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ÎN ZIARUL DE AZI;

SEMĂNATUL GRÎULUI 
să înceapă neîntîrziat în toată țara

• Cea de-a șasea ediție a Festivalului, inter
național „George Enescu“ • Concurs de admitere 
în învdțdmîntul superior • Faptul divers • Sport

0 afirmare pregnantă a solida
rității depline a poporului ro

mân cu aspirațiile țărilor 
Americii latine de a se dezvolta

de sine stătător, de a-și făuri

în primele minute după sosirea la Quito

în mod liber, fără nici un 
amestec din afară, prin 
unitatea tuturor forțelor 

naționale, un viitor 
pașnic și prosper

VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN ECUADOR

Cei doi șefi de stat au exprimat voința comună de a extinde colaborarea 
economică, tehnico-științifică și culturală intre România și Ecuador

întrevedere protocolară
Joi după-amiază, președintele 

Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a făcut o vizită proto- 
jolară, la Palatul Național, pre
ședintelui Republicii Ecuador, ge
neral Guillermo Rodriguez Lira.

La întrevederea care a avut loc 
au acest prilej au asistat miniștrii 
de externe ai celor două țări, 
George Macovescu și Antonio Jose 
Lucio Paredes,

într-o atmosferă cordială, prie
tenească, au fost abordate proble
me privind relațiile de colaborare 
dintre cele două țări și, îndeosebi, 
au fost analizate căile lor de dez
voltare în interesul celor două

țări și popoare, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale. Tot
odată, au fost discutate probleme 
de interes reciproc ale situației in
ternaționale actuale.

La sosire și la plecarea de la 
Palatul Național, garda preziden
țială a prezentat onorul. Au fost 
intonate imnurile de stat ale celor 
două țări.

Atît pe traseul străbătut pînă la 
Palatul Național, cît și în fața 
reședinței prezidențiale, un mare 
număr de locuitori ai capitalei e- 
cuadoriene au făcut președintelui 
Nicolae Ceaușescu o caldă mani
festare de prietenie.

• Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost decernat 
titlul de „doctor honoris causa“ al Universității 
Centrale din Ecuador

• Cuvîntările rostite la banchetul oferit în onoarea 
președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu

(in paginile II—III)

STAIIIIIL LUCRĂRILOR
Șl MĂSURI DE IIRGLNI ARE 
PE Ș1TIEREEE ENERGETICE
MINISTERUL TITULAR ANUNȚĂ PUNEREA IN FUNCȚIUNE 
A UNOR NOI CAPACITĂȚI, PRECUM SI PREOCUPĂRILE 
SALE PENTRU BUNUL MERS AL TREBURILOR PE ȘANTIE

RELE DESCHISE

Constructorii și montorii de pe șantierele energetice ale țării au În
registrat în 8 luni din acest an bune rezultate in îndeplinirea sarci
nilor ce le revin din planul anual de investiții. In obținerea acestor 
succese, luna august a adus o contribuție substanțială, planul la con- 
strucții-montaj fiind realizat in proporție de circa 105 la sută. Con
cret, în ce s-au materializat asemenea rezultate ? Ne răspunde ing. 
PETRU STAN, directorul Direcției de investiții și construcții din ca
drul Ministerului Energiei Electrice :

— Mai întii, este vorba de punerea 
în funcțiune a unor obiective, de 
realizarea la termen sau în avans a 
unor stadii fizice importante la di
ferite capacități productive. Astfel, 
a fost dat in exploatare, in luna au
gust, cu 20 de zile înainte de ter
men, primul hidroagregat al hidro
centralei „Noapteș“ de pe riul Argeș, 
evidențiindu-se în execuția lucrări
lor șeful lotului, ing. Petre Cernea, și 
brigăzile conduse de Iuliu Gal, Va- 
sile Filioreanu și A. Cismady. Cu 
aproape 40 de zile in avans a fost 
pusă in funcțiune linia electrică de 
înaltă tensiune, de 220 kV, Brazi— 
Tîrgoviște, care asigură alimentarea 
cu energie electrică a întreprinde
rii de oțeluri aliate. Acest succes se 
datorează eforturilor deosebite ale 
muncitorilor Alexandru Rușoiu, Pe
tre Aldea, Sumedrea Nicolae, Puiu 
Dumitru, Gheorghe Ilie ș.a. De a- 
semenea, organizîndu-și bine mun
ca, folosind intens fiecare oră bună 
de lucru, echipele conduse de Ion 
Maftei și Toni Caragață, din cadrul 
Grupului de șantiere electro-montaj 
Bacău, au reușit să execute cu a- 
proape o lună înainte de termen li
niile electrice de ■ 220 kV necesare 
racordării la sistemul energetic na
țional a primului grup generator de 
210 MW de la Termocentrala Brăila.

— Dar in •primele zile ale lu
nii septembrie ce realizări deo
sebite s-au înregistrat pe șan
tierele energiei electrice ?

— Pe șantierul hidrocentralei de la 
Lotru, la 9 septembrie a.c., cu 15 
zile înainte de termen, a fost stră
punsă galeria Obirșia Lotrului—Groa
pa Seacă III. executată de către lu

crătorii lotului „Jieț“. S-au remar
cat, prin hărnicia lor, muncitorii 
Gheorghe Epure. Alexandru Mihăilă, 
Vasile Trofin, Ion Toanță, Gheorghe 
Bîlea, în frunte cu șeful lotului, ing. 
Florea Moise. Un moment deosebit 
s-a consemnat la 13 septembrie a.c., 
la hidrocentrala Rimnicu-Vîlcea, 
unde apele Oltului au fost deviate 
prin barajul și canalul de fugă ale 
hidrocentralei. Pe șantierul Termo
centralei de la Brăila, constructorii 
și montorii trăiesc zilele acestea mo
mente de febrilă activitate. Este fi
resc, ei se află în preajma punerii 
in funcțiune a primului grup ener
getic de 210 MW, La 14 septembrie 
a început să se rotească turbina pri
mului grup, iar în următoarele trei 
zile se vor finaliza lucrările pentru 
realizarea primului paralel la siste
mul energetic național.

— Ce alte „premiere" pro
ductive vor avea loc pînă Za 
s Ursitul lunii septembrie in 
domeniul energeticii ?

— Preoonizăm ca linia electrică da 
foarte înaltă tensiune, de 400 kV, 
Brazi—Brașov să fie dată în exploa
tare cu 10 zile mai devreme. In pre
zent se depun eforturi susținute pen
tru realizarea Ia termen a liniei e- 
lectrice cu dublu circuit, de 220 kV, 
Borzești—Iași, menită să asigura 
creșterea gradului de siguranță in a- 
limentarea cu energie electrică a 
consumatorilor din zona industrială 
a municipiului Iași. De altfel, pînă 
la sfirșitul acestei luni se vor da in 
exploatare peste 500 km de linii e- 
lectrice de foarte înaltă tensiune.
(Continuare în pag. a IV-a)

Conducători 
de partid și de stat au prezentat 
condoleanțe la Ambasada chiliana

din București
Vineri după-amiază. tovarășii Ion 

Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Gheorghe Pană, Ilie Murgulescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Corneliu Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, și Nico
lae Ghenea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, au exprimat la 
sediul Ambasadei chiliene sincere 
condoleanțe in legătură cu asasina
rea mișelească a președintelui Salva
dor Allende Gossens, eminent om de 
stat, patriot și progresist, conducător

al poporului ehilian prieten, militant 
pentru pace și colaborare între po
poare.

S-a păstrat un moment de recule
gere în fața portretului lui Salvador 
Allende Gossens și s-a semnat în 
cartea de condoleanțe.

★
Au mai prezentat condoleanțe șefi 

ai unor misiuni diplomatice acredi
tați în Republica Socialistă România 
și alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

La sosirea pe oeraporiul „Mowscol Sucre" dm capitala Ecuadorului Primire cordială, manifestații de prietenie față de România p de conducătorul ei
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Ecuador

SOLEMNITATEA DE LA UNIVERSITATEA CENTRALA DIN QUITO
• Decernarea titlului de „doctor 

honoris causa“ tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

• Acordarea titlurilor de membru 
de onoare al Consiliului universi
tar și al Consiliului de conducere 
tovarășei Elena Ceaușescu

Vineri dimineața, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au făcut o vizită 
la Universitatea Centrală din 
Quito, una dintre cele mai vechi 
instituții de învățămînt superior 
din America Latină.

Studenții universității, in număr 
impresionant, au făcut oaspeților 
români o entuziastă primire. Din 
rîndul studenților răsună îndelung 
urări de bun venit, urări pentru 
România socialistă, pentru condu
cătorul ei. Pe pancarte ridicate de 
studenți erau scrise cuvintele : 
„Bun venit conducătorului Româ
niei socialiste, Nicolae Ceaușescu!", 
„Trăiască unitatea tineretului din 
România și Ecuador în lupta co
mună pentru pace și progres so
cial !“

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
întîmpinați de rectorul universită
ții, Edmundo Rivadeneira, de se
cretarul general al consiliului pro
fesoral, Adriano Rosales, de mem
bri ai consiliului, profesori și re
prezentanți ai studențimii.

Adresîndu-se solilor poporului 
român, rectorul, prof. dr. Edmundo 
Rivadeneira, a rostit un călduros 
cuvînt de salut.

Intr-un cadru solemn, șefului 
statului român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, i s-a decernat titlul de 
„doctor honoris causa" al Universi
tății centrale din Ecuador, înalt 
titlu științific conferit la solicita
rea conducerii Facultății de știin
țe economice din cadrul univer
sității.

A luat apoi cuvîntul rectorul 
universității ecuadoriene.

Totodată, subliniind importanța 
activității pe tărîm științific a to
varășei Elena Ceaușescu, activitate 
consacrată cercetării în domeniul 
chimiei, rectorul universității i-a 
conferit titlurile de membru de 
onoare al Consiliului universitar 
și al Consiliului de conducere.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rostit o alocuțiune.

In ropote de aplauze, asisten
ța felicită călduros pe conducă
torul statului român, președintele 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Se produce apoi un eveniment 
emoționant. La propunerea prof, 
dr. ing. Wenceslav Vazconez, de
canul Facultății de inginerie, se 
păstrează un moment de recule
gere pentru victimele loviturii de 
stat militare din Chile.

In sală răsună lozinci expri- 
mînd solidaritatea cu lupta po
porului chilian. Lozincile sînt re
luate apoi de masele de studenți, 
care umplu pînă la refuz curtea 
interioară a universității. într-o 
atmosferă vibrantă, de solidaritate 
militantă, sînt intonate imnuri re
voluționare, se scandează lozinci 
pentru unitatea și solidaritatea 
dintre poporul român, ecuadorian 
și celelalte popoare ale Americii 
Latine, a tineretului din întreaga 
lume, în lupta comună împotriva 
imperialismului, pentru idealurile 
nobile ale progresului, democrației 
șt echității sociale. Din mulțime se 
aud în limba română cuvintele : 
„Trăiască Ceaușescu, trăiască 
România !“.

în aclamațiile mulțimii, de pe te
rasa universității ia cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU :

La Palatul Național, în timpul întrevederii protocolare

Dragi prieteni,
Doresc să vă adresez un salut 

călduros din partea studențimii ro
mâne, să vă adresez salutul meu și 
al tovarășei mele, să exprim ura
rea de a obține succese mari în 
dezvoltarea economico-socială a po
porului dumneavoastră, în întărirea 
independenței și suveranității pa
triei, în făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune.

Dumneavoastră, tineretul, stu
dențimea, reprezentați viitorul 
țării. Faceți totul pentru a vă în
suși cuceririle științei și culturii, 
pentru a putea să contribuiți la 
bunăstarea, fericirea, crearea unei 
vieți noi pentru poporul dumnea
voastră ! Aceasta cerem șl noi stu
dențimii române.

Tineretul joacă astăzi un rol im
portant in lupta împotriva im
perialismului, colonialismului, neo- 
colonialismului, pentru o lume mai 
bună și pentru pace în lume 
(Aplauze).

Este necesar să se Întărească so
lidaritatea tineretului, solidaritatea 
studențimii, a tuturor popoarelor 
pentru a asigura triumful acestei 
lupte drepte, pentru dreptul popoa
relor de a fi stăpine pe destinele 
lor, pentru un progres social, pen
tru o lume mai dreaptă în care po
poarele să trăiască în frăție și să-și 
asigure o viață liberă, indepen
dentă (Aplauze).

