pe șantierele multora dintre cele 57 obiective care configurează planul de construcții-montaj. Deschiderea la timp a șantierelor, respectarea graficelor de aprovizionare cu materiale, buna organizare a mîinii de lucru și-au spus și de astă dată cuvintul, în cazul laboratoarelor, atelierelor pentru practica productivă și proiectare de la Institutul de construcții din București, al Stației pilot pentru microproducția de aur co- loidal de la Institutul de chimie și al Căminului pentru Institutul de perfecționare a cadrelor didactice — ambele din Cluj, — al spațiilor de învă- țămînt, laboratoare și ateliere pentru industrializarea lemnului, de la Universitatea din Brașov, al Stațiunii didactice experimentale de la Institutul agronomic din Timișoara ; pe toate aceste șantiere, lucrările se află cu mult înaintea planificărilor din grafic, iar în unele cazuri ele au fost terminate.Ceea ce nu înseamnă, din păcate, că planul anual de construcții universitare se află îndeplinit în toate obiectivele sale. Pe ansamblu, la data de 1 septembrie, fondurile a- nuale destinate lucrărilor de construcții-montaj erau utilizate doar în proporție de 67 la sută, din care cauză unele șantiere prezentau serioase rămîneri în urmă sau, pur și simplu, încă nu erau deschise. Iată, bunăoară, după cereri insistente — care i-au fost satisfăcute — de a i se repartiza fonduri pentru construirea unui cămin studențesc cu o capacitate de 300 locuri și o cantină pentru 600 de studenți, județul Sibiu a dovedit ulterior un profund dezinteres față de realizarea acestor obiective în timpul planificat. Și, drept urmare, așa cum citim în Nota conducerii Ministerului Educației și învățămîntului din 5 septembrie 1973 adresată Consiliului popular al județului Sibiu, „desfășurarea lucrărilor pe acest șantier a avut pînă în prezent un ritm total

necorespunzător, realizările la 31 gust 1973 însumînd un volum numai 900 000 lei față de 2 400 000 planificat în această perioadă. 'Deși in luna iulie a.c. s-a promis, la nivelul conducerii consiliului popular județean, că se vor lua măsurile necesare pentru redresarea șantierului, ritmul de lucru pe luna august a fost în continuare necorespunzător, e- fectivele de muncitori pe șantier fiind sub necesar, iar lucrarea, din punct de vedere fizic, nu a ieșit din pămînt". Un 'caz similar întîlnim și la Galați unde, de asemenea, nu au fost începute nici pînă acum lucrările de amenajare a unor noi ateliere- școală pentru studenții institutului politehnic. Lista continuă cu fațada imobilului central al Universității din București ,al cărui front de lucru atinsese abia 29,4 la sută din planul pe acest an, cu spațiul de învă- țămînt de la Institutul de medicină și farmacie din Iași, al cărui procent de realizare, atinge ” * ' punctul de alimentare electrică a Institutului „N. Bălcescu" cărui lucrări începute.Sînt restanțe pede recuperate după începerea anului universitar. Pentru aceasta e nevoie ca pretutindeni să se acorde ' o atenție sporită organizării exemplare a șantierelor și, drept urmare, să se manifeste mai multă răspundere în utilizarea optimă a miinii de lucru, în folosirea deplină, fără nici o risipă, a materialelor de construcții, in respectarea graficelor de execuție. Practica anilor precedenți demonstrează pregnant că de fiecare dată cînd se recurge la decalarea termenelor de dare în folosință a spațiilor nou construite pentru în- vățămînt, faptul ca atare nu numai că se răsfringe în mod negativ a- supra utilizării capacităților existente, dar contribuie și la consumarea fondurilor financiare din anii următori.

aude lei.

16 la sută, cu cu energie agronomic București ale și acum... ne-dinsintIcare se cer cit mai re-

Mihai IORDANESCU

care... ar trebui să existe— Am dori să cumpărăm volumele de poezii ale lui Eminescu și Coșbuc, „Calea Victoriei" de Cezar Petrescu, „Ion" de Rebreanu...— Nu le avem 1 răspunde librarul.— Atunci, poate „Povestirile" lui Sadoveanu, „Cîntare omului" de Ar- ghezi, „Teatrul" lui Dela- vrancea...— Nici pe acestea nu le găsiți. Zilnic, zeci de persoane întreabă de ele și trebuie să le dăm tuturor un răspuns negativ.Dialogul l-am purtat, în aceste zile din preajma deschiderii noului an școlar, în cîteva librării bucu-, reștene. în fața rafturilor incărcate cu volume, ne-am bucurat să aflăm o broșură editată de Centrul de librării București și intitulată „Cărți recomandate elevilor pentru anul școlar 1973—1974". Și nu orice fel de cărți, ci, după cum se precizează pe prima sa pagină, „existente In librării". Am dat așadar curs invitației și am solicitat cărțile recomandate. Sondajul nostru a vizat bibliografia pentru clasele VIII, IX și X. Rezultatul 1 L-ați putut afla din dialogul reprodus anterior.

Cum se explică această situație ? Notăm citeva răspunsuri primite la : tuși o aprovizionare ritmică, echilibrată și, mai ales, promptă a librăriilor. LIBRĂRIA „ȘT. O. IOSIF".
LIBRĂRIA „VASILE LECSANDRI" A- LIBRĂRIA „GEORGE PÎRCEANU". TO-
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„Publicul dorește muzică bună PROFIL
deținăto- 

premiu al 
„Mar- 

Long — 
Thibaud" —

— Sinteți 
rul Marelui 
Concursului 
gueritte 
Jacquesne-am adresat nistului francez lippe Entremont, care a susținut ieri un recital de înaltă . clasă, care va concerta în astă-seară în compania Filarmonicii „Moldova". Presa france
ză v-a numit pianis
tul „atomic". Ați cu
cerit in ultimul timp 
publicul marilor me
tropole. Intr-un cu- 
vint, aveți „experien
ța- exigențelor melo
manilor de pretutin
deni. Ce muzică — 
după părerea dv. — 
se bucură de o mai 
mare apreciere din 
partea publicului ?

mult muzica din toate timpurile. 7n orice caz, 
publicul dorește muzică 
bună fie că aparține Renașterii, nată de mantiei, te din mentală.bucurător : vedem în să-

fie că este sem- clasici sau ro- fie că face par- muzica experi- Un fenomen îm-

sint dintre cei multi care îi apreciez condeiul de excelent muzician. Tatăl meu l-a cunoscut personal pe Enescu. Cu un an înaintea morții sale, George Enescu a concertat la sala „Gaveau", și toți cei care l-au ascultat au fost martori la un

tist este o reală satisfacție de a întilni un public spontan, un care să reacționeze, fie impresionat de zică bună. Cred că ceasta este menirea bun muzician : să se dreseze tuturor prin muzică, să dezvăluie tainele acestei minunate arte.

public să mu- a- unui a-
Leonid Kogan

Convorbire cu pianistul francez
PHILIPPE ENTREMONT

— Cu citeva zile în 
urmă ați ascultat la 
repetiție „Madriga
lul", dirijat de Marin 
Constantin...

Iile de concert din ee în ce mai mulți tineri. Aș putea spune chiar că tineretul apreciază foarte mult muzica veche, cu izul ei specific, dar și căutările muzicii noi.
moment deosebit de impresionant.

— Este foarte interesant raportul public-mu- zică. Se văd roadele a- cestui fenomen deosebit de important, numit „mas-media". Prin radio, prin discuri se cunoaște din ce în ce mai
— Concertați pen

tru prima oară în ța
ra noastră. Știu că ați 
studiat lucrările lui 
Enescu...— Cunosc lucrările marelui muzician român și

— Care este, după 
părerea dumneavoas
tră, rolul unui mare 
muzician in epoca 
noastră ?— După cum știți, eu colind lumea, călătoresc foarte mult. Patru luni din an străbat continentul american, restul timpului sînt in Europa. Fără îndoială că pentru un ar-

— Vă spun drept, nu am mai ascultat niciodată o asemenea formație corală. Este absolut fantastică ! Repetau „Bocete" și miniaturi preclasice... Mi-am dat seama că este un fenomen unic! ascultat și pe Ion cîntînd Paganini, un adevărat vir- într-adevăr, în a- festival se poate muzică de cea
L-am Voicu Este tuoz ! cestasculta mai bună calitate !

Smaranda OȚEA.NU

Lecția de patriotism a unei aripi

nemuritoare din Carpați

— Ne lipsesc mai mult de o treime din cărțile recomandate pentru elevii celor trei Mariana ponsabila de azi, de ieri, ci de cîteva săptămîni. La 18 august am făcut o comandă în care am solicitat și Eminescu și Rebreanu, și Bogza etc. La sfîrșitul primei decade din septembrie nu primisem încă nimic.Așadar, prima cauză : o aprovizionare defectuoasă chiar din partea celor care au lansat atît de generoasa invitație — „Centrul de librării" București. Neglijențele de această natură pot fi identificate și în faptul că aceleași titluri (de exemplu „Ciocoii vechi și noi", poeziile lui Goga etc.) la unele librării se află în exemplare suficiente, în timp ce la altele lipsesc. Deși ne aflăm în zile cînd, pregătindu-se pentru școală, elevii vor să-și procure tot ceea ce le va fi necesar în procesul de învă- țămînt, nu se asigură to-

clase — spuneZabalovici, res- librăriei. Și nu
Aici am identificat doua cauză a absenței volume : modul de alcătuire a caietelor de inventar.— Desigur, este o operație utilă periodic inventar librării) care nu preciazăStern. Dar printre ultimele titluri scoase se află, de pildă, „Calea Victoriei".— De aceea nu am găsi- t-o în nici o altă librărie ?— Da. La noi se mai a- flă în prezent zece exemplare ; le-am păstrat din proprie inițiativă deoareca știam că volumul se află pe lista bibliografiei recomandate.Pornind de la acest caz, numeroși librari au făcut propunerea ca din „caietele de Inventar" să nu fie scoase în nici un caz lucrările clasicilor. De fapt, nu ar trebui să existe librărie din care să lipsească toate acele lucrări pe care le parcurg elevii. Din nou, Centrul de librării are cuvîntul.

o a unor
aceea de a scoate din caietele de(și, implicit, dinvolumele vechi, se mai vînd — a- responsabila G.