Este necesar, în aceste împreju
rări grele pentru poporul chilian, 
să ne manifestăm solidaritatea și 
încrederea că el va restabili orîn- 
duirea sa democratică și va asigura 
mersul înainte spre o lume nouă. 
Nimeni nu ii poate împiedica de pe 
acest drum (Aplauze).

Să acționăm pentru a întări co
laborarea dintre popoarele noastre, 
dintre tineret, dintre studențimea 
din țările noastre.

Trăiască prietenia dintre poporul 
român și poporul ecuadorian, din
tre studenții români și ecuadOrieni.

Pentru progres, pentru bunăsta
re, independență și suveranitate 
(Aplauze).

Vă doresc succese la învățătură, 
succese în activitatea dumneavoas
tră, multă sănătate și multă feri
cire ! (Aplauze).

în continuare. în cadru! Facul
tății de științe economice are loc 
un alt moment emoționant: inau
gurarea, în semn de stimă, respect 
pentru personalitatea șefului sfa
tului român, pentru contribuția sa 
prețioasă la cauza păcii, destinderii 
și colaborării internaționale, a aulei 
căreia i s-a atribuit numele „Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu".

Decanul facultății, Fausto Guer
rero, omagiind personalitatea emi
nentului om de stat român, invită 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
dezvelească placa acoperită de fal
durile îngemănate ale tricolorului 
celor două țări, placă pe care este 
scris numele șefului statului ro
mân. Aici, în incinta aulei, decanul 
facultății aduce un cald salut 
României socialiste, conducătoru
lui ei. în aplauzele calde, entu
ziaste ale asistentei, ia cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Domnule decan.
Domnilor profesori. 
Dragi prieteni studenți.
Tovarăși,
Aș dori să vă mulțumesc tutu

ror pentru hotărirea pe care ați 
luat-o de a da aulei Facultății de 
științe economice numele meu. ca 

președinte și ca reprezentant al po
porului român, constructor al so
cialismului. Văd in aceasta o ex
presie a prieteniei dintre popoare
le noastre, dintre universitățile 
noastre, dintre cadrele didactice și 
dintre studenții țărilor noastre.

Sper că facultatea dumneavoas
tră va contribui mult Ia studierea 
problemelor dezvoltării economico- 
sociale a Ecuadorului, va contribui 
la elaborarea programelor de dez
voltare rapidă a industriei, agri
culturii, a tuturor sectoarelor de 
activitate, a ridicării bunăstării 
poporului, la făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte. Tocmai 
acesta este rolul științei econo
mice, așa încercăm noi să facem in 
România. Am dori să stabilim o 
colaborare activă și intre institu
tele noastre de științe economice.

Cuvintarea rectorului
Edmundo Rivadeneira

Excelență, domnule președinte al 
Republicii Socialiste România,

Excelență, doamnă Ceaușescu,
Domnilor membri ai Consiliului 

Universitar,

Pentru Universitatea Centrală 
din Ecuador — una din cele mai 
vechi universități din America La
tină — constituie o deosebită plă
cere și o onoare să vă avem, pe 
dumneavoastră și pe distinsa dum
neavoastră soție, ca oaspeți iluștri 
ai acestui înalt lăcaș de cultură.

Deschisă tuturor curentelor gîn- 
dirii și culturii, dar axată ferm pe 
principiul dreptății umane, Uni
versitatea Centrală din Ecuador îi 
primește cu o deosebită bucurie pe 
cei care reprezintă o țară încercată 
în luptele pentru libertatea și 
drepturile umane ale poporului 
lor.

Acest fapt scoate în relief tot 
ceea ce poporul român a trebuit să 
facă pentru a atinge acest nivel de 
independență și suveranitate, oca
zie pentru a aduce un sincer oma
giu celor mai autentici eroi ai săi 
și pentru a adresa națiunii române 
urarea de noi succese în activita
tea pe care o desfășoară în conti
nuare cu atîta abnegație. Victoriile 
pe care România le obține în toate 
domeniile activității pe plan na
țional nu pot decît să fie în slujba 
păcii mondiale. Sistemul socialist 
constituie un factor de echilibru și 
o adevărată speranță a umanității.

Destinele Republicii Socialiste 
România au fost conduse cu în
țelepciune politică tocmai în spiri
tul păcii. Si dumneavoastră, dom
nule președinte, vă revine străluci
ta inițiativă în acest sens, ceea ce 
face ca numele dumneavoastră să

Depunerea unei coroane de flori la
Monumentul eroilor independenței

în semn de omagiu adus luptei 
pentru libertate și independență a 
poporului ecuadorian, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a depus vineri 
dimineața o coroană de flori la 
Monumentul eroilor independenței.

IA MUZEUL „COMPANIA DE JESUS»
După solemnitatea depunerii u- 

nei coroane de flori la Monumen
tul eroilor independenței, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au vizitat 
templul-muzeu „Compania de Je
sus".

Oaspeții români primesc ample 
explicații despre acest monument 
de mare valoare artistică. La a- 
ceastă catedrală, construcție ridi
cată de-a lungul a două secole, au 
lucrat cei mai renumiți meșteri. 

contribuind la studierea unor pro
bleme de colaborare economică, 
tchnico-științifică, în lupta pentru 
dezvoltarea popoarelor noastre, 
pentru a obține victoria in lupta 
pentru o lume mai dreaptă, împo
triva imperialismului, pentru pace 
și colaborare intre toate popoarele 
lumii. (Aplauze).

Plecarea de la universitate con
stituie din nou un prilej pentru o 
manifestație vibrantă, emoționan
tă, de solidaritate a tineretului din 
Ecuador cu tineretul român în 
lupta comună pentru marile idea
luri care animă astăzi tineretul în
tregii lumi, idealuri de pace, pro
gres și dreptate socială. Răsună 
ovații pentru președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

se afle printre ale celor care re
prezintă frontul păcii în lumea în
treagă. Formația dumneavoastră, 
temeinicele dumneavoastră cunoș
tințe în problemele economice jus
tifică activitatea dumneavoastră 
îndreptată spre instaurarea unei 
politici clare de pace și colaborare 
internațională pe întreg pămîntul.

Datorită acestor principii astăzi 
vă avem printre noi. Sperăm ca 
între țara dumneavoastră și a 
noastră, între Universitatea româ
nă și Universitatea Centrală din 
Ecuador să strîngem legăturile de 
prietenie și cooperare. Sub semnul 
afinității latine și hispano-america- 
ne. aceste legături pot conduce la 
realizarea unui destin comun și la 
îndeplinirea dorințelor proprii fie
cărei ființe umane. In semn de re
cunoaștere a înaltelor dumneavoas
tră merite, domnule președinte, 
Consiliul Universitar, la cererea 
Consiliului de conducere al Facul
tății de Științe Economice a Uni
versității Centrale din Ecuador, a 
hotărît să vă acorde titlul de „doc
tor honoris causa". Iar pentru dum
neavoastră. doamnă Ceaușescu, to
varășă și colaboratoare a domnu
lui președinte, exponentă a femeii 
române și a responsabilității sale 
solidare față de delicatele sarcini 
ale conducerii politice naționale, 
Consiliul Universitar al Universi
tății Centrale din Ecuador vă a- 
cordă, la solicitarea Facultății de 
Chimie și a Școlii de Științe ale 
Informării, titlurile de membru de 
onoare al Consiliului Universitar 
și, respectiv, al Consiliului de con
ducere.

Pentru iluștrii oaspeți ai uni
versității noastre, cea mai fierbin
te urare de a se simți în această 
țară ca la ei acasă !

La ceremonie au participat per
soanele oficiale care îl însoțesc pe 
șeful statului nostru în vizita în 
țările Americii Latine.

O gardă militară a prezentat o- 
norul, întreaga ceremonie desfă- 
șurîndu-se în acordurile unui marș 
solemn.

sculptori și pictori din toate țările 
Americii Latine. Altarul, ridicat 
pe o înălțime de 19 metri, ca și 
cupola — boltă înaltă de 15 me
tri și cu un diametru de 10 m, sus
ținută de patru mari arcade — sînt 
toate lucrate în aur, constituind o 
adevărată bijuterie a lumii. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu adre
sează cuvinte de înaltă apreciere 
pentru această mare operă de artă.

La părăsirea templului-muzeu a- 
sistăm la un moment de o impre
sionantă sensibilitate. Tînărul pic-
tor Antonio Enrigue Marin se a- 
propie de președintele Nicolae 
Ceaușescu, oferindu-i un mare ta
blou care îl înfățișează pe condu
cătorul României. „Sînt un pictor 
sărac, modest, spune el — dar am 
vrut să vă înmînez un mic dar 
care să exprime toate sentimentele 
ce le nutresc față de ■ dumnea
voastră, față de tot ceea ce dum
neavoastră reprezentați astăzi pen
tru mine și pentru lume".'

Președintele Nicolae Ceaușescu 
mulțumește călduros tînărului și 
entuziastului pictor, îi strînge 
mîna, se fotografiază alături de el.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de :
Ion CÂRJE 
Romulus CAPLESCU 
Mircea MOARCAȘ 
Radu PASCAL

Telefotografii : Radu Cristescu
Ion Dumitru

Întâlnire de lucru
In cursul zilei de joi, tovarășul 

Bujor Almășan, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, a avut o în- 
tilnire cu ministrul ecuadorian al re
surselor naturale și energetice, căpi
tanul de marină Gustav Jarrin Am- 
pudia.

Au fost discutate posibilitățile de 
cooperare în domeniul petrolier în
tre cele două țări.

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Domnule rector,
Domnilor membri ai Consiliului 

Universității Centrale din Ecuador, 
Doamnelor și domnilor.

Este pentru mine, pentru tova
rășa mea o deosebită plăcere că 
ne aflăm astăzi în acest vechi cen
tru de știință și cultură din Ecua
dor, din America Latină.

Aș dori să exprim mulțumirile 
noastre pentru hotărîrea pe care 
Consiliul universitar, la propune
rea Consiliului facultății de științe 
economice, a luat-o de a-mi decer
na titlul de „doctor honoris causa" 
al acestei universități. Este pentru 
mine o mare cinste de a fi distins 
cu acest înalt titlu al universității 
dumneavoastră cu înalte tradiții 
științifice.

Apreciez aceasta ca ‘o manifesta
re a prieteniei dintre poporul ro
mân și poporul ecuadorian, între 
oamenii de știință și cultură din 
țara dumneavoastră și din patria 
mea, între tineretul studios din 
cele două țări ale noastre.

România este o țară care fău
rește o nouă orânduire socială, o- 
rînduirea socialistă. Am avut 
multe greutăți de învins. Am por
nit de la un stadiu de dezvoltare 
destul de înapoiat, dar, într-o pe
rioadă istorică scurtă, am realizat 
multe în dezvoltarea economico- 
socială a poporului român. Dum
neavoastră v-ați referit Ia preocu
pările noastre de a dezvolta eco
nomia, știința, cultura, bunăstarea 
poporului. Tot ceea ce facem noi 
• j România pentru dezvoltarea 
industriei și agriculturii, pentru 
dezvoltarea științei și culturii este 
destinat omului, asigurării ce
lor mai bune condiții dezvol
tării personalității umane, ridi
căm bunăstării materiale și cul
turale a tuturor celor ce mun
cesc în patria noastră. Și. într-a- 
devăr, societatea noastră socialistă 
a obținut succese de o importanță 
deosebită în toate aceste domenii 
de activitate. Ceea ce am realizat 
se datorește faptului că am acțio
nat cu toată fermitatea și puterea 
pentru ca poporul să fie pe deplin 
stăpîn pe toate bogățiile țării. Am 
înțeles că progresul poporului nos
tru, al oricărui popor nu se poate 
realiza decît în măsura în care se 
asigură crearea unei puternice in
dustrii, bazate pe cele mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, a u- 
nei agriculturi înaintate, bazată, de 
asemenea, pe cele mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii.