— Aveți volumele lui D R. Popescu ?— Nu știu, să vedem.Urmează o căutare îndelungă prin rafturi și pe sub tejghea după care primim răspunsul. Povestea se repetă cu toate volumele cerute. Și cu toți eventualii solicitatori.Dacă în cazurile anterioare, răspunderea aparține în exclusivitate organului coordonator, acum iese limpede în evidență rolul co- vîrșitor ce revine librarului, omul care este dator să cunoască toate titlurile pe care le are in magazin, să recomande diversele ediții ale aceleiași lucrări, să știe ce să ceară de la depozit pentru a avea volumele intens solicitate. Din acest punct de vedere, în librăria amintită — și în atîtea altele — vînzătorii mai au destule de învățat. Mai ales în aceste momente de vîrf pe care le prilejuiește de fiecare dată deschiderea a- nului școlar, nici un efort nu este prea mare pentru ca sutele de mii de elevi să poată pleca din librării mulțumiți, cu brațele încărcate de cărți.
Radu
CONSTANTINESCU

ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA

NOI SPAȚII COMERCIALEIn noile cartiere Piața Gării și 1 Mai au fost date în folosință la parterul unor blocuri trei complexe comerciale textile-încălțăminte și produse alimentare și un complex comercial cu unități textile-încălțăminte, mărunțișuri, tricotaje, un magazin alimentar cu autoservire etc. Toate acestea însumează o suprafață comercială de 3 355 mp. Pînă la sfir- șitul lunii septembrie a.c. se vor mai da în folosință magazine de textile-încălțăminte, alimentare,

de locuințe din Craiova la parterul blocului nr. 15 din cartierul Craiovița Nouă, cu o suprafață comercială de 1 122 mp. Paralel cu investițiile din fonduri centralizate se dă o a- tenție deosebită realizării de noi unități din fonduri necentralizate. „în acest an, ne-a relatat tovarășul Dumitru Bran, șeful biroului plan din cadrul direcției comerciale județene, au fost a- menajate în vechi vaduri unități comerciale și, îndeosebi, pentru textile-încălțăminte, cu o suprafață de 3 193 mp. Merită

a fi evidențiate în această - privință bazarul comercial, pasajul comercial și un depozit de desfacere a mobilei".în primele 8 luni ale acestui an. in municipiul Craiova s-au desfăcut produse a căror valoare depășește cu 70 milioane lei valoarea mărfurilor vîndute în perioada corespunzătoare a anului trecut.
*

A

Șase decenii nu constituie o perioadă lungă, raportat la scara timpului. Dar, referindu-ne la domeniul aeronauticii,și cuceririi spațiului, domeniu în care progresul este exploziv, in care realizările s-au succedat într-un ritm impresionant, ne întrebăm dacă- nu ne aflăm în fața unei aplicații simbolice a principiului lui Einstein — dilatarea timpului. Ca români, nu putem să nu fim mîndri de contribuția adusă în acest domeniu, încă de la începuturi, de către iluștri fii ai poporului nostru. Dintre ei, Aurel Vlaicu, în tripla sa calitate de inginer proiectant, constructor și pilot, a fascinat cel mai mult.Se împlinesc 60 de ani de la sfîrșitul tragic al lui Aurel Vlaicu, prilej de nouă rememorare a meritelor cu care el a sporit prestigiul în lume al țării, care-1 fac veșnic demn de venerația poporului nostru. Dispariția lui fizică a însemnat mult mai mult decît un accident impresionant. Sfîrșitul lui Vlaicu a fost tragic mai ales pentru întreruperea a ceea ce el progresului și mondiale.Aviatorul timpul misiunii", lificativul morții lui Vlaicu. Tentativa lui de zbor peste Carpați avea o înaltă valoare simbolică, era, pe de o parte, dorința mîndră a constructorului de avioane de a demonstra capacitatea de performanță a aparatului său, iar, pe de alta, expresia ideii fierbinți de unitate națională care cuprinșese toate inimile nobila și vibra și în conștiința de patriot a lui Aurel Vlaicu. Zborul în care s-a angajat sintetiza marile virtuți morale ce fac din Aurel Vlaicu o pildă mereu vie : ingeniozitatea, te- meraritatea, patriotismul.Despre Aurel Vlaicu s-a scris foarte mult și cu multă simțire. Au fost prezentate trăsături ca cele amintite mai sus, s-a insistat pe latura înflăcărată a temperamentului său și, destul de frecvent, imaginea lui s-a conturat ca aceea a unui „meșter" de geniu. Dar nici una dintre aceste imagini nu poate fi ține și ipostaza memoratului. El orice, un om de constructor veritabil care și-a realizat avioanele prin studii teoretice concomitent cu experimentările practice. Competența înaltă și valoarea rezultatelor numeroaselor premiere

mondiale datorate lui Vlaicu se explică prin interesul primordial pe care el îl nutrea față de progresul aeronauticii, ca ramură a cunoașterii și a realizărilor umane. Perspectiva cu . care crea Vlaicu explică etapele izbînzilor sale.Interesul țață de fundamentarea științifică a proiectelor lui se desprinde și din acest citat din introducerea lucrării proprii „Aeroplanul Vlaicu" — ediția 1911 : „Problema zborului artificial cu aparate mai grele decît aerul, abea rezolvată, merge cu pași uriași pe calea progresului. Iar noi, umili soldați ai acestei idei, nu dorim altă răsplată decît conștiința de a fi ajutat la desăvirși- rea ei. Cunoașterea legilor aerului e complementul indispensabil al tuturor celor ce voesc a construi aparate de zburat și rezultatele ce din parte-mi am obținut de la început cu
putea să mai dăruiască aeronauticii româneștiVlaicu a căzut „in Acesta este ca-

completă fără a re- fundamentală a co- a fost, înainte de știință. El a fost un

La împlinirea a 60

de ani de la sfîrșitul

tragic al lui Aurel Vlaicu

Prezența lui Leonid Kogan — unul dintre cei mai distinși reprezentanți ai artei muzicale interpretative sovietice, al cărui palmares artistic și ale cărui excepționale calități intelectual-muzicale îl situează în rîndul violoniștilor de incontestabilă talie internațională — pe scena actualei ediții a .Festivalului „George Enescu" a marcat și primul eveniment artistic de răsunet al acestei atît de mult așteptate sărbători muzicale românești.Leonid Kogan nu fascinează, în primul rînd, prin spectaculosul aparițiilor sale ; el se impune prin- tr-o atitudine gravă, firească față de muzică ; el comunică mesajul muzicii simplu și convingător ; îi sint străine tentațiile retorismului, ale virtuozității in sine. Sunetul viorii sale este cursiv, fraza ,este logic construită, respirația este amplă, dar mereu încadrată unu? climat de comunicare intimă, pe dimensiunea inestimabilă a unei sensibilități tensionate de trăiri discrete, dar profunde. Sunetul viorii sale nu este vibrant și amplu, catifelat, învolburat și somptuos ca la un Enescu, de pildă ; nici de o strălucire virtuozică ca ia Jacques Thibaud — să zicem. Discursul violonistic al lui Leonid Kogan are o limpezime celestă — unii spun cerebrală — are o grație senină ; se percepe afectiv-intelectual ; farmecul artei sale interpretative constă în noblețea expresivității, in eleganță, finețe, precizie și acuratețe. Sînt trăsături pe care le-am desprins ori de cite ori fim avut posibilitate să-l ascult „pe viu" sau înregistrat pe bandă magnetică și care s-au relevat și în recitalul său de la Sala Palatului, în care ne-a desfătat cu un program substanțial : Schubert — Sonatina nr. 3 în Sol major opus 137, Beethoven — celebra sonată „Kreutzer" in la major, Brahms — Sonata nr. 2 în la major, Scherzo și 4 dansuri ungare.Ceea ce a impresionat, în recitalul său, au fost căldura umană, înțelegerea ciț care fqrează în conținutul partiturilor stilistic diferențiate, feldl absolut personal în care artistul se contopește cu imaginea creată de el, minuțiozitatea cu care finisează detaliile îneît, prin linii simple, reușește să construiască discursuri muzicale impresionante.Partenerul său intru tălmăcirea partiturilor amintite a fost fiica sa, Nina Kogan, care a urmărit cu discreție, dar și cu emoție planurile participării sale la impresionantul dialog al muzicii.Recitalul lui Leonid Kogan — care s-a bucurat de o excelentă primire din partea publicului bucu- reștean — a marcat un succes artistic prin care Festivalul „George Enescu" își împlinește una dintre cerințele prestigiului său internațional.

lui, Vlaicu nu s-a mulțumit să preia, să copieze, ci a introdus în practică propriile-i idei și soluții care aveau șă intre apoi în patrimoniul aviației, ca idei de bază.i! Latura de om de'Știință a lui Aurel Vlaicu se manifestă începînd cu definiția pe care el o dă avionului : „Un plan oare progresează în aer cu un unghi de incidență și o viteză suficientă spre a fura rezistenței a- cestui fluid forța necesară susținerii". Concis și exhaustiv. Tot el a observat printre primii necesitatea cunoașterii și tratării științifice a celor trei centre — de greutate, de presiune, de tracțiune. în funcție de ele, și-a pus problema căutării unei asemenea formule constructive (pe care a și găsit-o) îneît rezultanta poziției lor la aterizare și decolare să permită viteze mici, iar la zbor normal cu viteză maximă să dea o mare stabilitate. Pe linia acelorași preocupări, lui Vlaicu i se atribuie și introducerea sistemului de frînare a roților la aterizare. în plus, contrar teoriilor și practicii contemporane lui, a coborît centrul de greutate prin montarea sub plan a motorului și postului de pilotaj, tocmai pentru a realiza automat stabilitatea. Soluția era ingenioasă și în raport cu eficacitatea, pe atunci mică, a suprafețelor de comandă, în raport cu viteza maximă realizată (circa 100 km/h) și cu dimensiunile lor raționale și posibile.în asistența prezentă pe cimpul Cotrocenilor Ia zborurile experimentale ale lui Vlaicu se aflau, desigur, și mulți cunoscători. Aceștia au fost surprinși de virajele foarte scurte, cu rază mică, ale avionului. Explicația oonsta într-o altă concepție o- riginală a constructorului român : introducerea ampenajului orizontal din față, atît pentru necesitatea unor suprafețe de comandă înaintea aripilor, cît și pentru a evita capotajul avionului.Fără a încheia enumerarea meritelor teoretice și practice ale lui Aurel Vlaicu, amintim experimentarea folosirii aliajelor de aluminiu, montarea pe același ax a două elice cu sens de rotație invers, plasarea curajoasă a axului de rotație în axul planurilor, originalitatea sistemului de amortizare a trenului de aterizare.Inspirat ca cercetător, proiectant și constructor, personalitatea lui Aurel Vlaicu emoționează prin febrilitatea cutezanței sale, prin spiritul continuu ardent. „Sic itur ad astra" — așa vom ajunge la stele — a fost deviza sub care a lucrat și a gîndit necontenit acest precursor al aviației.Urmașii lui se străduiesc să fie la Înălțime. în cadrul amplului program de dezvoltare multilaterală a societății noastre socialiste, partidul acordă construcțiilor aviatice locul ce li se cuvine. Potențialul de inteligență creatoare, experiența muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor români sint Încorporate în produse de prestigiu ale industriei noastre, demne de geniul și de cutezanța precursorilor aviației românești, de hărnicia și de aptitudinile poporului nostru.