Am aplicat și aplicăm în mod 
consecvent principiile generale ale 
construcției socialiste, dar ținem 
permanent seama de condițiile 
concrete din România. Principiile 
sînt în general bune, dar depinde 
cum sînt aplicate, nu există un șa
blon și nu poate să existe un șa
blon în construcția unei societăți 
socialiste, ca și a oricărei alte so
cietăți. Sînt legități generale. Este 
necesar ca poporul să fie stăpîn pe 
bogățiile naționale, să se asigure 
o repartiție dreaptă, echitabilă, a 
produsului social între membrii 
societății. Dar formele de realizare 
a acestor obiective de dreptate și 
echitate socială sînt foarte diver
se, ele țin seama de condițiile is
torice, naționale, sociale, de obi
ceiurile fiecărei națiuni și numai 
în măsura în care se au în vedere 
toate acestea se poate asigura uni
rea forțelor întregului popor pen
tru a asigura mersul consecvent 
înainte. Noi, în România, ne-am 
străduit tocmai de a asigura înain
tarea pe calea socialismului, fi

Vizite ale tovarășei Elena Ceaușescu
In cursul după-amiezii de joi, 

tovarășa Elena Ceaușescu a făcut, 
la Spitalul central al asigurărilor 
sociale din Quito, o vizită doam
nei Aida Leon de Rodriguez Lara, 
soția președintelui Ecuadorului, 
care este suferindă.

Doamna de Rodriguez Lara a 
urat bun venit în Ecuador tovară

La Palatul prezidențial

nind seama de aplicarea legităților 
generale în condițiile concrete ale 
poporului nostru.

Am pus. întotdeauna, un mare 
accent pe ridicarea nivelului cul
tural al întregului nostru popor. 
Pornim de la faptul că știința, cul
tura, ridicarea nivelului general de 
cunoștințe al întregului popor, 
formarea cadrelor necesare de spe
cialiști și de muncitori calificați 
pentru toate domeniile de activi
tate constituie factori primordiali 
— aș putea spune hotărîtori — 
pentru a asigura mersul înainte și 
făurirea unei societăți avansate.

Desigur, știți foarte bine că în 
condițiile de astăzi ale revoluției 
tehnico-științifice, cînd omul a a- 
juns în Cosmos, cînd știința a fă
cut descoperiri de o importantă 
epocală, cînd omul devine tot mai 
mult stăpîn nu numai pe destinele 
sale, dar își subordonează însăși 
natura, reușește să o mobilizeze și 
să o folosească în scopul bună
stării și progresului general, orice 
societate — cu atît mai mult socie
tatea socialistă — are nevoie de 
a-și organiza întreaga viață pe 
baza celor mai noi cuceriri ale 
științei. Viitorul omenirii nu poa
te fi conceput decît pe baza celor 
mai noi cuceriri, pe baza dezvol
tării impetuoase a cunoașterii și 
punerii acestor cunoștințe în ser
viciul poporului. Tocmai acestea 
sînt preocupările noastre perma
nente, ale poporului nostru, ale 
conducerii din România, ale gu
vernului nostru, și pot afirma că 
am obținut și în acest domeniu 
succese remarcabile.

Sînt complet de acord cu dum
neavoastră, domnule rector, de a 
stabili contacte mai strînse între 
universitățile noastre, de a realiza 
un schimb mai organizat și per
manent de profesori, de oameni de 
știință, inclusiv de studenți, pen
tru că din aceste contacte nu poa
te decît să rezulte o strînsă co
laborare in vederea dezvoltării în- 
vățămîntului, științei fiecărei țări, 
și aceasta nu poate decît să ducă la 
dezvoltarea colaborării reciproce 
între popoarele noâstre.
’ Ne aflăm în țara dumneavoastră, 
ca și în alte țări ale Americii La
tine, animați de dorința de a găsi 
căile dezvoltării unei colaborări 
largi. Sigur, ținem seama de orân
duirile diferite, de condițiile isto
rice naționale diferite, dar știm 
că peste toate acestea popoarele 
au multe lucruri comune, că po
porul român și poporul ecuadorian 
au multe lucruri comune, atît în 
istoria lor. în prezent și. mai cu 
seamă, au multe de făcut împreu
nă pentru a-și făuri un viitor nou, 
liber, de bunăstare și fericire.

Am ajuns la multe concluzii 
bune în convorbirile cu președin
tele Lara, cu privire la dezvolta
rea relațiilor noastre de colabora
re. Sperăm că vizita în țara dum
neavoastră va marca un moment 
nou, va da un impuls puternic re
lațiilor de colaborare dintre țările 
noastre, dintre popoarele noastre, 
între toate categoriile de cetățeni 
din țările noastre.

Acționăm în mod consecvent 
pentru a contribui la o politică 
nouă în viața internațională. S-au 
obținut, după cum cunoașteți, suc
cese pe calea destinderii, dar nu 
ne facem iluzii, știm că mai sînt 
forțe care pot încerca să oprească 
acest curs. De aceea, este necesară 
unirea eforturilor tuturor popoa
relor, a tuturor membrilor societă
ții — a intelectualității, a clasei 

șei Elena Ceaușescu și și-a expri
mat regretul că starea sănătății 
nu i-a permis să fie prezentă la 
aeroport pentru a întîmpina pe 
oaspeții români.

Tovarășa Elena Ceaușescu a urat 
grabnică însănătoșire doamnei de 
Rodriguez Lara, exprimîndu-și spe
ranța că o va putea saluta, în 
scurtă vreme, în România. 

muncitoare, a țărănimii, a pături
lor mijlocii — a tuturor forțelor 
care doresc să asigure dezvoltarea 
economico-socială a țărilor respec
tive, care doresc să asigure popoa
relor lor bunăstarea și fericirea, 
independența și suveranitatea. A- 
ceastă colaborare constituie facto
rul hotărîtor pentru triumful unei 
politici noi, bazată pe egalitate, pe 
respectul independenței, suverani
tății, pe neamestecul în treburile 
interne, pe solidaritatea în lupta 
împotriva imperialismului, colo
nialismului, neocolonialismului, 
pentru dreptul popoarelor de a pu
tea fi pe deplin stăpîne pe desti
nele lor, de a-și făuri viața așa 
cum o doresc.

Știm că în America Latină se 
desfășoară o luptă impetuoasă. Din 
propria noastră experiență, știm că 
succesul acestei lupte depinde de 
unitatea forțelor naționale, a mun
citorilor, țăranilor, intelectualității, 
de o colaborare strînsă cu păturile 
mijlocii, inclusiv cu păturile bur
gheziei care se pronunță pentru o 
dezvoltare independentă a țărit. 
Știm din propria noastră experien
ță că rolul armatei este de a fi a- 
lături de popor, de a apăra inde
pendența, suveranitatea țării, cu
ceririle democratice și dezvoltarea 
progresistă a țării. Noi, din pro
pria noastră experiență, am obți
nut aceste succese tocmai datorită 
acestei unități a întregului nostru 
popor și tocmai această unitate pe 
'plan național condiționează și uni
tatea pe plan internațional, succe
sul în lupta pentru progres social, 
pentru o lume mai dreaptă și mai 
bună.

Fără îndoială că asemenea eve
nimente ca cele din Chile nu pot 
decît să constituie un moment care 
să îngrijoreze, dar nu există forță 
astăzi în lume să împiedice un 
popor pe calea progresului, ferici
rii și bunăstării. De aceea, noi 
avem deplina convingere că po
porul chilian va reuși să învingă 
greutățile de astăzi, să-și asigure 
dezvoltarea economico-socială, fău
rirea unei vieți noi, independente, 
să-și asigure suveranitatea.

Sîntem convinși că toate popoa
rele din America Latină. în ciuda 
multor greutăți, dacă vor acționa 
unite între ele, alături de toate 
popoarele, de țările socialiste, de 
toate țările în curs de dezvoltare, 
de toate popoarele care luptă pen
tru o politică independentă, pot fi 
sigure de victoria lor. Urez popoa
relor Americii Latine succes deplin 
în făurirea unei vieți noi, libere, 
independente, de bunăstare și fe
ricire.

Cu aceste gînduri, doresc, încă 
o dată, să exprim mulțumirea mea 
și a tovarășei mele pentru distinc
țiile înalte pe care ni le-ați acordat 
din partea universității dumnea
voastră. Dorim să considerați că 
aceasta ne obligă de a acționa și 
mai mult pentru a dezvolta cola
borarea între universitățile noas
tre, între popoarele noastre, și vom 
face totul ca relațiile dintre po
poarele noastre să se dezvolte con
tinuu, să asigurăm progresul re
ciproc, spre dreptate socială, spre 
pace și colaborare în lumea în
treagă. (Aplauze puternice).

Aș dori să urez tuturor profe
sorilor, începînd cu rectorul și 
consiliul universității, studenților, 
succese în întreaga lor activitate, 
de a pune știința și învățămîntul 
în slujba progresului, dezvoltării 
independente și bunăstării po
porului ecuadorian. (Aplauze).

In onoarea tovarășei Elena 
Ceaușescu a fost oferit un ceai în 
saloanele Palatului prezidențial. 
Au luat parte soțiile membrilor 
guvernului.

La întoarcerea spre reședință, 
au fost vizitate cîteva pitorești 
cartiere ale capitalei ecuadoriene.

I
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Ecuador

Cuvîntarea președintelui 
Guillermo Rodriguez Lara

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte.
Doamnelor și domnilor,

Este un eveniment unic prezența 
dumneavoastră, ca primul șef de 
stat din Europa Orientală care vi
zitează patria noastră și care adu
ce prietenia unui popor latin ca și 
al nostru, pînă acum cîțiva ani la 
distanță și necunoscut din cauza 
poziției geografice, depărtări pe 
care știința și tehnica contempora
nă practic le-au eliminat, făcînd 
țările îndepărtate în longitudine și 
latitudine să devină vecine.

Vă transmit cel mai cordial bun 
venit, domnule președinte al Re
publicii Socialiste România, în nu
mele colectivității ecuadoriene și al 
guvernului revoluționar naționalist 
al forțelor armate, care vă stimea
ză ca un bun prieten, nu în sensul 
rece al vechii politeți internaționa
le. ci în noul sens al termenului de 
prietenie, care înseamnă spirit de 
respect și ajutor reciproc, dorința 
sinceră de cooperare în procesul de 
creștere economică, participarea 
necondiționată la cunoașterea și 
folosirea progresului științific, care 
contribuie la bunăstarea umană.

Europa a format spiritul nostru 
modern, domnule președinte, pe 
baza substratului puternic al cul- 
țurilor autohtone, care înfloreau 
pe toate druțnurile Americii. în mo
mentul sosirii descoperitorilor și 
cuceritorilor spanioli, portughezi, 
gali și saxoni.

Ca și poporul dumneavoastră, 
poporul ecuadorian deține indiscu
tabil ierarhia latinității, marcată 
prin umanismul de unire și orien
tare. Ca și România, Spania, care 
a completat proveniența noastră 
etnică și a înălțat pe culmi proce
sele formării limbii strămoșilor 
noștri, a trăit și a simțit influența 
pe care au lăsat-o deTa lungul a 
secole de plămădire și afirmare în 
comun popoare din toate colțurile 
lumii, cunoscute în ultimele mile
nii, șlefuind imaginea romantică și 
eroică, capabile de toată măreția 
spirituală și materială, fapt de 
care sîntem mîndri.

Bun venit, domnule președinte, 
în republica „de la jumătatea lu
mii", simbol al orizontului deschis 
spre toate perspectivele, spre ce
rul care culminează în zenitul lu
mii universale, simbol de energie 
cordială pentru promovarea impe
riului fraternității și a dragostei 
între toate națiunile de pe pămînt.

Sînteți oaspete stimat al acestei 
țări, a cărei capitală palpită la 
marginea liniei echinoxiale. și care 
de la limita sa planetară ar putea 
să repete ideea ireversibilă a drep
tății sociale și să reînnoiască,, cu 
brațele ridicate în sus, imperativul 
acestui secol care se bazează pe 
interdependența dintre state, pe 
libertatea creatoare, pe o suvera
nitate certă, cu un destin propriu, 
în armonie cu destinul comun al 
popoarelor.

Multe puncte ne unesc, în 
special originea latină, care a im
primat un caracter deosebit cultu
rilor noastre. Aveți un teritoriu 
bogat în peisaje muntoase și văi, 
pe care dumneavoastră l-ați în
frumusețat și îmbogățit cu tenaci
tatea agricultorilor și crescătorilor 
dumneavoastră de vite, cu vocația 
pe care o demonstrați pentru a 
ajunge la cele mai înalte niveluri 
științifice și tehnice.

Carpații și 1 Dunărea dumnea
voastră constituie echivalentul 
Anzilor și Fluviului Guayas, de- 
terminînd activitatea, direcția pro
gresistă și ritmul de cultură, ca
pacitatea spirituală intimă a co
lectivităților care se dezvoltă la 
poalele lanțului carpatic și pe 
malurile fertile ale Dunării, inspi
ratoare de muzică și de poezie, 
care apropie și dau vigoare comu
nităților chemate spre un înalt 
destin.