Vasile DONOSE

MEMENTO
• Astă-seară la Sala mare 

a Palatului, Filarmonica „Mol- 
Jova" din lași, dirijată de Ion 
Baciu, prezintă lucrări de : To- 
duță, Ravel, Strauss. Solist: 
celebrul pianist francez Phi
lippe Entremont.
• La Ateneul Român pot fi 

ascultați : (ora 20) „Madriaa- 
liștii din Praga". Dirijor: Mi
roslav Venhoda.

aeroplanul meu se datoresc în întregime experiențelor și încercărilor anterioare, precum și studiului aerodinamicii ce am făcut cu cîțiva ani în urmă".încă din perioada studenției la po- litehnicile din Budapesta și Milnchen, Vlaicu fusese atras de ideea zborului. De pe atunci era frămîntat de dorința de a construi un avion, mul- țumindu-se, temporar, cu realizarea citorva aeromodele. Unul dintre ele se mai păstrează la Universitatea din Miinchen.Vocația de inventator l-a condus apoi, în timpul îndeplinirii stagiului militar, la improvizarea unui zmeu, astfel conceput Incit să poată purta și menține stabil la înălțime un a- parat fotografic. Originalul dispozitiv a servit în timpul unei aplicații militare pentru fotografierea „navelor inamice". în același an. 1907, inginerul Vlaicu — ajutat de fratele său Ion — a construit un planor. Prin el și-a verificat concepția, a făcut încercări de zbor, și-a clarificat numeroase probleme de aerodinamică practică, de rezistență a structurii, absolut necesare la concepția și la realizarea viitoruluiAparatul „Vlaicu atruit la Arsenalul timp record pentru mai puțin de unLa 16 iunie 1910, cimpul Cotrocenl era Inaugurat ca aerodrom prin zborul de încercare al primului avion construit integral pe pămîntul patriei noastre. A urmat construcția modelului perfecționat — „Vlaicu II" — o sinteză concretă de idei și soluții originale, dintre care multe ză valabilitatea și astăzi.Deși studiase aproape rialele și construcțiile
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C.E.C.ul
ne informeazăde Economii și Consem- a organizat, in Capitală

toate mate- din vremea

Nistor TUICU 
corespondentul „Scînteii

Ing. Traian ANDREESCU 
director tehnic
în grupul aeronautic București

avion.I" a fost con- Armatei intr-un vremea aceea — an și jumătate.

își păstrea-

*

ROMÂNIA-FILM prezintă filmul coreean Drumul spre satul natal

Regia : Kim Yeng. Cu :

La Galeriile de artă din Cluj s-a deschis joi expoziția primului simpozion național al porțelanului. Numeroși artiști ceramiști din țară au lucrat timp de două săptămîni la fabrica „Iris" din localitate în scopul
creării unor obiecte decorative și u- tilitare din porțelan. Aceste unicate sau prototipuri se remarcă prin stilul modern, o tehnică de execuție deosebită, pigmenți ceramici noi, de calitate șuperioară.

Casa națiuni _ „(Calea Victoriei nr. 13). primul cabinet pentru relații cu populația. Această măsură s-a dovedit deosebit de utilă. Numeroși cetățeni se adresează zilnic lucrătorilor de la cabinet, solici- tînd lămuriri în legătură cu diferitele servicii pe care C.E.C. le efectuează pentru populație. Aici cetățenii primesc informații detaliate despre instrumentele de economisire, despre operațiile de economii, dar cele mai numeroase întrebări se referă mai ales la activitatea de creditare a populației pentru construirea și cumpărarea de locuințe din fondul locativ de stat.Ținînd seama de aceste solicitări, Casa de Economii și Con- semnațiuni a dat indicații tuturor unităților sale din țară să asigure, chiar la ghișeele de servire, informarea cu promptitudine și solicitudine a cetățenilor asupra problemelor legate de activitatea de creditare a populației pentru construirea și cumpărarea de locuințe din fondul locativ de stat, asupra noului libret de economii pentru cumpărarea de locuințe proprietate personală, precum și asupra oricărei probleme legate de operațiile efectuate de C.E.C.Pe linia aceleiași preocupări se înscrie și editarea de către Casa de Economii și Consemna- țiuni a unui prospect cuprinzînd ample informații pentru cei care doresc să-și construiască sau să-și cumpere din fondul locativ de stat locuințe proprietate personală și care va fi pus în scurt timp la dispoziția populației.
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Transmit Excelenței Voastre ți, prin intermediul dumîneavoastră, 
poporului și guvernului Republicii Socialiste România, sincera recunoș
tință a poporului și guvernului mexican pentru mesajul de solidaritate 
adresat cu ocazia inundațiilor și cutremurului care au afectat unele 
regiuni ale țării mele.

LUIS ECHEVERRIA
Președinte Constitutional 

al Statelor Unite Mexicane

POPĂ VIZITELE EFBCTBATC IN B.P. CHINEZI Șl B.P.B. COREEANĂ

Delegația C.C. al P. C. R. 
s-a înapoiat în Capitală

Cronica

Declarația Consiliului 
Central al Uniunii 

Generale a Sindicatelor 
din România

Oamenii muncii din țara noastră, sindicatele, întregul popor au aflat cu profundă indignare de lovitura de stat militară care a înlăturat guvernul legal, constituțional al Frontului Unității Populare din Chile, ales pe cale democratică de poporul chilian, încercînd astfel să oprească mersul impetuos înainte al Republicii Chile pe calea progresului material și social.Am aflat cu adîncă mîhnire despre asasinarea președintelui Salvador Allende Gossens, ales de masele populare, fiu curajos și devotat al poporului chilian, eminent om de stat, patriot ți progresist, militant peijtQ cauza democrației și progresului, a colaborării între popoare și pentru pace.Prigoana șl teroarea dezlănțuite împotriva forțelor progresiste și democratice, Împotriva clasei muncitoare, a sindicatelor din Chile provoacă o adîncă dezaprobare in rln- dul oamenilor muncii, al întregului nostru popor. Toate acestea constituie o încercare brutală a reacțiu- nii, a imperialismului de a opri procesul revoluționar din Chile, de a zădărnici eforturile eroice pe care oamenii muncii le-au depus sub guvernul Unității Populare pentru transformări democratice, pentru consolidarea Independenței economice și suveranității naționale a patriei, trecerea bogățiilor țării în stăpî- nirea poporului, asigurarea unui viitor fericit poporului chilian, constituie un atentat împotriva libertății și independenței poporului chilian, o lovitură dată luptei pentru libertate și independență a țărilor Americii Latine. Lovitura de stat întreprinsă de forțele reacțiunii interne a fost să- vîrșită In clrdășie cu imperialismul, care nu a încetat nici o clipă să comploteze împotriva guvernului Unității Populare, pentru a opri Înaintarea Republicii Chile pe calea

transformărilor înnoitoare, a dezvoltării sale independente. S-a dovedit Încă o dată că imperialismul constituie o amenințare permanentă împotriva libertății popoarelor, a aspirațiilor lor de emancipare națională și socială.Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România. în numele celor Dește cinci milioane de membri de sindicat, condamnă cu toată energia și hotărlrea actul odios al forțelor reacțiunii și imperialismului și cere Încetarea terorii ți măsurilor cu caracter represiv dezlănțuite contra clasei muncitoare, a sindicatelor, a forțelor democratice, patriotice și progresiste din Chile. Exprimăm încrederea că procesul revoluționar din Chile, ca întreaga luptă a popoarelor pentru libertate ți dreptate socială, pentru independentă națională și viată mai bună, nu va putea fi oprit pe calea loviturilor de stat, a crimelor si represiunilor, că masele populare îsi vor impune în cele din urmă voința.Uniunea Generală a Sindicatelor din România, care întreține relații Strînse de prietenie si colaborare cu sindicatele și oamenii muncii din Chile, lși exprimă profunda solidaritate internationalistă cu Centrala ■Unică a Oamenilor Muncii din Chile, cu clasa muncitoare chiliană. • care se opune complotului forțelor reacționare și antidemocratice, cerind cu toată hotărtrea să fie restabilite drepturile și libertățile democratice, ordinea constituțională.în aceste momente grele de încercare pentru oamenii muncii și poporul din Republica Chile, ne exprimăm deplina convingere că nici o forță nu va putea abate pe oamenii muncii din Chile de pe calea luptei pentru făurirea unei vieți mai bune, pentrti dezvoltarea economică si socială. liberă si independentă, pentru progres și pace.

Delegația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, formată din tovarășii Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., și Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, a făcut o vizită neoficială de prietenie în R. P. Chineză, s-a înapoiat, joi seara, în Capitală.La invitația Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, tovarășii Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, și Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., au participat, de a- semenea, la festivitățile de la Phenian, prilejuite de cea de-a 25-a aniversare a creării Republicii Populare Democrate Coreene.Delegația a fost întlmplnată la sosire, pe aeroportul Băneasa, de tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim- vicepreședinte al Consiliului de Mi

niștri, Miron Constantinescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, de activiști de partid și de stat.Au fost prezenti Li Tin-ciuan, ambasadorul R. P. Chineze, Li Min Su, ambasadorul R.P.D. Coreene, precum și N. V. Maslennikov, ministru consilier al Ambasadei Uniunii Sovietice la București.
★La plecarea din Phenian, delegația română a fost salutată de Pak Sen Cer, membru al Comitetului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, vicepremier al Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene, Kim Dong Gyu, membru al Comitetului Politic, secretar al C.C. al P.M.C., Kim Ieng Nam, membru al Comitetului Politic al C.C. al P.M.C., șeful secției relații internaționale a C.C. al P.M.C., Ciong Du Hwan, ministrul muncii și președinte al Asociației de prietenie coreeano-română Li Giou Mo, adjunct al ministrului de externe, de alte persoane oficiale.A fost prezent Dumitru Popa, am- jbasadorul României la Phenian.(Agerpres)

Cu prilejul Zilei pompierilor și al aniversării a 125 de ani de la luptele din Dealul Spirii, joi dimineața a avut loc în Capitală solemnitatea depunerii de coroane de flori la Monumentul luptătorilor de la 13 septembrie 1848, ridicat în amintirea pompierilor-eroi, apărători ai Bucu- reș țiului.
★în cadrul legăturilor statornicite între orașele înfrățite, o delegație a municipiului Satu-Mare a plecat la Zutphen pentru a participa la manifestările consacrate „Săptăminii românești", care se organizează In acest oraș olandez între 14 și 21 septembrie a.c.La manifestări participă și o formație a ansamblului folcloric de a- matori din Satu-Mare.
★Delegația de cineaști din R.P.D. Coreeană, aflată in țara noastră cu prilejul organizării „Săptăminii filmului coreean", s-a întilnit, joi la amiază, cu cronicari și ziariști din Capitală.Conducătorul delegației, scenaristul Pek In Giun, laureat al premiului Kim Ir Sen, erou al muncii, și alți cineaști oaspeți au răspuns întrebărilor, prezentînd date interesanta referitoare la realizările cinematografiei coreene în cei 25 de ani da la proclamarea republicii, la activitatea studiourilor din țara lor, care produc anual circa 40 de filme artistice de lung metraj. Vorbitorii au împărtășit și alte aspecte din acest domeniu al artei : tematica filmelor, în care locul principal revine subiectelor inspirate din tradițiile revoluționare, din lupta pentru re- unificarea pașnică a țării și din opera de construcție socialistă.