Ne aliniem în noul grup de state 
care elaborează, între dramă și 
pericol constant, un nou drept 
internațional care să aibă ca bază 
principiul de nezdruncinat al ega
lității juridice între toate țările 
planetei, egalitate sinceră, respec
tată de marile puteri, care trebuie 
să renunțe la tradiția de hege
monie care prelungește nemijlocit 
sau deghizat colonialismul umili
tor în presiunea politică și domi
nația financiară. Pe noi, românii 
și ecuadorienii, ne unește credința 
noastră în prietenia cu toate po
poarele cu care putem discuta, 
fără teamă de influențe psihologi
ce, pe deplin atașați independenței 
fiecăruia, cu dorința de colabo
rare reciprocă în domeniul pro
movărilor creatoare și constructi
ve, departe de orice intenție de a 
interveni în treburile interne ale 
celuilalt stat, ori de a exercita 
vreo constrîngere, indiferent de 
contribuția la această dezvoltare. 
Credem în puterea inteligenței și 
cunoaștem influența puternică 
exercitată de inimă cînd bate în 
colectiv, în ritmul înțelegerilor.po
zitive și, de aceea, credem că orice 
diferență poate și trebuie să fie 
rezolvată prin mijloace pașnice, 
prin normele raționale ale dreptu
lui, să fie eliminată orice fel de 
nedreptate.

Populația dumneavoastră este de 
trei ori mai mare decît a noastră, 
din motive independente de noi, ș>, 
în consecință, pulsul istoriei 
dumneavoastră, mai ales în ultimii 
25 de ani, a făcut ca dezvoltarea 
dumneavoastră economică, indus
trială, agricolă, minieră, financiară, 
de cercetare tehnico-științîfică să 

fie mai avansată decît dezvoltarea 
noastră. Dar atit o națiune, cît și 
cealaltă au încă de parcurs un 
drum lung în etapa aspră de creș
tere spre împlinire. Și aceasta este 
indiscutabil o altă coincidență care 
ne unește în efortul nostru de a 
afirma prietenia noastră și rela
țiile în progres pe care cele două 
guverne le dezvoltă pentru a în
văța unul de la celălalt, pe baza 
unei reciprocități limpezi și cate
gorice, în urma rezultatelor obți
nute în agricultură, în minerit. în 
economie în general. Am încheiat 
deja unele înțelegeri, iar vizita 
dumneavoastră se va încheia cu 
semnarea altor acorduri și înțele
geri de asistență tehnică și de 
schimburi folositoare programului 
pe care noi îl realizăm. Chiar în 
cadrul contactelor desfășurate în 
organizații internaționale, ea 
U.N.C.T.A.D. (Conferința Națiuni
lor Unite Pentru Comerț și Dez
voltare), s-a verificat unitatea de 
gindire și acțiune dintre România 
și Ecuador.

Poporul dumneavoastră, domnu
le președinte Ceaușescu. merită 
respectul tuturor popoarelor lumii, 
pentru că a dat exemplul celei mai 
ferme independențe de stat și 
a stabilit relații cu țări cu 
diverse orientări ideologice, în- 
cercînd să găsească coincidențe 
creatoare și elemente favorabile 
dezvoltării reciproce, menținîn- 
du-se departe de zonele în care 
s-ar fi putut produce conflicte și 
prejudecăți, invidie sau izolare.

Și aceasta a fost cea mai bună 
conjunctură care a permis ambe
lor noastre țări să-și prelungească 
în mod folositor dialogul rodnic ; 
sigur că vom obține triumfuri re
levante, în ciuda confuziei, urii, 
violenței și a fabulațiilor specula
tive cu privire la ambiții și inte
rese egoiste ca,re pretind „să im
pună" hegemonii absurde, pe baza 
terorismului, a anulării valorilor 
umane irhanente și a negării siste
matice a disciplinei sociale, care 
face posibilă conviețuirea oameni
lor, dacă sînt credincioși normelor 
juridice și autorității pe care aces
tea le reprezintă.

Europa a fost în trecut, și con
tinuă să fie și în prezent, un izvor 
de neînlocuit de hrană iluministă, 
de experiență și de mers înainte 
al tuturor popoarelor lumii.. Ame
rica eliberatorilor și-a întors în
totdeauna privirea spre istoria en- 
ciclopediștilor și a precursorilor 
Revoluției franceze ; a vibrat, așa 
cum au vibrat popoarele de pe în
treaga planetă, de spiritul euro
pean, exprimat de economiștii și- 
filozofii săi care încercau să rupă 
structurile sociale învechite pentru 
a profila conturul unei lumi noi, 
încercînd să zădărnicească pentru 
totdeauna instituțiile nedemne 
care au ținut omul în despotism și 
ignoranță.

Sentimentul de egalitate, dom
nule președinte Ceaușescu, este 
comun pe toate latitudinile pămîn- 
tului, specific tuturor ființelor u- 
mane, cu excepția acelora care, în 
exercitarea neînfrînată a unor pri
vilegii nefaste, devin agresive și 

Banchet în onoarea
Președintele Republicii Ecuador, 

general Guillermo Rodriguez Lara, 
a oferit, joi seara, un banchet în 
saloanele Palatului Național, în o- 
noarea președintelui Consiliului de 
Stat al României, Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu.

La banchet au luat parte mem
brii guvernului ecuadorian — con
traamiral Alfredo Poveda Burba- 
no, ministrul de interne. Luis 
Guillermo Duran, ministrul educa
ției, general Marco Almeida Jati- 
va, ministrul apărării, Luis More- 
jon. ministrul prevederilor socia
le. Gustavo Jarrin Ampudia. mi- 
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luptă împotriva acelora care pro
clamă progresul economic și cul
tural al majorității, în mod inu
man înlăturată de la bunurile 
existente. Revoluția naționalistă 
proclamă integrarea economico- 
culturală a ecuadorienilor ; cu
noașteți care sînt caracteristici
le specifice Ecuadorului, dina
mica structurilor sale juridice, 
sociale, economice și politice, care 
i-ar putea permite să atingă o 
dezvoltare și să dinamizeze voin
ța propriilor sale comunități. 
Guvernul revoluționar ecuadorian 
este convins că sarcina universală 
este aceeași, dar că instrumentele 
inteligenței, ale instituțiilor stata
le, ale proiectelor de planuri tre
buie să poarte amprenta proprie 
națională, iar libertatea și suvera
nitatea nu pot și nici nu trebuie să 
fie interferate. De aceea, pe lingă 
înfăptuirea revoluției noastre, asi
gurăm evoluția spre progres a ță
rii, dezvoltînd relații frățești de 
prietenie și colaborare cu toate 
statele de pe planetă.

Și acum, cu profundă satisfacție 
omagiem femeia română, expo
nentă a unei mari țări europene, 
reprezentată de doamna Elena 
Ceaușescu, demna soție a pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, femeia mîndră prin con
diția sa de mamă, de soție și de 
membru dinamic al unei societăți 
de un exemplar progres. Ea însăși 
este protagonista destinului femeii 
contemporane, căreia nu-i este în
chis drumul spre știință, artă sau 
politică ; o admirăm pentru res
pectabila sa condiție de doctor și 
inginer în chimie, care a adus e- 
minente servicii cercetării în a- 
ceastă înaltă disciplină din patria 
sa; aplaudăm activitatea consacra
tă în folosul societății și marele 
ajutor pe care îl acordă străluci
tului său soț. Regret sincer că 
doamna Aida de Rodriguez. buna 
mea soție, nu se află alături de 
mine, pentru a prezenta onorurile 
casei, cu simplitatea și sinceritatea 
cu care știe să facă acest lucru. O 
boală delicată o privează să ia par
te la acest mare moment.

Și dumneavoastră, domnule pre
ședinte, luptător măreț, om care 
vine din sufletul poporului său, 
credincios propriilor sale convin
geri, care a făcut un cult din ab
negație și inteligență pentru a-și 
servi compatrioții, '■ vreau să vă 
exprim felicitările noastre pentru 
sarcina pe care o îndepliniți cu 
strălucire, pe acest drum plin de 
succese, care creează legături și 
raporturi efective cu țările pe care 
le-ați vizitat. Ca dovadă a acestui 
lucru, statul pe care îl reprezint în 
numele forțelor armate ale țării 
mele și ale revoluției naționaliste 
ecuadoriene, doresc să vă înmînez 
„Marele Colan al Ordinului Națio
nal de Merit", care se acordă șe
filor de state, cea mai înaltă de
corație pe care o oferim promoto
rilor păcii în lume, exponenților 
justiției sociale, militanților con
secvenți pentru conviețuirea fră
țească a speciei umane. Salut cu 
tot respectul pe distinșii membri 
ai strălucitei dumneavoastră dele
gații.

președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu
nistrul resurselor naturale și tu
rismului, dr. Antonio Jose Lucio 
Paredes, ministrul afacerilor ex
terne, Raul Maldonado Mejia, mi
nistrul sănătății publice. Guillermo 
Maldonado Lince, ministrul agri
culturii și zootehniei. Francisco 
Rosales Ramos, ministrul indus
triei, comerțului și integrării, Ra
fael Rodriguez Palacios, ministrul 
lucrărilor publice, Ruben Dario 
Ayala, ministrul finanțelor, perso
nalități ale vieții culturale, științi
fice. conducători ai unor mari fir
me economice, rectori, redactorii- 
șefi ai principalelor ziare din

Mult stimate domnule pre
ședinte,

Domnilor miniștri,
Doamnelor și domnilor,

Vizita pe care o întreprindem 
în Republica Ecuador prietenă, la 
invitația dumneavoastră amabilă, 
domnule președinte, reprezintă un 
moment de importanță deosebită 
în relațiile țărilor noastre.

într-adevăr, este prima vizită pe 
care un șef de stat român o face 
în țara dumneavoastră și. după 
cum ați menționat, prima vizită a 
unui șef de stat din țările socia
liste europene.

Vă mulțumesc cordial, domnule 
președinte, pentru urările de bun 
venit, pentru primirea ospitalieră 
pe care ne-ați rezervat-o. De ase
menea. doresc să mulțumesc popu
lației capitalei patriei dumnea
voastră pentru manifestările de 
prietenie și simpatie față de noi. 
în toate acestea, noi vedem expre
sia sentimentelor de prietenie față 
de poporul român, dorința de a 
dezvolta colaborarea multilaterală 
dintre țările și popoarele noastre.

La rîndul meu, doresc să vă 
adresez, domnule președinte, în 
numele Consiliului de Stat, al gu
vernului, al poporului român și al 
meu personal, un salut călduros, 
prietenesc și cele mai bune urări 
de fericire și prosperitate poporu
lui prieten ecuadorian.

Am venit în țara dumneavoastră 
și în alte țări ale Americii Latine 
animați de sentimente de prietenie 
și solidaritate, de dorința de a 
explora împreună căile dezvoltării 
prieteniei și colaborării multilate
rale dintre popoarele noastre.

într-adevăr, poporul român și 
poporul ecuadorian au multe tră
sături comune, ca urmare a afini
tăților de origine, de limbă, de cul
tură latină, a faptului că ele s-au 
inspirat din cuceririle științei și 
culturii europene și universale. 
Fără îndoială că toate acestea 
au o mare însemnătate în dezvol
tarea prieteniei dintre popoarele 
noastre, dar popoarele român și 
ecuadorian au și alte momente, 
aș putea spune identice, în dez
voltarea lor națională și socială, 
au cunoscut timp îndelungat asu
prirea străină, au dus lupte înde
lungate pentru cucerirea indepen
denței naționale, pentru afirmarea 
lor ca națiuni independente și li
bere.

în decursul istoriei sale, poporul 
român a făcut față multor greu
tăți, a suferit secole întregi asu
prirea străină, a dus lupte grele 
pentru apărarea ființei sale națio
nale și. poate, tocmai datorită a- 
cestor împrejurări deosebite na
țiunea română s-a dezvoltat în 
mod viguros, s-a afirmat cu o i- 
dentitate proprie în rîndul națiu
nilor lumii.

Am cucerit independența na
țională cu aproape 100 de ani în 
urmă, dar dominația monopoluri
lor străine imperialiste a făcut ca 
această independentă să nu fie de
plină. Abia cu 29 de ani în urmă, 
cînd poporul român, unindu-și 
toate forțele sale, a răsturnat dic
tatura fascistă, și-a luat soarta în 
propriile mîini, a pus capăt pen
tru totdeauna dominației străine 
și a pășit pe calea dezvoltării e-

Quito, conducerea municipalității și 
alte persoane oficiale.

Au participat tovarășii Ion Pă
tam Ștefan Andrei, George Maco- 
vescu, Bujor Almășan, Mircea Ma- 
lița și celelalte persoane oficiale 
române.

La sosirea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, garda militară prezi
dențială a prezentat onorul. Oaspe
ții români au fost întîmpinați de 
președintele Guillermo Rodriguez 
lara. Apoi a urmat ceremonia 
prezentării președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 

conomico-sociale cu adevărat li
bere și independente. 30 de ani nu 
reprezintă o perioadă lungă în is
torie, dar în acești ani poporul 
român a obținut succese remarca
bile în dezvoltarea sa, în făurirea 
unei societăți noi, societatea so
cialistă, care a descătușat toate 
energiile creatoare ale întregului 
popor, stăpîn pe destinele proprii, 
hotărît să-și făurească viața, vii
torul corespunzător năzuințelor 
sale.

Ne-am preocupat de a dezvolta 
în ritm intens industria, agricul
tura, considerînd că făurirea unei 
economii puternice constituie fac
torul esențial pentru progresul ori
cărui popor, pentru realizarea 
unei adevărate independențe și 
suveranități, pentru bunăstarea și 
fericirea sa.

Industria românească produce 
astăzi de 25 de ori mai mult decît 
în anii dinaintea celui de-al doilea 
război mondial. Am dezvoltat pu
ternic industria metalurgică, ener
gia electrică, electronica, construc
țiile de mașini, producem o întrea
gă gamă de mașini și utilaje de 
înaltă tehnicitate, ne preocupăm 
în mod susținut de dezvoltarea in
tensă a industriei producătoare de 
bunuri de consum.

Succese mari am obținut și în 
modernizarea agriculturii, complet 
cooperativizată, ceea ce dă posibi
litatea de a asigura aprovizionarea 
în bune condiții a poporului și 
creează chiar și unele disponibili
tăți de export.

Am acordat și acordăm o mare 
atenție dezvoltării învățămîntului, 
științei, culturii, factori primor
diali pen'tru progresul societății 
noastre socialiste, al oricărei so
cietăți.

Tot ceea ce înfăptuim în Româ
nia este destinat omului, satisfa
cerii în condiții tot mai bune a 
necesităților sale, ridicării nivelu
lui său de viață, material și spiri
tual. Acționăm pentru crearea for
melor organizatorice corespunză
toare de participare activă a mase
lor populare, a întregului popor la 
conducerea tuturor sectoarelor de 
activitate economico-socială. So
cietatea pe care noi o înfăptuim 
urmărește asigurarea celor mai 
bune condiții de afirmare a perso
nalității umane, de dezvoltare a 
democrației socialiste, poporul con
stituind factorul hotărîtor al tutu
ror succeselor și transformărilor 
sociale din țara noastră.

Cunoaștem, domnule președinte 
Rodriguez Lara, și salutăm efortu
rile pe care poporul ecuadorian, 
guvernul dumneavoastră le fac în 
vederea dezvoltării economico-so- 
ciale a țării, a întăririi indepen
denței și suveranității sale.

Din experiență proprie știm că 
'dacă veți uni toate eforturile și 
veți persevera pe acest drum po
porul dumneavoastră harnic, en
tuziast are un viitor minunat în 
fața sa.

Ca prieteni ai poporului dum
neavoastră, îi urăm din toată ini
ma să obțină succese tot mai mari 
în dezvoltarea sa economico-so
cială, în consolidarea independen
ței, pentru bunăstarea și ferici
rea sa.

Stimate domnule președinte, 
preocupîndu-ne permanent de dez-

Ceaușescu, a demnitarilor ecuado- 
rieni, a șefilor misiunilor diploma
tice acreditați la Quito, prezenți la 
banchet.

în timpul banchetului, cei doi 
președinți au rostit cuvin țări.
Președintele Ecuadorului a înmînat 

președintelui Nicolae Ceaușescu 
„Marele Colan al Ordinului Națio
nal de Merit", cea mai înaltă 
distincție ecuadoriană. conferită 
prin tradiție șefilor de state pro
motori ai păcii și justiției sociale, 
militanți consecvenți pentru con
viețuire frățească între oameni.

Banchetul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească. 

voltarea patriei noastre, acțio
năm, totodată, pentru extinderea 
colaborării cu toate țările lumii, 
fără deosebire de orînduire socială. 
Pornim de Ia considerentul că în 
lumea de astăzi, a impetuoasei re
voluții tehnico-științifice, a progre
sului multilateral, popoarele trebu
ie să conlucreze strîns între ele 
pentru a-și asigura o dezvoltare 
rapidă. Considerăm că fiecare po
por trebuie să participe activ 
la diviziunea internațională a 
muncii, la schimbul de valori ma
teriale și culturale, că fiecare po
por își aduce contribuția sa la dez
voltarea civilizației umane univer
sale.

Ca țară socialistă, acordăm o 
atenție mare relațiilor cu toate ță
rile socialiste, afirmării în lume a 
unor relații noi, care să constituie 
prototipul relațiilor de deplină 
egalitate și colaborare, în vederea 
progresului fiecărei națiuni, al 
omenirii în general. Există în 
lume zeci de state care au trecut 
pe calea dezvoltării lor economico- 
sociale independente și au un 
drum lung de parcurs pentru a li
chida starea de subdezvoltare. A- 
cordăm o atenție deosebită rela
țiilor cu toate aceste țări, dezvol
tînd o largă colaborare economică, 
tehnico-științifică, culturală, în ve
derea progresului mai rapid al fie
cărei națiuni. Totodată, această 
colaborare se înscrie pe planul 
mai larg al luptei împotriva poli
ticii imperialiste de forță și dic
tat, a colonialismului, a neocolo- 
nialismului, care se mai manifes
tă sub diferite forme, al luptei 
pentru a pune capăt acestei poli
tici, pentru respectarea dreptului 
fiecărui popor de a-și alege calea 
dezvoltării corespunzător voinței 
sale, fără nici un amestec din 
afară. .

Susținem activ mișcările de eli
berare națională din țările care 
sînt încă sub dominația străină, 
avem deplină încredere că po
poarele care luptă pentru libertate 
și independență, pentru dezvol
tarea lor economico-socială, pen
tru a ocupa un loc demn în lume 
vor obține victoria.

în spiritul coexistenței pașnice, 
dezvoltăm, de asemenea, relațiile 
cu țările capitaliste dezvoltate, 
considerînd că aceasla corespunde 
intereselor dezvoltării generale a 
fiecărei țări, cauzei colaborării și 
păcii în lume.

Punem la baza relațiilor inter
naționale principiile egalității, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc.

Este o mare satisfacție pentru 
noi să putem constata astăzi că a- 
ceste principii, pe care România 
le-a afirmat multi ani de-a rîndul, 
s-au impus cu putere pe plan in
ternațional, sînt recunoscute ca 
singurele în stare să asigure o co
laborare multilaterală și o pace 
trainică în lume.

Trăim într-o lume în plină 
transformare, de mari schimbări 
în viața internațională. Cursul 
destinderii care a început deschide 
perspective pentru dezvoltarea 
unor relații noi între toate națiu
nile lumii, pentru o lume dreaptă, 
pentru o lume a păcii.

Am salutat cu multă satisfacție 
acordurile de la Paris și încetarea 
războiului din Vietnam, precum 
și încetarea bombardamentelor în 
Cambodgia. Ne exprimăm speranța 
că aceste acorduri vor fi realizate, 
că se va realiza o pace trainică 
în întreaga Indochină.

După cum ați menționat și 
dumneavoastră, domnule general 
de brigadă Lara, Europa a adus 
contribuții de mare însemnătate 
la dezvoltarea civilizației moderne, 
dar, totodată, nu putem uita că 
tot din Europa au pornit in se
colul nostru două războaie mon
diale, care au produs mari distru
geri și suferințe popoarelor. Toc
mai de aceea am acționat și ac
ționăm împreună cu țările euro
pene pentru înfăptuirea securită
ții pe continentul nostru. în vara 
acestui an a avut loc prima fază 
a Conferinței general-europene. 
Considerăm că există toate condi

țiile pentru încheierea cu succes 
a acestei conferințe, care Va con
stitui un eveniment de importanță 
istorică nu numai pentru Europa, 
ci și pentru întreaga lume.

Apreciem că trebuie făcute e- 
forturi susținute pentru aplicarea 
rezoluției Consiliului de Securita
te și soluționarea, pe această bază, 
a conflictului din Orientul Mij
lociu.

România consideră că este nece
sar să se depună eforturi susținu
te din partea tuturor popoarelor 
pentru a se pune capăt cursei 
înarmărilor, pentru care se cheltu
iesc în acest an peste 200 de mi
liarde dolari, să se treacă la în
făptuirea de măsuri concrete de 
dezarmare, în primul rînd la 
dezarmarea nucleară. Aceasta co
respunde intereselor fiecărei na
țiuni. intereselor tuturor popoare
lor, întregii umanități.

în soluționarea problemelor in
ternaționale care preocupă astăzi 
omenirea. în așezarea relațiilor 
dintre state pe noi principii, un rol 
de mare importanță revine Orga
nizației Națiunilor Unite și altor 
organisme internaționale.

Viața demonstrează că în lu
mea de astăzi soluționarea mari
lor probleme internaționale nu se 
poate face decît cu participarea 
tuturor statelor. Mai mult ca ori- 
cînd. considerăm că țările mici și 
mijlocii trebuie să participe tot 
mai activ la soluționarea probleme
lor care le interesează, a tuturor 
problemelor fundamentale ale dez
voltării vieții internaționale. Nu
mai astfel se pot asigura dez
voltarea continuă a destinderii, so
luționarea problemelor în concor
danță cu interesele tuturor po
poarelor, ale progresului și civili
zației mondiale.

Cunoaștem și ne exprimăm soli
daritatea deplină cu preocupările 
țărilor Americii Latine în vederea 
dezvoltării lor economico-sociale, 
pentru a deveni pe deplin stăpînă 
pe bogățiile lor naționale și a le 
folosi în concordanță cu interesele 
fiecărui popor. Știm că realizarea 
acestor aspirații cere eforturi sus
ținute, dar, mai presus de toate; 
cere unitatea tuturor forțelor na
ționale. a tuturor celor care doresc 
ca poporul lor să fie stăpîn pe des-1 
tinele sale, să-și poată făuri viito
rul așa cum îl dorește.

Iată, domnule președinte, unele 
probleme ale vieții internaționale, 
ale dezvoltării contemporane căro
ra noi le acordăm o atenție deo
sebită. Avem deplină încredere în 
triumful idealurilor de dreptate 
socială, de libertate națională, de 
colaborare egală între națiunile 
lumii.

Stimate domnule președinte Ro
driguez l-ara, este o mare satis
facție pentru mine faptul că în 
cursul convorbirilor pe care le-am 
avut cu dumneavoastră am ajtins 
la concluzii comune cu privire la 
extinderea colaborării economice, 
tehnico-științifice și culturale Jh- 
tre țările noastre, ceea ce cores
punde pe deplin intereselor celor 
două popoare, cauzei generale a 
colaborării internaționale, a pro
gresului social.

Deoarece doamna Aida Leon de 
Rodriguez Lara, datorită unor îm
prejurări independente de voința 
sa, nu se găsește printre noi, v-.aș 
ruga să-i transmiteți omagiile 
noastre și cele mai bune urări de 
sănătate.

Vă mulțumesc, domnule pre
ședinte. pentru înalta decorație 
„Marele Colan al Ordinului Na
țional de Merit", pe care mi 1-âțî 
înmînat astăzi. Văd în aceasta o 
apreciere atît a activității mele, cit 
și a poporului meu, care acționea
ză cu toate forțele pentru, priete
nia cu toaite popoarele, pentru o 
lume mai dreaptă, pentru progres 
social, o expresie a relațiilor de co
laborare și prietenie dintre poporul' 
român și poporul ecuadorian.