zilei
începînd de Joi, Bucureștiul este gazda unei importante manifestări științifice: Colocviul international cu tema „Urbanismul și mediul Înconjurător" — organizat de Academia Republicii Socialiste România, Academia de științe sociale și politice șl Ministerul Turismului, sub egida Asociației internaționale de istorie economică. La lucrări participă istorici, economiști, sociologi, arhi- tecți urbaniști, alți oameni de știință, din Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, Danemarca, Elveția, Franța, Republica Democrată Germană, Republica Federală Germania, Italia, Polonia, S.U.A., Ungaria șl România.După cuvîntul de deschidere, rostit de prof. Gheorghe Zâne, președintele Comisiei de istorie economică și a gindirii economice, cel prezenți au fost salutați, In numele Academiei de științe sociale și politice, de prof. Roman Moldovan, vicepreședinte al acestui înalt for științific, și de prof. Francois' Ber- gier (Belgia), secretar general al A- sociațiel internaționale de istorie e- conomică.Joi seara, în sala Teatrului de stat din Oradea, orchestra de stat a filarmonicii din Suhl a susținut un concert simfonic. A dirijat. Siegfried Gessler. Solistă : Elfrun Gabriel.Aflată in țara noastră în cadrul schimburilor culturale organizate între Republica Socialistă România șl Republica Democrată Germană, fi- larmonicș din Suhl va mai susține un concert, sîmbătă, la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea și un altul la Satu-Mare. (Agerpres)

FAPTUL
DIVERS
Emoționante
autografe
de arhivă
Direcția generală a Arhive

lor Statului a intrat, recent, în 
posesia unor microfilme după 
două documente deosebit • de 
prețioase. Este vorba de adre
sa Guvernului provizoriu din. 
8 iulie 1848 către membrii pu
terii executive de la Paris in. 
care se face o descriere a eve
nimentelor de la 1848, solici- 
tindu-se ajutor, și de scrisoa- 
rea-memoriu, trimisă in 26 fe
bruarie 1849 de către emigran
ta revoluționari români de la 
Paris, ministrului de externe 
al Franfei. Documentele poartă 
semnăturile lui Nicolae Bălces- 
cu, Cristian Tell, Ion Heliade 
Rădulescu. C. A. Rosetti. Geor
ge Magheru, Dimitrie Bolinti- 
neanu, precum și ale altor frun
tași ai Revoluției de la 1848.

întrevedere laTovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întilnit, joi la amiază, cu delegația Partidului Comunist din Australia, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită în tara noastră. Din delegație fac parte tovarășii Joe Palmada, membru al Comitetului Executiv, și Mark Taft, membru al C.C. al P.C. din Australia. La întî'lnire au participat tovarășii Simion Bughici, membru al C.C. al P.C.R., și Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.în cadrul convorbirii, desfășurată într-o ambianță tovărășească, s-a procedat la o informare reciprocă cu privire la principalele preocupări
Vizita delegației de activiști 

a P. C. Italianîn perioada 7—13 septembrie a.c., o delegație de activiști ai organizației regionale a Partidului Comunist Italian din Liguria, condusă de tovarășul Angelo Carossino, membru al Comitetului Central, prim-secretar al comitetului regional, a făcut o vizită în ■ țara noastră, la , invitația Comitetului municipal Constanța al P.C.R.în timpul vizitei, oaspeții italieni au fost primiți de tovarășul Vasile

C.C. al P.C.R.actuale ale celor două partide și au fost abordate unele probleme de interes comun în legătură cu dezvoltarea, in continuare, a raporturilor de prietenie, colaborare și solidaritate dintre P.C.R. și P.C.A.
★în aceeași zi, delegația Partidului Comunist din Australia a avut o în- tîlnire la Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România cu tovarășul Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președinte al Consiliului Central al U.G.S.R.(Agerpres)

ai organizației regionale 
din LiguriaVilcu, membru al Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prim-secretar al Comitetului județean Constanta al P.C.R. De asemenea, delegația a avut întilrțiri la Comitetul municipal Constanța al P.C.R. și a vizitat obiective economice, instituții soci al-cui turale, monumente istorice, centre turistice din județul Constanța și din municipiul București.(Agerpres)

Rămas
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Campionatele mondialeCampionatele mondiale de lupte greco-romane de la Teheran sînt in plină desfășurare. în turul III. doi dintre luptătorii noștri au obținut victorii prin tuș : Ion Păun (categ. 62 kg) la norvegianul Harald Her- vig si Adrian Popa (categ. 74 kg) in meciul cu Aydeniz Tewfik (Turcia). Pentru turul 4 s-a calificat si Ni- colae Negut. (categ. 90 kg), care a terminat la egalitate cu Ibrahim Kumas (Turcia). La categoria 52 kg, Nicu Gingă a pierdut la puncte In fața lui Vitali Konstantinov (U.R.S.S.).Ieri au avut loc primele întîlniri din turul patru. Nicu Gingă a ob-

de lupte greco-romaneținut o prețioasă victorie, prin tuș, în fața polonezului Jan Michalik, menținindu-se astfel în lupta pentru medalii la categoria 52 kg. în limitele aceleiași categorii, V. Konstantinov (U.R.S.S.) l-a întrecut la puncte pe J. Dancecz (Ungaria), iar Alia- badi (Iran) l-a învins prin tuș pe Tabur (Turcia).Ion Păun (categoria 62 kg) și A- drian Popa (categoria 74 kg), deși au pierdut prin tuș meciurile cu Laszlo Reczi (Ungaria) și, respectiv, Klaus Gopfert (R. D. Germană), vor continua Întrecerea, ei avind mai puțin de 6 puncte negative.
În cîteva rînduri

• VOLEI — în Olanda continuă Campionatele europene de volei pentru juniori. în turneul final feminin, echipa Cehoslovaciei a învins cu 3—0 formația Ungariei, iar selecționata U.R.S.S. a dispus cu 3—0 de echipa R. F. Germania. La masculin: Cehoslovacia — Polonia 3—1; U.R.S.S. — Bulgaria 3—0 ; Italia — Olanda 3—0. In țurneul feminin, pentru locurile 7—12, echipa României a dispus cu 3—0 de formația Belgiei.

de...După ce a consumat o cantitate apreciabilă de alcool. Iul Florică Piroi, din comuna Simian (Mehedinți), i-a venit o idee de-a dreptul năstrușnică : a făcut rămășag cu un prieten „de pahar" că va parcurge distanța de la bufet pină acasă intr-un timp record. În clipa următoare, F.P. s-a urcat în căruță, a prins strașnic hățurile in mină și „a dat bice" bidiviului. Cursa s-a încheiat insă mai repede chiar decît credea. Concentrat asupra ceasului, pentru a cronometra timpul, F.P. s-a trezit cu căruță cu tot urcat pe... motocicleta 46—MH—228, care se afla parcată în afara părții carosabile a străzii. Rezultatul ? Nu numai că aprigul concurent a rămas „de căruță", dar în plus va suporta și pagubele. Fără... pariu !

căruță
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In industria locală băcăuana

0 largă rețea de magazine
pentru desfacerea produselorUnitățile de industrie locală din județul Bacău produc, la ora actuală, 550 de sortimente de uz casnic și gospodăresc din ramurile " sticlărie realizată Ocna și sticlă Gh. Gheorghiu-Dej, împletiturile de răchită de la Moinești au devenit tot mai solicitate. Pentru desfacerea lor către populație, întreprinderea județeană de Industrie locală a organizat, In majoritatea orașelor și in u- nele comune de pe raza județului, o largă rețea de magazine specializate și de tip .............Gospodinele au la îndemînă, în aceste magazine, tot felul de produse, de la cîrligul de rufe ptnă la garnitura complexă de mobilă. Alături de articolele din mase plastice stau produsele de tlnichigerle : tocătorul de legume, suportul pentru vasele calde, ingeniosul grătar de fript carnea și copt legume pe aragaz. Nu sînt lipsite de interes nici produsele din raionul con- fecții-textile. Atrag atenția articolele de îmbrăcăminte pentru nou-născuți, casîncele plușate șî îndeosebi pardesiele de damă cu motive naționale. Pentru vînzarea produselor de patiserie in stare caldă au fost construite și amenajate în orașele Gh. Gheorghiu-Dej, Bacău și Tg. Ocna 7 magazine speciale, patiserii care fabrică zilnic cite 20- 30 de sortimente de plăcinte, trigoane, covrigi și alte produse mult apreciate de consumatori. Unul dintre aceste magazine

lemn, metal, chimie, și alimentară. Mobila în atelierele de la Tg. Buhuși, obiectele din colorată din municipiul

„Utilul".

fără că exe-funcționează zi și noapte întrerupere. De menționat aceste unități primesc și cută comenzi la-, cerere pentru cetățeni. Pe"htru servirea podu- lației cu produse de sezon s-au înființat centre speciale în aproape toate orașele județului, iar în vadurile comerciale au fost amplasate tonete cu băuturi răcoritoare, produse de patiserie și panificație etc. Cele 40 de magazine înființate oină acum de întreprinderea județeană de industrie locală desfac anual către populație produse în valoare de peste 20 milioane lei. Ing. Comeliu Croitoru, directorul întreprinderii județene, ne spunea că în prezent se fac pregătiri pentru înființarea de noi magazine de prezentare și desfacere a produselor realizate de industria locală băcăuană. în curînd vor fi deschise magazine de tiD „Utilul", in municipiul Gh. Gheorghiu-Dej și în o- rasul Moinești, iar la Buhuși, Slănic-Moldova și Comănesti vor fi înființate încă 8 patiserii. De asemenea, odată cu deschiderea noului an școlar, va fi extinsă rețeaua de desfacere a produselor alimentare realizate de industria locală în școli, prin înființarea unui număr de 30 de tonete. Magazine pentru desfacerea produselor realizate de industria locală vor fi deschise și la parterul noilor blocuri din cartierele de locuințe Cornișa Bistriței. Milcov și Cremenea din orașul Bacău.
Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii

t V
' Programul I

9,00 Curs de limb» rusă. Recapi
tulare (10).

9,30 O viață pentru o idee : Au
rel Vlalcu.

10,00 Telex.
10,05 Al VI-lea Festiva! Interna

țional „George Enescu" • 
Selecțiunl din Concertul de 
cvartete românești și din re
citalul pianistului Philippe 
Entremont (Franța).

11,05 Istoria filmului sonor. O ța
ră nouă pe harta filmului : 
Japonia.

IZ,40 Municipalitatea răspunde
bucureșteanulul. Tema : Pre
gătiri in vederea deschiderii 
noului an școlar.

13,00 Telejurnal.
16,00-17,00 Teleșcoală • Calculato

rul electronic — transmisiu
ne de la Centrul de organi
zare șl cibernetică In con

strucții • Antologie școla
ră : Pe drumuri de munte 
cu Callstrat Hogaș.

17.50 Curs de limbă engleză. Re- 
• capitulare (10).
18,00 Telex.
18,05 Tragerea Loto.
18,15 Cunoașteți legile 7
18.30 Publicitate.
18,35 La volan — emisiune pen

tru conducătorii auto.
18.50 Teleconferlnță de presă.
19.30 1001 de seri : „Pățaniile lui 

Lambsy" (VI).
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotâritor.

30,00 „Metalul șl mătasea". Din 
lirica latlno-americană.

30.30 Al VI-lea Festival internațio
nal „George Enescu". în 
program : Maurice Ravel. 
Concertul pentru mîna stin
gă pentru pian și orchestră. 
Interpretează Filarmonica 
„Moldova" din Iași. Dirijor : 
Ion Baciu. Solist : Philippe 
Entremoht. Transmisiune de 
la Sala mare a Palatului.

20,45 Drumuri In Istorie : Dlml- 
trie Cantemir. „Descrlptlo* 
Moldavlae".

21,00 Prim plan : Dina Cocea.
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*
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vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut răcoroasă. Cerul, mai mult senin în primele ore ale dimineții, s-a acoperit treptat în nord-estul țării unde, izolat, a plouat. Vintul a suflat slab, pină Ia potrivit Temperatura aerului la ora 14 oscila Intre 8 grade la Rădăuți și Dorohoi și 24 de grade la Călărași. în București : Vremea a fost relativ răcoroasă, cu cerul variabil.

Vîntul a suflat slab, pină la potrivit. Temperatura maximă a fost de 23 de grade.Timpul probabil pentru zilele de 15, 16 și 17 septembrie. în țară : Vreme în curs de încălzire ușoară. Cerul va fi schimbător. Izolat, se vor semnala ploi de scurtă durată în nordul țării și in zonele de deal și de munte. Vint moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5—15 grade, iar maximele între 16—25 grade, pe alocuri mai ridicate. în București : Vreme în curs de încălzire ușoară. Cerul va fi temporar noros. Vint moderat.

• ATLETISM — Cu prilejul oam- pioriatelor Cehoslovaciei, care au avut loc la Banska Bistrica, cunoscuta atletă Helena Fibingerova a stabilit un nou și valoros record național la aruncarea greutății — 20,80 m. Rezultatul Heleneî Fibingerova constituie una dintre cele mai bune performanțe mondiale din toate timpurile.
• FOTBAL. — Pe stadionul Ulle- vaal din Oslo, în preliminariile Campionatului mondial de fotbal (grupa a 3-a eufopeană), echipa Olandei a învins cu scorul de 2—1 (1—0) selecționata Norvegiei. Au marcat Cruyff, Hulshoff, respectiv, Hestad.• S-au disputat primele meciuri din cadrul noii ediții a „Cupei U.E.F.A.". La Belfast, echipa A.R.D.S. a învins cu 3—2 (2—2) echipa belgiană Standard Liâge. Gazdele au

înscris două puncte din penalti. în- tr-un alt joc, echipa portugheză Vitoria Setubal a învins cu 2—0 (2—0) formația Beerschot (Belgia).
• CICLISM — Francezul Cyrille " Guimard a ciștigat pentru a 3-a oară consecutiv trofeul „Roata de aur", cursă cu antrenament mecanic, disputată pe pista velodromului Vincennes din Paris. Guimard a acoperit distanța de 50 km in 52’ 23” 5/10 (medie orară 57,224 km).
• HOCHEI PE GHEAȚA — A început cea de-a 28-a ediție a Campionatului unional de hochei pe gheață. Iată rezultatele : Torpedo Gorki — Ț.S.K.A. Moscova 2—4 ; S.K.A. Leningrad — Dinamo Moscova 3—9 ; Aripile Sovietelor — Spartak Moscova 5—5 ; Traktor Celiabinsk — Hi- mik Woskresensk 1—3.

Salteaua

Invitație la Motelul Topolog
Pe malul Topologului, la 18 km de Rm. Vîlcea, în imediata apropiere a șoselei ce duce spre Pitești, cooperația de consum a inaugurat, de curînd, un modern complex turistic: MOTELUL TOPOLOG. Noua unitate oferă, în toate anotimpurile, condiții dintre cele mai bune de odihnă și recreere. Dispunînd de un restaurant cu 160 de locuri, cu separeuri și sală de recepție, un bar de zi, o braserie și 31 de camere confortabile (două paturi, grupuri sanitare proprii, dușuri cu apă caldă, încălzire centrală), motelul „Topolog" este unul dintre cele mal atrăgătoare locuri de popas tntr-o zonă renumită prin frumusețea naturii.

21,30 Pagini de umor : Aventuri 
• In epoca de piatră.

21,55 Teleglob : Peru.
22,15 24 de ore.

Programul II
20,00 Al VI-lea Festival interna

țional „George Eneseu". Par
tea I a concertului simfonic 
susținut de Filarmonica 
„Moldova" din Iași. Dirijor 
Ion Baclu, solist Philippe 
Entremont. In program : • 
Sigismund Toduță — Concer
tul pentru orchestră de coar
de • Maurice Ravel — Con
certul pentru mina stingă 
pentru pian și orchestră. 
Transmisiune de la Sala 
mare a Palatului.

21,00 Film serial „Arthur". Epi
sodul VIII — „Pentru a- 
ceeași cauză".

21,25 Selecțiuni din spectacolul 
„Așa-1 jocul pe la noi" pre
zentat de ansamblul folclo
ric „Banatul".

21,55 Semnificații. Dezbatere pe 
tema „Disciplina socialistă".

22,20 Telerama. Raiduri citadine 
(VI) : Katowice, Florența.

Sîmbâtâ și duminicâ 
pe micul ecran :

FOTBAL - CICLISM - 
TENISLa sfîrșitul acestei săptăminî, .televiziunea a programat transmiterea unor interesante competiții interne si internaționale. Sîmbătă (de la ora 15) — în direct, meciul de fotbal Rapid — Universitatea Craiova, ce se dispută pe stadionul „23 August" din Capitală. Seara. de la ora 22,45, un rezumat înregistrat al meciului Sportul studențesc — Jiul. Duminică (de la ora 17) filmul „Turul ciclist al României" si. în continuare. selectiuni înregistrate la finala de simplu Newcombe — Kodes a turneului de tenis de la Forest Hills.

și paznicul
Intr-una din serile trecute, 

Gheorghe Stegaru, salariat la 
Întreprinderea de materiale izo
latoare din Vaslui; s-a prezen
tat aici împreună cu fratele său 
Alexandru Butnaru. „Ii arăt și 
lui... procesul de producție", 
s-a adresat Gh. S. paznicilor. 
Ce i-a arătat au descoperit cit- 
va timp mai tirziu organele de 
miliție. Pentru că, o dată intrați 
în incinta întreprinderii, cei 
doi frați s-au oprit la parcul de 
mașini și, găsind autocisterna 
31—VS—1073 cu ușa deschisă Și 
cheia de contact... la bord, au 
pus in ea o saltea de vată mi
nerală, după care au ieșit afară 
pe sub nasul acelorași paznici 
„binevoitori". Fapta a fost insă 
descoperită de un lucrător din 
serviciul de circulație al mi
liției, care a găsit salteaua la 
locuința unuia dintre ei. Se în
țelege, autorilor furtului salte
lei nu le va fi „moale". Cum 
va fi tratată insă neglijenta 
paznicilor de la întreprinderea 
de materiale izolatoare 7

„Foto
cronică"
sighișoreană |

cinema
• Nunta de aur : CAPITOL — 10; 
12; 14,15; 16,30; 18,30; 20,45.
e Afecțiune : CENTRAL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.
• Albă ca zăpada și cel șapte
pitici : patria — 9; 11.30; 14;
16,30; 19; 21,15, GRADINA CAPI
TOL — 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.
• Parașutiștll : 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 : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
ARENELE ROMANE — 19,30.
• Departe de Tipperary : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.

• Perechile : FESTIVAL — 9;
11.45: 14,30; 17.30; 20,30. Ia grădi
nă — 19.15, FAVORIT — 10; 12,30; 
15,30; 18 : 20,30.
• Conspirația : GRIVIȚA — 9:
11,15: 13,30; 16: 18,15; 20.30, TOMIS
— 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.
A Made In Italy — 10: 12; 14;
16,30; 18,30, Al treilea om — 20,30 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Aventura lui 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. Ia grădină — 19,30. 
<ș Tu, eu șl micul Paris : FLA- 
CARA — 15,30; 17,45; 20.
• Monte Carlo : GRADINA VI- 
TAN — 19.30.
• Lumea se distrează : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
• Adio, Petersburg : TIMPURI
NOI — 9,15—20,15 în continuare.
• Fantoma lui Barbă Neagră :
LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 16;

• TENIS. — în turneul internațional de tenis de la Aptos (California), Erik van Dillen (S.U.A.) l-a învins cu 6—2, 7—6 pe Ray Moore (R.S.A.). Americanul Austin l-a eliminat cu 6—3, 6—7, 6—0 pe cehoslovacul Hre- bec, Edlefsen (S.U.A.) l-a învins cu 4—6, 7—6, 6—4 pe Proisy (Franța) (meciul fusese întrerupt la 1—1 din cauza întunericului), iar apoi l-a întrecut cu 6—0, 4—6, 6—2 pe Olmedo (S.U.A.). Tînărul jucător american Bohrnstad, care l-a eliminat pe cehoslovacul Jan Kodes, l-a întrecut cu 6—1, 6—3 pe Macmanus (S.U.A.).

Pină de curînd, concetățenii îl știau pe Alfred GUnther în calitatea sa de tehnician principal la întreprinderea „Nicovala" din Sighișoara. Recent au avut prilejul să-1 cunoască intr-o nouă ipostază : aceea de pasionat și talentat foto-ama- tor. Subiectul preferat ? Diferite obiective (mai vechi sau mai noi) ale orașului, cărora A.G. le-a rezervat cite 4 imagini, așa cum arată ele în cele 4 anotimpuri ale anului. Rod al muncii depuse de el în 8 ani. cele 500 de obiective (deci 2 000 de imagini) au putut fi urmărite pe ecran, timp de două ore și jumătate, de colegii săi din întreprindere. O veritabilă fotocro- nică a Sighișoarei vechi și noi. Fruntaș in producție (are la activ și cîteva invenții), A.G. și-a întregit deci „portretul" cu măiestria mînuirii obiectivului foto. Motiv pentru care i-am și făcut... fotografia de mai sus.
Din mersul
trenului

18,30; 20,45, DACIA — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30.
• Fellaga : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30; 18; 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9,45.
• Aladln șl lampa fermecat» : 
DOINA — 11; 13,15; 15,30; 17,30;
20.
a Cutezanța : UNIREA — 15,30; 
17,45; 20, la grădină — 19,30.
• Un om in sălbăticie : DRUMUL 
SĂRII — 15.30; 18; 20,15.
• Dragostea începe vineri : LIRA
— 15,30; 18; 20,15, la grădină — 
19,30.
• Infailibilul Raffles : FLOREAS- 
CA — 15,30: 18; 20,30.
• Clprian Porumbescu : 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.
a Valter apără Sarajevo : GIU- 
LEȘTI — 15.30; 19.
a Distratul : MOȘILOR — 15,30; 
18; 20,15, la grădină — 19.30.
a Eva și Adam : COTROCENI — 
15,30; 18; 20,15.
a Fluturii slnt liberi : PACEA — 
15,30; 18; 20,15.

a Ultimul cartuș t CRÎNGAȘI — 
15,30; 18; 20,15.
a Cartea junglei : VIITORUL — 
10; 15,30; 18; 20,15.
a Aventuri la Marea Neagră : 
MUNCA — 16; 19.
a La răscruce de vlnturi : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
a Autostop : COSMOS — 15,30;
18; 20,15.
a Neamul Șoimăreștilor : RAHO
VA — 15,30; 19.

teatre
• Teatrul Național „T. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Trei frați 
gemeni venețieni — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : A douăsprezecea noap
te — 20.
• Teatrul satiric-mzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Trăsnitul 
meu drag — 19,30, (la grădina 
Boema) : Estival Boema — 20.