Fie ca relațiile de prietenie șl 
colaborare dintre popoarele noas
tre să se dezvolte necontenit, ca 
națiunile noastre să obțină succese 
tot mai mari pe calea dezvoltării 
eoonomico-sociale, a independenței 
și fericirii lor !

Vă rog să ridicați paharul pen
tru prosperitatea și fericirea po
porului prieten ecuadorian,

în sănătatea domnului președin
te și, deși nu este prezentă, și a 
doamnei Aida,

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor !
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FAPTUL
DIVERS
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Arborii
seculari
din codrii
milenari

Citi arbori seculari mai 
astăzi în codrii milenari 
Vrancei ? Pentru a da un 
puns exact la această întrebare, 
consiliul județean de îndruma
re pentru ocrotirea monumen
telor naturii a inițiat o amplă 
investigație de depistare a tu
turor arborilor care, prin vîrstă 
și măreție, merită să fie ocro
tiți. Rezultat al acestei cerce
tări, 72 de arbori (îndeosebi ste
jari și brazi), numărind multe 
secole în coroanele lor stufoa
se, au fost declarați monumen
te ale naturii, fiind puși sub 
ocrotire. O inițiativă pe care 
o dorim Înrădăcinată și in alte 
zone ale țării.

sint 
ai 

răs-

Alarmă falsă
„tn timp ce mi aflam tn I 

drum spre oficiul postal pen- , 
tru a depune suma de 38 000 
lei, rezultată din încasările rea- | 
lizate de mai multe unități co
merciale — ce credeți ? — am 
fost atacat de un necunoscut. 
Mi-a smuls geanta cu bani din I 
mină si a luat-o la fugă. Ce era i 
să fac ? Să-l las să dispară ? 
Alerg după el, îl prind, ii aplic | 
o lovitură si reușesc să recupe- 
rez banii. Trebuie aflat acum 
urgent cine-i făptașul". Relata- | 
rea de mai sus a 
Nicolae Ploscaru, 
Șelimbăr. județul 
imediat in alertă 
miliție. S-a aflat 
asa cum solicitase N.P.._ ...
mijloc nu-i decit... o minciună, 
tn loc de 
„bravură", 
mendă de 
mă falsă, 
deloc.

gestionarului 
din comuna 
Sibiu, a pus 
organele de 

lnșă_ repede, 
că la

felicitări pentru o 
N. P. a primit o a- 

1 500 lei pentru alar- 
cu care nu te laudă

A doua
decontare...

Pe la începutul verii, condu
cerea cooperativei agricole de 
producție Bănișor (Sălaj) soli
cita cu insistentă un credit 
pentru a cumpăra porumb de 
sămîntă. „Avem mare nevoie 
de furaje — spuneau ei încoace 
și încolo. Ce-o să facem cu vi
tele la iarnă dacă nu ne îngri
jim de hrana lor în aceste 
zile ?“. Putea să spună cineva 
ceva în fata unui asemenea 
argument ? Au primit pe loc 
11000 lei. Contabilul-șef loan 
But a numărat banii și a pornit 
cu autocamionul după sămînță. 
După trei zile însă, dumnealui 
s-a întors acasă cu mașina pli
nă de... cauciucuri și ciment. 
Le-a predat la magazie și și-a 
făcut decontarea. Acum, cînd a 
venit vremea culesului, cei de 
la C.A.P. Bănișor nu mai con
tenesc să se minuneze : cică ei 
ar fi semănat porumb, dar a 
răsărit... ciment ! Zadarnic însă. 
Intrate „pe fir" organele de re
sort care le-au acordat creditul 
îi vor ajuta 
exact... ceea ce

orcanele de re-
„să culeagă" 

___ __ „au semănat".
Decontarea a doua se va face 
din propriile lor buzunare !

Socrul mic și
„hora“ legii

Cînd si-a măritat fata. Ion 
Marinescu, gestionarul unui 
magazin din comuna Runcu 
(Vilcea), a ținut neapărat ca da
rul său de socru mic să fie 
mare. Bucuroși foarte de otita 
mărinimie, cei ai casei „au ui
tat" să-l intrebe un singur „a- 
mănunt" : de unde apăruse oti
ta bănet în punga sa peste 
noapte ? Și-au pus insă între
barea organele de control, care 
au trecut, după nuntă, la verifi
carea gestiunii. Rezultatul: o 
lipsă de 14 000 lei. Și uite asa, 
socrul mic a intrat in „hora" 
legii.

Condifiile climatice din această 
toamnă au determinat schimbarea 
unor elemente ale tehnologiei griu
lui față de cele stabilite la consfă
tuirea cu inginerii-șefi din coopera
tivele agricole. Am solicitat tovară
șului ing. NICOLAE ȘTEFAN, ad
junct al ministrului agriculturii, să 
facă unele precizări cu privire la 
condițiile însămîntărilor în această 
toamnă și la sarcinile imediate ce 
revin organelor agricole, specia
liștilor.

Timpul excepțional de călduros din 
prima decadă a lunii septembrie a 
prezentat atit avantaje, cit și deza
vantaje. Există condiții deosebit de 
favorabile pentru coacerea și culesul 
strugurilor, pentru recoltarea furaje
lor, recoltarea florii-soarelul, coace
rea soiei. Lipsa apei din sol creează 
însă unele greutăți la pregătirea tere
nului și semănat. Potrivit analizelor 
făcute de agrometeorologi, la începu
tul lunii, în zona de cimpie a țării și 
Transilvania, stratul de la suprafață 
al solului era uscat, iar rezervele de 
apă din orizontul arabil ajunseseră 
la limita coeficientului de ofilire. Pă- 
mîntul este mai sărac în apă in su
dul Moldovei, cîmpia Jijiei, în Bără
gan, Dobrogea. Terenuri mai umede 
se află în podișul Sucevei, jumăta
tea de sud-est a Bărăganului In cea 
mai mare parte a Munteniei, în 
estul cîmpiei Bîrsei, o zonă restrin- 
să din Sibiu, precum și în zona sub- 
carpaților meridionali. Ploile din ul
timele zile au fost mai puternice în 
județele Argeș, Dîmbovița, Prahova, 
unde au totalizat 15—25 litri pe me
trul pătrat. în aceste zone, umidita
tea în stratul de sol pînă la 20 cm 
a atins pragul optim. însă în alte 
părți, solul continuă să fie uscat. De 
aceea lucrările de pregătire a tere
nului trebuie astfel executate incit 
să se prevină pierderea apei. în sis
temele de irigații, apa poate fi asi
gurată prin efectuarea udărilor de 
aprovizionare. în județul Ialomița
administrarea apei a fost defalcată 

; în trei renrize. Prima udare se face 
eu o cantitate de 300—400 mc de apă 
la hectar, care să umezească solul, 
astfel îneît să se poată face o lu
crare de bună calitate la arat. A doua 
udare se face înainte de pregătirea 
patului germinativ, iar a treia — 
dună semănat, pentru a ajuta la în- 
colțirea boabelor și dezvoltarea plan
telor. Deci, în total, se aplică 800— 
1 000 mc de apă la hectar. în alte 
locuri, în județul Brăila, de exemplu, 
unde arăturile se pot executa în 
condiții mai bune se face o singură 
udare de răsărire. Potrivit calculelor 
efectuate, există posibilități ca. în 
decurs de maximum 15 zile să se 
facă udări de aprovizionare pe toate 
terenurile ce se vor cultiva cu grîu 
în sisteme de irigații.

Pregătirea terenului în vederea se
mănatului trebuie să constituie, în 
aceste zile, o preocupare de cea mai 
mare importanță a specialiștilor, a 
mecanizatorilor și celorlalți lucră
tori din agricultură. Cu mijloacele 
mecanice de care dispunem, supra
fața pregătită pînă acum, care repre
zintă circa 50 la sută din terenurile 
destinate culturilor de toamnă, poate 
fi însămînțată în decurs de 5 zile. 
Unitățile agricole au o capacitate de 
semănat de circa 250 000 hectare pe 
zi. Atrage atenția faptul că, pînă în 
momentul de fată, au fost arate 
1 864 000 hectare din care peste un 
milion hectare sint pregătite pentru 
semănat. Dar în această toamnă ur
mează să se însămințoze peste trei 
milioane de hectare. De aceea, aten
ția trebuie îndreptată spre executarea 
neîntîrziată a arăturilor. Pentru a- 
ceasta se cere, în primul rînd. să se 
elibereze terenurile d" culturile 
tîrzii : în sudul tării de floarea-soa- 
relui. fasole, soia și fasole din soiu
rile timpurii și semitimpurii, de 
sfeclă de zahăr, iar în nord de car
tofi. In și alte culturi. Dar cea mai 
mare atenție trebuie acordată efec
tuării arăturilor. Or. în unele județe, 
unde semănatul trebuie să înceapă 
mai devreme, cum sint Maramureș 
și Bistrița, nu au fost arate decît su
prafețe foarte mici. Se impune să fie 
grăbite lucrările de recoltat pentru 
a se crea cit mai mult front la pre
gătirea terenului și apoi să se trea
că la semănat cu toate forțele. Tre
buie organizată în așa fel recoltarea 
îneît pină la 1 octombrie să se elî-• 
bereze și să se pregătească terenul, 
iar pînă la 10 octombrie să se în- 
cb“ie însămîntările.

După căldurile din prima decadă

(Urmare din pag. I)

SITUAȚIA ARĂTURILOR PENTRU ÎNSĂMÎNȚĂRI
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Cifrele înscrise pe hartă reprezintă procentul în care au fost executate arăturile pentru însămînță- 
rile de toamnă, la 14 septembrie, în cooperativele agricole de producție

a lunii septembrie, vremea s-a ră
cit, iar temperatura din sol a scăzut 
pină la 14—15 grade. Cu privire la 
condițiile insămințărilor am consul
tat profesori, cercetători, specialiști 
din producție. De asemenea, am dis
cutat această problemă, joi 13 sep
tembrie, cu directori ai direcțiilor a-

semănat la adîncime mai mare. în 
cazul unor ploi mici, semințele ar 
putea încolți, dar neavind umiditate 
suficientă se usucă.

Evoluția timpului din prima de
cadă a lunii septembrie — tempe
raturi foarte ridicate — a înșelat pe 
muiți conducători de unități agricole

Reținerea, pe orice căi, a apei in sol are 
in această toamnă o mare importanță, ca și 

arătura bună și sămînța de calitate superioară

gricole și am ajuns la cîteva con
cluzii de care este bine să se țină 
seama. Astfel, semănatul trebuie să 
înceapă de îndată. însă condi
țiile climatice din această toamnă ne 
obligă să ținem mai mult seama de- 
cit în ceilalți ani de cîteva particu
larități. Astfel, pentru moment nu 
trebuie să se insămințeze acolo unde 
solul. în urma ploilor recente, s-a 
umezit numai pină la 6—7 cm adin- 
cime. deoarece sămînța chiar dacă 
încolțește. în lipsa apei, plantele se 
usucă. Deci, mai bine să șe î.nșămîn- 
țeze mai întii in terenurile uscate 
decît in cele umezite superficial. A- 
dincimea de semănat în solurile us
cate trebuie să fie cuprinsă între 
7 și 8 cm. Explicabil de ce trebuie

și chiar unele organe agricole jude
țene. în loc să continue hotărit și cu 
aceeași insistență munca — campania 
agricolă de toamnă să fie o urmare 
firească a celei de vară — au lăsat ca 
lucrările să se desfășoare la int.im- 
plare. Așa se face că acum. în a 
doua decadă a lunii septembrie, su
prafețele de pe care s-a strîns re
colta sint mici, neînsemnate și nu 
reflectă nici pe departe posibilitățile 
de care dispun unitățile agricole. 
Acest lucru este demonstrat și de ul
timele date centralizate la minister, 
privind desfășurarea lucrărilor de 
sezon. Pînă la 14 septembrie au fost 
recoltate 100 000 ha cu porumb, 
207 000 ha floarea-soarelui, 58 600 ha 
sfeclă de zahăr, 54 250 ha cu cartofi.

Prin urmare cel mai mare volum de 
lucrări urmează să se execute de 
acum înainte. întrucit circa 60 la 
sută din suprafața destinată cerea
lelor de toamnă se însămințează 
după culturi tirzii, se impune, ca o 
sarcină de cea mai mare răspundere 
a organelor agricole și specialiștilor 
din unități, grăbirea recoltatului și 
eliberarea terenurilor de coceni și 
alte resturi vegetale pentru ca ime
diat să se treacă la arat, iar după 
ce solul se așează — la semănat.