Aflind că vagoanele pentru 
transportul cimentului se în
torc spre incărcare la Fabrica 
de ciment din Bicaz insuficient 
golite, loan Grigoriu, din co
muna Podoleni (Bacău), s-a 
gindit să-și procure o cantitate 
de ciment din această „sursă1*. 
Intr-una din zile a încercat să 
se cațere pe un astfel de con- 
teiner din mersul trenului. Ne
socotință gravă. Pentru că, pier- 
zindu-și echilibrul, a alunecat 
sub roțile vagonului, rămînind 
fără ambele picioare. Din păca
te, această intimplare nu e 
singulară. Fante similare s-au 
petrecut (din fericire, fără ase
menea urmări) și in alte stații 
de pe traseul Buhuși. Zănești, 
Roznov. De aceea, tragem cuve
nitul semnal de alarmă.

Rubrică redoctatâ de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scînteii'



viața internațională
EVENIMENTELE DIN CHILE Tovarășul J. Țedenbal a primit delegația La Wellington

B Dîrza rezistență populară împotriva unităților armate de represiune B Lupte

violente în aproape toate regiunile țării ■ Noi arestări în rîndul militanților

partidelor Unității Populare ■ Dizolvarea Parlamentului

SANTIAGO DE CHILE 13 (Agerpres). — Agențiile internaționale de presă, citind declarațiile unor martori oculari, precum și diverse alte surse din capitala chiliană, anunță că rezistența populară împotriva juntei militare continuă, atît la Santiago de Chile, cît și în alte regiuni. Sînt semnalate, în special, lupte violente în suburbiile capitalei chiliene, unde sînt amplasate numeroase o- biective industriale și unde muncitorii, care s-au blocat în uzine, opun o dirză rezistență trupelor. Acestea, potrivit agențiilor de presă, întrebuințează elicoptere, avioane cu reacție, tancuri și tunuri de calibru greu pentru a infringe rezistența muncitorilor, sprijiniți de studenți.Pe de altă parte, în diferite puncte ale orașului sint auzite explozii și împușcături. Agenția United Press International relata că mai multe obiective ale poliției au fost atacate de susținători ai guvernului Unității Populare. Lupte puternice între forțele armate și muncitori au avut loc pentru ocuparea unor edificii și întreprinderi importante din capitala chiliană. cum ar fi institutul politehnic și fabrica „Sumar". De asemenea, potrivit unui purtător de cuvînt al juntei militare, citat de a- gențîa France Presse, au avut loc lupte în jurul sediilor Ministerului Muncii și Băncii Centrale. Agenția

Associated Press relata că, în cursul dimineții de joi, au fost auzite numeroase schimburi de focuri în diferite zone ale capitalei. De altfel, postul de radio al armatei, transmi- țind din Santiago de Chile și captat la Buenos Aires, a recunoscut, potrivit agenției France Presse, că unități ale aviației și forțelor tre au intervenit, în aceeași neață, împotriva punctelor de tență din sudul capitalei. în după-amiezii, agenția United______International relata despre izbucnirea unor puternice schimburi de focuri în apropierea Ministerului Apărării și a palatului prezidențial. De asemenea, s-a anunțat că avioane militare survolau capitala.Concomitent, agențiile de presă relatează despre .extinderea rezistenței în interiorul țării.12 spre 13 septembrie, ției A.N.S.A., au avut lente în aproape toate liene. Informații care cercurile diplomatice sud-americane de la Londra, citate de agenția France Presse, relevă că, în sudul țării, ar fi în curs de organizare o rezistență armată împotriva juntei militare, sub conducerea fostului co- mandant-șef ai armatei, generalul■ Carlos Prats. De asemenea, agenția Prensa Latina, citind informațiile unor corespondenți argentineni, re-

teres- dimi- rezis- cursul Press

în noaptea de potrivit agen- loc lupte vio- regiunile chi- circulă în

levă că lideri ai Unității Populare depun eforturi susținute pentru organizarea rezistenței agenție semnalează rezistență împotriva în cadrul celei de-a a armatei chiliene.Posturile clandestine de radio car» emit de pe teritoriul chilian relatează că, în perioada care a trecut de la instaurarea juntei militare, s-au înregistrat peste 1 000 de morțl. Muncitorii care opun rezistență autorităților ilegale sînt împușcați de militari după ce sînt capturați — agenția Prensa Latina. Junta tară a lansat un avertisment împotriva tuturor acelora care pun noului regim, menționînd __ ceș,tia vor fi executați după o judecată sumară. în toate provinciile, prefecții numiți de guvernul Unității Populare au fost arestați. Sînt men- , ținute, în același timp, măsurile de urgență introduse după lovitura de stat. Joi la amiază, restricțiile de circulație au fost ridicate la Santiago de Chile, dar numai pentru două ore și jumătate. Unități ale armatei, tancuri și mașini blindate continuă să patruleze în centrul orașului. Sediul agenției Prensa Latina din capitala chiliană a fost incendiat. A fost introdusă o strictă cenzură asupra presei și a (celorlalte mijloace de informare, fiind autorizate să apară

armate. Aceeași o mișcare de juntei militare cincea divizii

relevă mili- sever se o- că a-

doar două ziare, între care „Mercurio" (cu o orientare de extremă dreaptă).Totodată, agenția U.P.I. relatează despre noi arestări în rîndul militanților partidelor Unității Populare.In cursul nopții de miercuri spre Joi, junta a instaurat un cabinet ministerial militar. Potrivit agenției A.P., generalul Augusto Pinochet a fost desemnat, joi, președinte al juntei.Joi seara, Parlamentul chilian a fost dizolvat, iar mandatele deputați- lor anulate.
★HAVANA 13 (Agerpres). — într-un comunicat oficial al guvernului Cubei se arată că în cursul zilei de joi au sosit la Havana Mario Garcia Inchaustengui, ambasadorul Cubei în Chile, și ceilalți membri ai ambasadei cubaneze din Santiago de Chile, „expulzați de junta militară fascistă care a răsturnat guvernul Unității Populare". împreună cu diplomații cubanezi au sosit la Havana Beatriz Allende, fiica președintelui Salvador Allende, precum și funcționari ai guvernului Unității Populare.
★Junta militară chiliană a anunțat, joi, ruperea relațiilor diplomatice cu Cuba, relatează agențiile Inter Press Service, Associated Press și France Presse.

OPINIA PUBLICĂ MONDIALĂ CONDAMNĂ CU INDIGNARE

COMPLOTUL REACȚIONAR
Lovitura de stat provocata în Chile de forțele reacțiunii in cirdâșie 

cu imperialismul, care a dus la înlăturarea guvernului constituțio
nal, democratic și progresist, la asasinarea mișelească a președinte
lui Salvador Allende a stirnit noi proteste din partea unor gu
verne, organizații politice, forțe democratice din diferite țări ale 
lumii.

al că de act

parlamentară românăULAN BATOR 13 (Agerpres). — La 11 septembrie, Jumjaaghlin Țe- denbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole, a primit delegația Marii Adunări Naționale, condușă de Gheorghe Necula, vicepreședinte al M.A.N. La primire au participat N. Luvsanciultem, președintele Marelui Hural Popular, T. Gotov, secretar al Prezidiului Marelui Hural Popular, și O. Hosboiar, adjunct al ministrului afacerilor externe. A fost prezent Traian Gîrba, ambasadorul României la Ulan Bator.Cu acest prilej, tovarășul Jumja- aghiin Țedenbal a transmis urări de sănătate și noi succese tovarășului Nicolae Ceaușescu și poporului român. La rîndul său, șeful delegației române a transmis din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu urări de sănătate și noi succese tovarășului J. Țedenbal, poporului tîlnirea s-a desfășurat sferă caldă, cordială.în cinstea delegației rele Hural Popular a cepție, la care au participat D. Ci-

middorj, secretar al C.C. al P.P.R.M., T. Dughersuren, vicepreședinte al Prezidiului Marelui Hural Popular, N. Luvsanciultem, T. Gotov, O. Hosboiar, alte oficialități mongole. Au fost prezenți șefi ari misiunilor diplomatice acreditați în R. P. Mongolă.

»

s-a constituit

Asociația culturală

mongol. In- într-o atmo-române, Ma- oferit o re-

★Continuîndu-și vizita în R. P. Mongolă, delegația parlamentară română a vizitat, timp de două zile, o serie de obiective economice și social- culturale din aimacul Arhangai. De asemenea, delegația M.A.N. a avut o întîlnire cu membrii prezidiului Asociației de prietenie mongolo- română. Cu prilejul vizitei în R. P. Mongolă a delegației M.A.N., ambasadorul României la Ulan Bator, Traian Gîrba, a oferit un cocteil.
★La 12 septembrie, delegația Marii Adunări trie. La_____„—, —— —r.conduși de T. Gotov, O. Hosboiar, deputați, și alte persoane oficiale, precum și de membrii ambasadei române.

Naționale a plecat spre pa- aeroport, oaspeții au fost

«

Declarația ministrului algerian al comerțului

România

C.C. al P.C.U.S. a dat publicității o declarație în care condamnă cu hotărîre acțiunile forțelor reacționare din Chile, încălcarea normelor constituționale, actele de represiune Împotriva partidelor și organizațiilor progresiste. C.C. al P.C.U.S., exprimînd sentimentele comuniștilor sovietici, ale tuturor oamenilor sovietici, afirmă solidaritatea cu Partidul Comunist din Chile, cu partidul socialist, cu celelalte partide ale U- nității Populare, cu toți oamenii muncii din Chile, care, în ciuda loviturilor reacțiunii, rămîn fideli luptei pentru independență, democrație și progres social, acelor idealuri nobile pentru care au militat cu curaj Salvador Allende, guvernul Unității Populare, oamenii muncii din Chile.într-un comunicat difuzat la Roma •e arată că guvernul italian, aflînd cu profund regret că guvernul constituțional din Chile a fost răsturnat, de o lovitură de stat și că în cursul tragicelor evenimente care s-au produs la Santiago președintele Salvador Allende și-a găsit moartea, își exprimă profunda tristețe pentru dispariția președintelui chilian. Guvernul italian condamnă în modul cel mai ferm violența în viața politică.Șeful statului mexican, Luis Echeverria, și-a exprimat profundul regret față de lovitura militară organizată împotriva guvernului constituțional al președintelui Allende. El a exprimat solidaritatea guvernului și poporului mexican cu poporul chilian, precum și speranța că acesta va reuși să regăsească calea democratică și pașnică pe care și-a ales-o in urmă cu trei ani.Fidel Castro, primul ministru al Guvernului Revoluționar al Cubei, aflat într-o vizită oficială Ia Hanoi, a condamnat energic lovitura de stat militară din Chile, calificată ca o „agresiune a forțelor reacționare". El și-a exprimat speranța că acest aot condamnabil nu va putea infringe mișcarea revoluționară care se extinde în America Latină.Primul ministru danez, Anker Joergensen, a declarat că „regretă profund faptul că eforturile președintelui Allende, de a stabili un regim socialist pe baze democratice, au

fost zdrobite de forțele conservatoare".Guvernul suedez, precum și toate partidele politice din această țară au condamnat în mod unanim lovitura de stat din Chile. Primul ministru al Suediei, Olof Palme, a declarat : „Ales de către popor, președintele Allende reprezenta un pericol pentru toți cei care erau ostili unor reforme sociale pașnice și care doreau să-și conserve propriile lor privilegii. Președintele Allende, a spus Olof Palme, beneficiind de sprijinul popular, a încercat să-și elibereze țara de exploatatorii străini ș’i să realizeze o revoluție socială pașnică. Nu trebuie să acceptăm ca Republica Chile să fie înăbușită în tăcere". Primul ministru suedez a lansat un apel către întreaga opinie publică internațională, cerîndu-i să reacționeze în mod viguros împotriva loviturii reacționare.Primul ministru al Canadei, Elliott Trudeau, a deplîns faptul că președintele Allende a fost răsturnat prin forță. „Salvador Allende, a spus el, a inițiat în cursul mandatului său reforme valabile". Ministrul canadian de externe, Mitchell Sharp, și-a exprimat speranța că „într-un viitor apropiat, regimul democratic va putea fi restaurat în Republica Chile".Deputății argentineni au aprobat, în unanimitate, o declarație în care proclamă solidaritatea guvernului argentinean cu guvernul Unității Populare. Declarația deplînge oprirea procesului istoric chilian spre libertate și progres, menționînd că „numai popoarele aflate în exercițiul deplin al instituțiilor lor sînt stăpî- nele propriului destin". Declarația exprimă regretul Argentinei față de evenimentele din Chile.Congresul din Venezuela a aprobat în unanimitate o declarație care condamnă lovitura militară din Chile. „Sentimentul predominant al opiniei publice din Venezuela, a declarat deputatul Zambrano, este de repulsie și ițidignare față de acestei mari crime politice, contra democrației chiliene".Adunarea Legislativă din Rica a condamnat, de asemenea, unanimitate lovitura de stat militară.
autorii comisăCostaîn

care a dus la răsturnarea guvernului legal constituit al președintelui Allende.în declarația Biroului Politic C.C. al P.C. Finlandez se arată junta militară chiliană, sprijinită forțele imperialiste, a săvîrșit unbarbar împotriva poporului acestei țări. Declarația exprimă sprijinul comuniștilor finlandezi acordat Partidului Comunist din Chile, precum și altor partide din această țară, cerînd încetarea terorii împotriva comuniștilor, a socialiștilor și a altor forțe progresisteLe Duan, Partidului Vietnam, a stat militară din Chile, exprimînd sprijinul țării sale pentru „lupta justă a poporului chilian".N.K. Krishnan, membru al conducerii Partidului Comunist din India, a declarat că P.C. din India, precum și forțele progresiste din această țară își afirmă solidaritatea și întregul sprijin forțelor progresiste din Chile. Un alt membru al conducerii Partidului Comunist din India, Bhu- pesh Gupta, a condamnat, de asemenea, lovitura de stat contrarevoluționară organizată împotriva regimului popular din Chile.Comitetul Executiv al C.C. al P.C. din Uruguay a condamnat lovitura de stat provocată de forțele reacți- unii din Chile. Comuniștii uru- guayeni, se arată în declarația Comitetului Executiv, se declară solidari cu lupta dreaptă a patrioților chilieni.Uniunea Democrată a Poporului Finlandez, precum și Uniunea Democrată a Femeilor din Finlanda au condamnat aspru lovitura de stat militară și și-au exprimat solidaritatea cu poporul chilian.Exprimînd sentimentele oamenilor muncii argentineni, Confederația Generală a Muncii din Argentina condamnă cu energie lovitura de stat din Republica Chile. „Această lovitură, se arată în declarația C.G.T. din Argentina, contravine voinței exprimate de către poporul chilian în cursul alegerilor organizate pentru desemnarea guvernului său".Secretarul general al Federației studenților din Panama. F.E.P., Ro- mulo Bethancourt, a condamnat lovitura de stat militară din Chile. F.E.P., a spus Romulo Bethancourt, își exprimă încrederea absolută în victoria forțelor populare din Chile împotriva reacțiunii.

chiliene.prim-secretar al C.C. al celor ce Muncesc din condamnat lovitura de

întrunit lntr-o ședință extraordinară pentru examinarea evoluției situației din Chile, Biroul Federației Mondiale a Tineretului Democrat (F.M.T.D.) a dat publicității o declarație, în care condamnă lovitura de stat militară, ce a dus la răsturnarea guvernului Allende. Biroul F.M.T.D. și-a exprimat solidaritatea cu forțele progresiste chiliene și lansează un apel către toate organizațiile frățești, către tineretul progresist din întreaga lume să sprijine forțele democratice ce susțin guvernul Unității Populare.Intr-o declarație dată publicității la Praga, Secretariatul Uniunii Internaționale a Studenților își exprimă solidaritatea cu lupta poporului și studenților chilieni. Scopul loviturii de stat militare — se spune în declarație — a fost curmarea procesului revoluționar, înlăturarea guvernului popular și declanșarea unei adevărate terori împotriva forțelor democratice și progresiste. Secretariatul U.I.S. califică lovitura de stat militară drept o acțiune preimperialistă.In declarația ConsiliululMondial al Păcii, dată publicității la Helsinki, se arată că lovitura de stat militară din Chile a fost inițiată de clica militară, aflată în serviciul reacțiunii, pentru a opri înaintarea poporului chilian pe calea progresului și a echității. Consiliul condamnă această acțiune ilegală, care a dus la înlăturarea lui Salvador Allende, ales președinte pe cale democratică, în urmă cu trei ani, și lansează un apel pentru sprijinirea poporului chilian ce luptă pentru menținerea libertății și a cuceririlor sale democratice.In numele celor 150 000 de membri ai săi, Organizația Internațională a Ziariștilor (O.I.Z.) condamnă energic lovitura de stat care a dus la înlăturarea guvernului Allende șii la un val de teroare asupra maselor populare. O.I.Z. își exprimă sprijinul nelimitat față de forțele progresiste din Chile, victime ale reacțiunii și. totodată, încrederea că poporul va găsi forța necesară să se ridice împotriva valului reacționar. O.I.Z. cheamă toți ziariștii și cercurile progresiste din lume să protesteze împotriva juntei militare și să acorde sprijin luptei maselor populare chiliene.

ALGER 13 (Corespondență de la Mircea S. Ionescu). — In timpul vizitei făcute guvernului participa la jubiliară, a Tîrgului internațional de la Alger, Nicolae Agachi, ministrul industriei metalurgice, a avut convorbiri cu ministrul algerian al comerțului, Layachi Yaker, cu ministrul industriei și energiei, Belaid Abdessalem, și cu o serie de conducători ai societăților naționale algeriene care întrețin legături de cooperare cu întreprinderile românești de comerț exterior. Au fost abordate, cu acest prilej, probleme privind evoluția relațiilor economice bilaterale, remareîndu-se dorința ambelor părți de a dezvolta schimburile comerciale și cooperarea economică și tehnico-științifică dintre România și Algeria.La plecarea sa din Alger, pe aeroportul „Dar el Beida", ministrul Nicolae Agachi a declarat Agenției algeriene de presă că este foarte satisfăcut de convorbirile pe care le-a avut cu oficialitățile țării gazdă. „Ele ne-au permis — a spus el — să concretizăm, în comun, noi direcții ale intensificării colaborării avantajoase dintre România și Algeria, care vor sta la baza semnării, în curînd, a unui lungLa

în Algeria, la invitația acestei țări, pentru a cea de-a zecea ediție,

nou acord comercial pe termen între țările noastre".rîndul său, ministrul algerian
INCIDENT AERIAN

între Siria și IsraelDAMASC 13 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt militar sirian, citat de postul de radio Damasc, a anunțat că mai multe formațiuni de avioane israeliene, totalizînd aparate, au violat, în cursul amiezii de joi, spațiul aerian riei, in regiunea de coastă — mit agențiile United Press International și France Presse. Purtătorul de cuvînt a menționat că formațiunile inamice au fost interceptate imediat de avioane siriene. A avut loc o luptă aeriană deasupra zonei de coastă a Siriei, fiind doborîte cinci avioane inamice. Totodată, a menționat purtătorul de cuvînt, au fost lovite opt aparate siriene.

64 de după- al Si- trans-

TEL AVIV 13 (Agerpres). — Un comunicat militar israelian, reluat de agențiile de presă, declară că o patrulă de recunoaștere a forțelor armate israeliene, care zbura în regiunea frontierei siriano-libaneze, s-a întîlnit, joi după-amiază, cu avioane siriene. Deasupra zonei din apropierea Mediteranei s-a desfășurat o luptă aeriană, fiind doborîte 13 aparate siriene ; un avion israelian a fost lovit.
AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT

înavutzate ________vitura de stat militară din Chile.numeroase capitale ale lumii au loc mari demonstrații organi- ln semn de protest față de lo-
FRANȚA. Peste 60 000 de persoane au participat miercuri, la Paris, la o amplă manifestație de solidaritate cu poporul chilian, organizată de partidele comunist și socialist, Confederația franceză și democratică a oamenilor muncii (C.F.D.T.) și Confederația Generală a Muncii (C.G.T.). Printre manifestanți se aflau Georges Marchais, secretarul general al P.C.F., și Francois Mitterand, secretar general al P.S. Francez. La sfir- șitul manifestației s-a dat citire u- nei moțiuni comune a Partidului Comunist Francez și Partidului Socialist Francez care condamnă „lovitura de stat a liderilor militari de dreapta" și care proclamă că guvernul Unității Populare „a respectat, apărat în Chile.

purtînd în fruntea lor un portret al lui Salvador Allende, au demonstrat in tăcere pe străzile capitalei italiene, în memoria președintelui chilian, în sprijinul poporului acestei țări. „Allende — o idee care nu moare" — era scris pe o uriașă pancartă purtată de demonstranți. In cadrul manifestației au luat cuvîntul lideri ai partidelor participante, afirmind solidaritatea poporului italian cu poporul chilian și lansînd unitate contra uneltirilor mului.

STATELE UNITE. La Washington cîteva sute de studenți americani, scandînd „Viva Chile", au manifestat în fața Casei Albe în semn de protest față de lovitura de stat militară din Chile.

ri dezvoltat" democrațiaO manifestație similară a Roma, la chemarea parti-

un apel la imperialis-
VENEZUELA. La Caracas peste 5 000 de studenți și muncitori din Venezuela au participat la un marș de protest împotriva loviturii militare care a dus la răsturnarea guvernului constituțional al președintelui Allende.

Convorbiri chino-france- 
ze la nivel înalt, convorbirile oficiale dintre Ciu En-Iai, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, și președintele Franței, Georges Pompidou, aflat în vizită oficială Ia Pekin, au continuat joi, -într-o atmosferă de prietenie — informează agenția China Nouă. Au fost prezenți miniștrii afacerilor externe ai celor două țări, Ci Pîn-fei, și Michel Jo- bert, precum și alte persoane oficiale.