în toate județele au fost întoc
mite programe concrete privind des
fășurarea lucrărilor agricole de 
toamnă, programe în care s-a prevă
zut modul cum vor fi folosite baza 
tehnico-materială și forța de muncă, 
termenele la care vor începe și se 
vor încheia diferite lucrări. Dar. în 
multe cazuri, prevederile din aceste 
programe nu mai corespund. De a- 
ceea ele trebuie adaptate condițiilor 
noi. ceea ce trebuie făcut operativ 
și cu mare răspundere. Să se știe 
ce lucrări trebuie executate cu ope
rativitate, cum și în ce fel sint tp- 
losite tractoarele, plugurile, semănă- 
torile, mijloacele de transport. De 
aceea, se impune ca in aceste 
zile specialiștii din unitățile agricole 
și de la direcțiile agricole să fie zi 
de zi în cimp unde să asigure des
fășurarea ritmică a recoltatului, să 
urmărească executarea unor lucrări 
de cea mai bună calitate la pregăti
rea terenului și semănat.

La cooperativa agricolă Radomirești, județul Olt, terenurile destinaie însămînțării griului sint pregătite cu 
multă atenție Foto . s. Cristian

Primire la C.C. al P. C. R.
Tovarășul Dumitru Popescu, mem

bru al Comitetului Executiv, secre
tar al Comitetului Central al P.C.R., 
președintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, a primit vineri 
la amiază pe Ghennadi Rojdestven- 
ski, artist al poporului al R.S.F.S.R., 
laureat al premiului Lenin, condu
cătorul orchestrei simfonice a Radio- 
televiziunii sovietice, care întreprin
de un turneu in țara noastră în ca

drul planului de colaborare cultu
rală româno-sovietică.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a partici
pat Ion Dodu Bălan, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste.

A fost prezent, de asemenea, 
V. S. Tikunov. ministru consilier al 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

Atenție 
fum!let...

Ștefan Bihari din Cluj, stra
da Dijmei nr. 28, și-a amenajat 
în curte o afumătorie pentru 
cîrnati și jamboane. Să o poată 
folosi din plin în apropiatul se
zon. Și, cînd totul a fost gata, 
s-a gindit să-i facă o probă, să 
vadă cum funcționează. A dat 
foc rumegușului șl fumul a în
ceput să se ridice. Deodată 
însă, pe vatra anume 
najată, au . început să 
flăcările. Afumățoria a 
foc. De la ea, incendiul
prins apoi două remize de am
balaje și deșeuri ale fabricii de 
confecții „Flacăra" și cooperati- 

„Solidari- 
apropiere. 

Drept pentru care. Șt. B. este 
bun de plată. Să vadă și el 
acolo unde faci fum, iese... 
foc 1

— Care este situația „la zi“ 
pe. șantierele energetice men
ționate intr-un articol prece
dent („Scinteia", din 18 august 
a.c.) ca fiind rămase in urmă in 
privința, realizării lucrărilor de 
investiții ?

— Pe șantierele centralelor electri
ce și de termoficare București, Vest 
și Sud, unde au existat unele res
tanțe la predarea anumitor obiecti
ve la montaj, prin măsurile tehnice 
și organizatorice luate au fost crea
te toate condițiile pentru desfășu
rarea ritmică a lucrărilor de mon
taj, atît în zilele următoare, cit și 
în perioada viitoare. Constructorii de 
pe șantierul C.E.T. Borzești II au 
recuperat în bună măsură restan
tele și intensifică terminarea lucră
rilor de închidere a clădirii princi
pale. Astfel se asigură premise op
time pentru montajul utilajelor în

sala mașinilor și cazanelor. Există 
certitudinea că acest colectiv va pune 
în funcțiune la termen, în trimes
trul IV. cazanele de abur tehnolo
gic nr. 1, 2 și 3. Trebuie să relevăm 
in acest sens sprijinul acordat de

ținut la montaj. Pentru realizarea a- 
cestui principal obiectiv, de mare 
importanță este asigurarea echipa
mentelor de către diferiți! furnizori. 
Dacă pe ansamblu se observă un pu
ternic reviriment în livrarea la timp

Pe șantierele energetice
întreprinderea „Vulcan" din Bucu
rești, care a reușit să recupereze res
tanțele în livrarea utilajelor nece
sare acestui obiectiv, cit și a altora.

— Ce urgențe se află in con
tinuare pe agenda ministerului, 
ca titular de investiții al șan
tierelor energetice ?

— în primul rînd. ne ocupăm să 
imprimăm un ritm deosebit de sus

și ritmică a utilajelor și echipamen
telor necesare, in practică nu toți 
furnizorii se achită integral de a- 
ceastă sarcină. De asemenea, deși'au 
fost întreprinse analize complexe, la 
nivelul conducerii Ministerului E- 
nergiei Electrice șl Ministerului In-, 
dustriei Construcțiilor de Mașini-U- 
nelte și Electrotehnicii, totuși, pină 
acum nu s-au înregistrat efecte im
portante care să ducă la recuperarea 
restanțelor in livrarea de echipa

mente și aparataje electrice fabrica
te de „Electroputere" din Craiova 
■sau de unități aparținind Centralei 
industriale de electronică și automa
tizări. Ca atare, ne adresăm din nou 
acestor furnizori, cu convingerea că 
angajamentele luate cu prilejul ul
timelor analize efectuate în comun 
se vor respecta întocmai, reamintin- 
du-le că de punerea în funcțiune 
a capacităților planificate depinde — 
în. mare măsură — satisfacerea u- 
nor cerințe majore in domeniul a- 
limentării cu energie a tuturor ramu
rilor productive. Tocmai de aceea, 
ei au datoria de a livra de urgență 
toate cele necesare șantierelor ener
getice — orice zi cîștigată în acest 
sens fiind in interesul întregii eco
nomii, punerii in funcțiune la ter
men și chiar în avans a noilor 
obiective și capacități productive.

Convorbire consemnată de 
Ing. Ion LAZAR

t V
ame- 
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Rubrică redactată de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Seinteii'

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba germană. Re
capitulare (11).

9,30 A fost odată ca niciodată... 
Poveștile piticului Bimbo (I) 
— producție Animafllm.

10.00 Telex.
10,05 Avanpremieră.
10,10 Mătasea șl metalul — din li

rica latlno-americană.
10,30 De vorbă cu gospodinele.
10.50 Al. VI-lea Festival interna

țional „George Enescu" : Se- 
lecțluni din concertul coru
lui de cameră „Madrlgalistii 
din Praga". Dirijor Miroslav 
Venhada.

11.25 Drumuri in istorie : Diml- 
trie Cantemir : „Descrlptio 
Moldaviae".

11,40 Roman foileton î.Verlțoara 
Bette".

12.25 Biblioteca pentru toți 5 Emil 
Gîrleanu.

13,00 Telejurnal.
tS.OO Telex.
16,05 Caleidoscop cultural-artis

tic.
16.25 Emisiune in limba germană. 
18,10 Reporterii noștri la festival

(II). Reportaj realizat cu 
partlcipanțll la al VI-lea Fes
tival Internațional „George 
Enescu".

13.30 Fotbal : Rapid — Universita
tea Craiova (repriza a Il-a). 
Transmisiune directă de la 
stadionul „23 August".

19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri : Pățaniile lui 

Lambsy (VII).
19.30 Telejurnal • cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 AI VI-lea Festival interna
țional „George Enescu" : în 
program : J. Ch. Bach — 
Simfonia în re major. In
terpretează orchestra de ca
meră „Collegium Aureum" 
(R.F.G.). Transmisiune de 
la Ateneul Român.

20.15 52 de Inițiative tn 52 de săp- 
tămtnl.

20.25 Teleeneiclopedia.
21,05 Publicitate.

21.10 Film serial.: Mannlx
22,00 Merldiane...melodii.
22.35 San Josâ — Capitala Repu

blicii Costa Rica. Reportaj 
filmat de Iile Ciurescu și 
Sergiu stejar.

22,45 Telejurnal.
22,55 Săptămlna sportivă.
23.10 Romanțe și dntece de petre

cere.

PROGRAMUL II

16,00 Agenda.
16.10 Pentru iubitorii muzicii popu

lare.
16.35 Film serial „Daktari".
17,00 Al VI-lea Festival interna

țional „George Enescu" : 
• Concertul cvartetului de
coarde al Filarmonicii din 
Cluj. In program : Cvartetul 
nr. 2 de George Enescu. 
Transmisiune directă din 
Sala mică a Palatului.

17,30 Reporterii noștri peste ho
tare.

17,50 Travelling peste timp. Ma
gazin bilunar de cultură ci
nematografică.

cinema
• Nunta de aur : CAPITOL — 10; 
12; 14,15; 16.30; 18,30; 20,45.
• Afecțiune : CENTRAL — 9.15; 
11,30: 13,45; 16: 18,15; 20,30.
O Albă, ca zăpada și cei șapte 
pitici : PATRIA — 9: 11.30; 14;
16.30; 19: 21,13, GRĂDINA CAPI
TOL — 18,45; 20.30.
0 O afacere pe cinste : SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 4718) ; 20,15 (seria de bi
lete — 4719), SCALA — 9: 11.15;
13,30; 16,15; 18,45; 21, BUCUREȘTI
— 9: 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, 
Ia grădină — 19,30, STADIONUL 
DINAMO — 19,45.
• Parașutlștii : 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.

Cea de-a 
șasea ediție 
a Festivalului 
internațional 

„George 
Enescu"
Ghennadi Rojdestvenski 

la pupitrul orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii sovietice

Rareori se poate aprecia. In 
evoluția unui ansamblu orchestral, 
fuziunea perfect realizată intre 
ceea ce se poate numi eficienta 
sonoră și cea expresivă a interpre
tării. Aceasta este, cred, marea și 
importanta performanță a muzicie
nilor ruși, a orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii sovietice, a 
primului ei animator,- dirijorul 
Ghennadi Rojdestvenski. Se pot 
admira, desigur — audiind acest 
ansamblu — frumusețea și uni
tatea timbrului in partidele de 
violonceli sau viole, promptitudi
nea. acuratețea execuției la instru
mentele de suflat din lemn : si to
tuși, pe deasupra acestor calități 
de excepție ale aproape fiecărei 
partide, trebuie remarcat că în
treaga orchestră ființează Ca un 
organism viu și complex, de o im
presionantă integritate, aidoma 
unui sistem unitar cu șubansamble 
perfect și logic ierarhizate.

Desigur, aceste reale calități ale 
formației au fost stimulate si îm
plinite prin grija, prin munca pa
sionată a eminentului șef de or
chestră, a muzicianului Ghennadi 
Rojdestvenski. artist de intensă și 
elocventă vibrație interioară. Și 
tocmai această vibrație autentică, 
această plăcere de a face muzică. 
Rojdestvenski știe să o transmită 
in mod eficient partenerilor săi. 
membrilor orchestrei și. mai de
parte. publicului. Tocmai de a- 
ceea. interpretarea Simfoniei „Man
fred" de Ceaikovski. a apărut en- 
tuziasmantă prin aportul ei' de căl
dură emoțională deloc afectată, 
rostită direct cu un dramatism a- 
cumulat firesc — și nu confecțio
nat — în momentele de tensiune, 
de paroxism. Si, desigur, tocmai a- 
cest firesc, această naturalețe a 
expresiei se realizează in arta a- 
devărată cu mijloacele unui mește

șug de înaltă clasă. Rojdestvenski 
este prezent în toate partidele an
samblului și pe toate planurile 
execuției ; gestica sa este clară, 
minuțioasă, de o fermitate care 
este — in egală măsură — si direc
toare și stimulatoare pentru co
laboratorii săi.

în plus, alături de aceste aspecte 
de bază, definitorii ale artei mu
zicienilor ruși. trebuie relevată 
strălucirea sonoră, dar mai ales 
virtuozitatea orchestrală cu totul 
remarcabilă a ansamblului : mu
zica de scenă pentru „Anna Ka
renina" de Scedrin. momentul 
„Moartea lui Thibald" din baletul 
„Romeo și Julietta" de Prokofiev 
au fost — in acest sens — elocven
te. în același spirit, mai mult 
festiv decît liric, a fost interpre
tată si „Uvertura de concert" de 
George Enescu, pagină asupra că
reia muzicienii oaspeți s-au aple
cat cu deosebită atenție si merito
rie înțelegere.