ITALIA, avut loc la dului comunist, a partidului socialist, precum și a centralelor sindi- Peste 12 000 de manifestanți,

MAREA BRITANIE. colective de oameni ai Marea Britanie și-au exprimat „protestul și indignarea" față de lovitura militară de stat din Chile, precum și „solidaritatea cu poporul chilian". în capitală și în multe alte localități din țară au avut loc sau sînt programate pentru zilele următoare mari demonstrații de protest și solidaritate. La Birmingham demonstranții purtau pancarte pe care scria : „Anglia trebuie să condamne zdrobirea democrației în Chile". Pentru duminică este anunțată o mare demonstrație la Londra.

Numeroase muncii din ARGENTINA. La Buenos Aires peste 20 000 de tineri și-au exprimat în fata clădirii Congresului argenti- nean sprijinul față de guvernul U- nității Populare. Un grup de demonstranți s-au îndreptat spre ambasada chiliană, unde au exprimat sentimentele de solidaritate ale poporului argentinean față de guvernul Unității Populare.Se anunță că în CUBA, MEXIC, VENEZUELA și REPUBLICA DOMINICANA a fost decretat doliu în memoria președintelui Salvador Allende.

zi a vizitei oficiale care o face delega- guvernamentală cu- Vietnam, Fidel Cas-
Vizita delegației cuba

neze în R. D. Vietnam. In cea de-a doua de prietenie pe ția de partid și baneză în R.D.tro, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, primul ministru al Guvernului Revoluționar, a fost primit de președintele R.D.V., Ton Duc Thang.
Guvemul Tunisiei a hotă- rît să recunoască Guvernul Regal de Uniune Națională al Cambodgiei (G.R.U.N.C.) — informează ziarul tunisian ,,L’Action".

Arabia Saudită și Repu
blica Zair $i_au anunțat oficial hotărirea de a stabili relații diplomatice la nivel de ambasadă — a- nunță agenția M.E.N., reliiind postul de radio Djeddah.

La invitația președintelui 
Leopold Senghor și a gu
vernului senegalez, 0 dele~ gație a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud va face o vizită oficială de prietenie în Senegal.

Alegeri generale în Tur
cia vor avea loc’ conform decizieiConsiliului Securității Naționale al Turciei. în luna octombrie, in condiții normale. Legea marțială urmează să expire la 26 septembrie pe întregul teritoriu al Turciei.

0 nouă ședință !n cadrul consultărilor dintre reprezentanții G.R.P. al R.V.S. și administrației de la Saigorj, conform prevederilor Acordului referitor la încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam. a avut loc in suburbia pariziană La Celle Saint Cloud. Șeful delegației G.R.P. la convorbiri, Nguyen Van Hieu, a declarat, cu acest prilej.

al comerțului, Layachi Yaker, a declarat corespondentului „Agerpres" din Alger că între România și Algeria „există o colaborare foarte fructuoasă de pe urma căreia beneficiază reciproc ambele noastre țări prietene". După ce a relevat nivelul tehnic superior al exponatelor românești la Tîrgul internațional de la Alger, el a spus : „Am examinat și am găsit, împreună cu ministrul român, noi posibilități pentru lărgirea schimburilor comerciale și diversificarea colaborării româno-algeriene în diverse domenii — petrolier, miner, chimic, construcții de mașini, siderurgie, metalurgie. Ca urmare, am stabilit să încheiem un nou acord comercial pe termen lung, respectiv pe perioada următorului nostru plan cvadrienal, 1974—1977, precum și un program de perspectivă în această direcție, pînă. în anul 1980. Astfel, schimburile economice româno-algeriene, care, anul acesta, ating aproape 50 milioane de dolari, vor putea ajunge pină în anul 1975 la 100 milioane de dolari și chiar mai mult, așa cum au stabilit președinții Nicolae Ceaușescu și Houari Boume- diene în timpul vizitei întreprinse anul trecut în Algeria de șeful statului român, vizită pe care o apreciez ca un moment de cea mal mare însemnătate pentru evoluția raporturilor româno-algeriene pe multiple planuri".

WELLINGTON 13 (Agerpres). — 
La Universitatea din Auckland s-au 
desfășurat lucrările primei conferințe 
de studii românești din Noua ~ 
landă. Primul ministru al Noii 
lande, Norman Kirk, a adresat 
ferinței un mesaj de salut.

La lucrările conferinței au 
parte profesori și cercetători 
Noua Zeelandă, Australia, S.U.A. și 
România, care au prezentat comuni
cări și conferințe privind limba, li
teratura, istoria și folclorul poporu
lui român. Din țara noastră a parti
cipat prof. Virgil Cândea, secretar 
general al asociației „România". De 
asemenea, la conferință au fost tri
mise comunicări semnate de oameni 
de știință și cultură români. Paralel 
au fost organizate o expoziție de 
cărți românești științifice, literare și 
artistice, o gală de filme documen
tare despre România și o seară cul
turală românească.

Cu acest prilej a luat ființă Aso
ciația culturală Noua Zeelandă— 
România, sub patronajul lui Fran- 
cisc Kitts, primarul orașului Wel
lington, și al lui Dove-Myer Ro
binson, primarul orașului Auckland. 
Președinte al noii asociații este P"- 
rald O’Brien, membru al Parlamen
tului neozeelandez, iar secretar ge
neral prof. Norman Simms, de la 
Universitatea Waikato din Hamilton. 
Din comitetul de conducere mai fac 
parte prof. Barbu M. Nicolescu, de 
la Universitatea din Wellington, pre
ședintele Asociației economiștilor 
din Noua Zeelandă, prof. N. C. Phi
lips, vicecancelar și rector al Uni
versității din Christchurch și alții.

CAMBODGIA

Zee- 
Zee- 
con-
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Acțiuni ofensive 
ale patrioțilorPNOM PENH 13 (Agerpres). - Forțele patriotice populare khmere au continuat, în noaptea de miercuri și in cursul dimineții zilei de joi, să se apropie de Pnom Penh, informează agenția United Press Internațional. Au fost semnalate ciocniri între pa- trloti și forțele lonnoliste, la 11 kilometri de capitală. Pe de altă parte, se informează că centrul de telecomunicații de la Kambaul, la 14 kilometri vest de Pnom Penh, a fost supus unui tir de artilerie din partea patrioților.

CONFERINȚA MINISTERIALĂ G A. T. T

ROMÂNIA DOREȘTE SĂ PARTICIPE ACTIV
LA CIRCUITUL MONDIAL DE VALORI

Intervenția șefului delegației româneTOKIO 13 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul ședinței de joi dimineață a Conferinței ministeriale a G.A.T.T., . ‘ f "noastre, Ion Stoiân, adjunct al ministrului comerțului exterior, a arătat că „România. în calitate de țară in curs de dezvoltare, acordă o atenție deosebită acestor negocieri din cadrul G.A.T.T. care, în concepția noastră, ar trebui să contribuie la dezvoltarea comerțului mondial, la realizarea unei diviziuni internaționale a muncii mai juste și mai echitabile și la aplicarea de măsuri concrete, imediate și eficace, in vederea sprijinirii eforturilor țărilor in curs de dezvoltare care urmăresc să reducă și să elimine decalajele care le separă de țările dezvoltate".După ce a subliniat că delegația română sprijină proiectul de declarație al conferinței, considerîndu-1 ca o bază de plecare și un cadru al viitoarelor negocieri, vorbitorul a declarat că țara noastră ar fi dorit ca acest document

șeful delegației

că în ultimele trei goneze au încălcat ori acordul privitor boiului.

tării

să răspundă în
luni trupele sai- de nenumărate la incetarea răz-

La Teatrul municipal din Ca
racas a avut loc un concert ex
traordinar, susținut de artiștii 
români Teodora Lucaciu și E- 
mil Crăsnaru, soliști ai Teatru
lui de operă și balet din Bucu
rești, Mihai Constantinescu, vio
lonist, solist al ■filarmonicii 
„George Enescu", și pianista 
Marta Joja, de la conservato
rul „Ciprian Porumb eseu". Ar
tiștii români, care au prezentat 
un program de lucrări româ
nești și străine, s-au bucurat de 
mult succes.

„Creația folclorică contempo
rană românească" a constituit 
tema unei seri culturale organi
zate la Biblioteca română din 
New York și a unei expuneri 
ținute in fața unui numeros pu
blic de prof. dr. Mihai Pop, di
rector al Institutului de etno
grafie și folclor din București.

In semn de recunoaștere a 
prestigiului de care se bucură 
cercetarea etnografică in Româ
nia, prof. dr. Mihai Pop a fost 
ales, la recentul congres de la 
Chicago al Asociației interna
ționale de etnografie, președin
te al acestui forum.

tr-o mai mare măsură preocupărilor țărilor in curs de dezvoltare, expri- mind, totodată, speranța că La reuniunea, ministerială, precum și cu ocazia negocierilor propriu-zise, se vor găsi noi soluții favorabile țărilor în curs de dezvoltare.Vorbitorul s-a referiți în continuare la relația dintre negocierile comerciale și cele monetare, apreciind că este esențial să se recunoască interdependența strinsă dintre aceste două domenii și necesitatea de a se înregistra, paralel, progrese rapide și substanțiale în cele două domenii.Aderarea României la G.A.T.T. și apoi la Fondul Monetar Internațional și la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pune în evidență dorința țării noastre de a lua o parte mai activă la circuitul mondial de valori, la dezvoltarea comerțului și a cooperării economice internaționale. „ ‘ spus vorbitorul, constituie pe plan noastre largă a statele, social și . .piilor independenței, neamestecului în treburile respectului dreptului sacru al fiecărui popor de a hotărî el însuși asupra propriilor sale destine, fără presiuni sau vreun amestec din afară. Vizitele șefului statului român, președintele Nicolae Ceaușescu, într-o serie de țări din Asia și Africa, și vizita pe care o întreprinde în prezent în unele țări din America Latină, vizitele și alte contacte cu personalități din Europa și din Statele Unite- sînt expresia acestor principii".„România apreciază că este necesar să se acorde o atenție cu totul deosebită ameliorării substanțiale a sistemului generalizat de preferințe, prin intermediul lărgirii gamei produselor incluse în acest sistem, al desființării restricțiilor cantitative care afectează importurile preferențiale". a spus delegatul român. El a adăugat că, după părerea țării noastre, este necesar să se continue reducerea substanțială a taxelor vamale aplicate produselor ce nu gurează în sistemul generalizat preferințe, reducere care să fie plicată imediat și fără eșalonare rilor în curs de dezvoltare.„Ne exprimăm speranța că viitoarele negocieri comerciale multilaterale vor ajunge la rezultate importante pe cale sporirii continue a comerțului internațional, a eliminării decalajelor existente între țările puternic dezvoltate și țările în curs tie dezvoltare, contribuind, în același timp, la eforturile pentru progresul economic și. social, pentru dezvoltarea popoarelor și asigurarea păcii internaționale" a spus, in încheiere, șeful delegației române.

„Asemenea măsuri, a _____ } expresia economic ă politicii țării vizînd dezvoltarea cit mai raporturilor sale cu toate indiferent de sistemul lor economic, pe baza princi- suveranității, interne,
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