Dumitru AVAKIAN

MEMENTO
• Astăzi, ora 17. Ia Sala mică 

a Palatului, poate fi ascultat 
Cvartetul de coarde al Filar
monicii din Cluj. în program 
lucrări de Enescu. Jora, Vierii.

• La Ateneul Român, ora 20, 
concertează Orchestra de ca
meră „Collegium Aureum" din 
Republica Federală Germania.

• La Opera Română. în 
„Tosca" de Puccini, pot fi ur
mărite evoluțiile soliștilor Vla- 
deslav Pivkov, Radmila Bako- 
cevici, Octav Enigărescu.

Concurs de admitere in învățămîntul superior
Ministerul Educației și învățămin- 

tului anunță :
în vederea completării locurilor 

planificate pentru anul universitar 
1973/1974, la unele facultăți și secții 
din învățămîntul superior tehnic și 
la facultățile de fizică din cadrul 
universităților din București. Cluj, 
Iași și Craiova se va organiza un 
nou concurs de admitere, între 20 și 
24 septembrie.

în învățămîntul superior tehnic 
— cursuri de zi și serale — con
cursul se va desfășura concomitent 
pentru ingineri și subingineri.

Vor avea dreptul să participe la

acest concurs numai candidații bă
ieți care au satisfăcut serviciul mi
litar, cei scutiți de serviciul militar, 
precum și fetele.

înscrierile se fac la sediul insti
tuțiilor de învățămînt superior pînă 
la 19 septembrie a.c. inclusiv.

Lista facultăților și secțiilor la 
care se organizează un nou concurs 
de admitere va fi publicată în zia
rele „România liberă" și „Scînteia ti
neretului", precum și în presa lo
cală. La sediile instituțiilor de în- 
vățămînt superior se va afișa nu
mărul locurilor pentru care se orga
nizează concurs.

ȘTIRI CULTURALE
Sub auspiciile Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste, la Sala Dalles 
din București s-a deschis, vineri, o 
expoziție omagială, cuprinzind lu
crări din creația artiștilor plastici 
Vida Gheza și Vasile Kazar.

Despre semnificația operei celor 
doi artiști — operă strîns legată de 
viața poporului român, autentică și 
militantă — au vorbit, cu acest pri
lej, acad. Ion Jalea, președinte de 
onoare al Uniunii artiștilor plastici, 
și criticul de artă Teodor Enescu.

★
în cadrul activității expoziționale 

tot mai intense din Capitală se 
înscrie și vernisajul care a avut loc 
vineri la amiază la Ateneul Român. 
Este vorba de expoziția „Cinci pic
tori predecesori ai artei plastice 
moderne din R. P. Ungară", organi
zată în baza schimburilor culturale 
dintre țara noastră și R. P. Ungară. 
Cei cinci artiști sint : Egry Jozsef, 
Koszta Jozsef. Mednyănszkv Lâszld, 
Nagy Istvăn și Vaszary Jănos, ale 
căror opere se impun prin capacita
tea de cuprindere și redare a esen

ței realității epocii lor, mesajul uma
nist, prin calitățile cromatice deose
bite.

La festivitatea de deschidere au 
asistat Dumitru Ghișe, vicepreședin
te al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea. Uniunii artiștilor plas
tici, oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Au luat parte, de asemenea, Ferenc 
Martin, ambasadorul R. P. Ungare Ia 
București, alți șefi de misiuni acredi
tați în țara noastră, membri ai 
corpului diplomatic.

★
Ansamblul „Floricică de la mun

te", din județul Neamț, a primit 
Marea Medalie de Aur și trofeul 
„Castello di Gorizia", al celui de-al 
IV-lea Concurs internațional de fol
clor, care s-a desfășurat in orașul 
italian Gorizia. După o impresionan
tă evoluție in competiția cu 21 de 
formații din 9 țări europene, artiștii 
amatori din Neamț au cucerit trei 
premii I și un premiu II.

• Departe de Tipperary î EX
CELSIOR — 9;' 11,15; 13.30; 16;
18,15: 20,30.
• Perechile : FESTIVAL — 9;
11,45; 14,30; 17,30; 20,30, la grădină
— 19,15, FAVORIT — 10; 12.30; 
15,30: 18: 20.30.
• Conspirația : GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 16: 18.15; 20,30, TOM1S
— 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 gră
dină — 19.30.
• Made în Italy — 10: 12: 14: 
16.30: 18,30. Ai treilea om — 20,30 : 
CINEMATECA (sala Union).
e Aventura Iui Poseidon : BU- 
CEGI — 15.30; 18: 20.30, la grădină
— 19,30. GLORIA — 8.45; 11,15; 
13,30; 16: 18,30; 20,45. ARTA — 
15.30: 18: 20,15. Ia grădină — 19,30.
• Tu, eu și micul Paris : FLACĂ
RA — 15,30; 17,45; 20.
• Monte Carlo : GRADINA VI- 
TAN — 19.30.
• Lumea se distrează : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• Adio, Petersburg : TIMPURI 
NOI — 9,15—20,15 în continuare.

• Fantoma iul Barbă Neagră :
LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45, DACIA — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15: 20,30.
• Fellaga : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30; 18: 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
• Aladin și lampa fermecată : 
DOINA — 11; 13.15: 15.30; 17,30; 20.
• Cutezanța : UNIREA — 15,30: 
17,45: 20, la grădină — 19,30.
a Un om în sălbăticie î DRU
MUL 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.
• Ciprian 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.
• Valter apără Sarajevo ; GIU- 
LEȘTI — 15,30; 19.
• Distratul : MOȘILOR — 15,30; 
18; 20,15, la grădină — 19,30.
• Eva șl Adam : COTROCENI — 
15,30; 18; 20,15.
• Fluturii sînt liberi : PACEA — 
15,30; 18; 20,15.

• Ultimul cartuș : CRÎNGAȘI — 
15,30: 13; 20,13.
• Cartea junglei : VIITORUL — 
10; 15,30; 18; 20,15.

teatre
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Dona 
Diana — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
lantțra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Valentin și Valentina 
— 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala
Magheru) : Aici a dormit George 
Washington — 19,30. (sala Stu
dio) : Hotelul astenicilor — 20.
• Teatrul Giulești (în sala Tea
trului Mic) : Casa care a fugit pe 
ușă — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Nat
han înțeleptul — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical-,C. Tă-
nase" (sala Savoy) : Trăsnitul 
meu drag — 19,30, (la • grădina
Boema) : Estival-Boema — 20.
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VII MANIFESTĂRI DE SOLIDARITATE CU LUPTA POPORULUI CHILIAN lucrările Comisiei pentru ZIUA NAȚIONALĂ

PENTRU RESTABILIREA ORDINII CONSTITUȚIONALE,
A REPUBLICII COSTA RICA

PENTRU A-ȘI IMPUNE VOINȚA SA DEMOCRATICA
Excelenței Sale

Domnului JOSE
Președintele

FIGUERES FERRER
Republicii Costa Rica

SAN JOS«
Costa Rica îmi oferă plăcutul prilej de

Mitinguri la București,
Tg. Mureș, Arad și lași al Uniunii Tineretului Comunist

Dînd glas sentimentelor de*pro
fundă indignare si condamnînd lo
vitura de stat provocată de forțele 
reactiunii în ...................... ’
imperialismul 
tara noastră, 
rează puciul ___  ...
vernului Unității Populare din Chile, 
împotriva libertății si independen
tei naționale a poporului chilian, 
asasinarea mișelească a președintelui 
Salvador Allende, eminent patriot 
si om politic. luptător Înflăcărat 
pentru pace si colaborare interna
țională.

Animați de puternice sentimente 
Internaționaliste.- oamenii muncii 
din întreprinderi bucureștene si din 
tară au repudiat cu mînie teroarea 
si represiunile dezlănțuite împotriva 
forțelor democratice si progresiste 
din Chile, reafirmîndu-și ferm so
lidaritatea cu cauza legitimă a po
porului chilian, cu lupta sa dreaptă 
pentru dezvoltarea liberă și inde
pendentă. pe calea progresului so
cial. a afirmării demnității sale na
ționale. Participantii la mitinguri 
și adunări și-au exprimat, totodată, 
convingerea că poporul chilian va 
reuși ca prin lupta sa — susținută 
de toate forțele progresiste si de
mocratice din lume — să respingă 
asaltul reacțiunii și să-și hotărască 
proniăul destin potrivit voinței și 
asniratiilor sale.

în cadrul mitingului de protest 
care a avut loc la uzinele „23 Au
gust" din Capitală, miile de oameni 
ai m.uncii din această mare între
prindere bucuresteană și-au mani
festat vibrant indignarea fată de 
lovitura de stat reacționară din Chile.

Condamnăm cu cea mai fermă 
hotărire — a spus în cuvîntul său 
Liviu Jovmir, director la această uzi
nă — acțiunea forțelor reacționare, 
care au înlăturat guvernul constitutio
nal din Chile. încâlcind dreptul inalie
nabil al fiecărui popor de a-și ho
tărî singur destinul, de a-și alege el 
însuși, democratic, conducătorii, dru
mul de urmat. Reacțiunea a săvîrșit 
nu numai un atentat barbar împo
triva libertății și independenței na
ționale a ponorului chilian. împo
triva cuceririlor sale revoluționare, 
ci a lovit — așa cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceausescu la con
ferința de presă de la Bogota — și 
In lupta de eliberare, de dezvoltare 
independentă a țărilor Americii La
tine. Noi. oamenii unei țări, ai unui 
popor care de-a lungul istoriei sale 
și-a apărat cu abnegație revoluțio
nară independența, care acum ne 
construim liber viitorul socialist, vi
brăm de indignare fată de actul 
odios întreprins în Chile, fată de 
cruzimile care se petrec in aceste 
zile pe pămintul chilian, și condam
năm cu fermitate acțiunile criminale 
ale reacțiunii.

în numele tovarășilor mei de 
muncă — a spus în cuvîntul său 
muncitorul Stefan Petică — îmi ex
prim solidaritatea si sprijinul de
plin cu rezistenta dîrză a forțelor 
populare si sîntem convinși că clasa 
muncitoare, întregul popor chilian 
vor reuși să restabilească drepturile 
Si libertățile nentru care au luptat, 
pentru dezvoltarea economică si so
cială indenendentă a patriei lor.

Colectivul de salariati al uzinei 
..Autobuzul" din Capitală — a spus 
Diaconu Constantin, inginer-șef, in 
cadrul mitingului care a avut loc la 
această întreprindere — înfierează 
cu toată botărîrea asasinarea mise- 
lească a Iul Salvador Allende, lovltu- 
Ta de stat care a dus la înlăturarea 
guvernului Unității Populare, guvern 
instaurat prin voința liber expri
mată a poporului chilian, și cere 
încetarea imediată a actelor de te
roare dezlănțuite de junta militară 
îmnotriva forțelor democratice.

Sîntem Intru totul de acord și 
sprijinim din toată inima declarația 
Ce.nitetului Central al Partidului 
Comunist Român — a spus în cu- 
vintul său muncitorul Iordache Do- 
bre — declarație care exprimă sentL 
mentele de indignare si protest ale 
întregului nostru ponor, solidar cu 
lupta dreaptă a ponorului chilian. 
Noi, salariatii uzinelor „Autobuzul", 
muncitorii. inginerii si tehnicienii, 
tineri si vîrstnici. ne exprimăm în
tregul nostru sprijin fată de clasa 
muncitoare, de forțele progresiste 
din Chile. încrederea că ponorul 
chilian va restabili toate drepturile 
șl libertățile democratice, ordinea 
constituțională, va face să triumfe 
voința sa de nrogres si bunăstare

Ca cetățeni ai unei țări socialiste, 
pare am urmărit cu caldă simpatie, 
eu sentimente de solidaritate fră
țească eforturile nonoruluî '-hilian 
de a-sl făuri o viată nouă, de a-și

Chile. în cîrdăsie cu 
— oamenii muncii din 
întregul popOr înfie- 
militar împotriva gu-

Cronica
ÎNTOARCEREA DIN

R.P. MONGOLA A DELFGAȚIEI 
PARLAMENTARE ROMANE

Vineri noaptea s-a înapoiat în tară 
delegația parlamentară română, con
dusă de Gheorghe Necula. vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
care, Ia invitația Marelui Hural 
Popular, a făcut o vizită de prietenie 
în R. P. Mongolă

La aeroport, membrii delegației au 
fost întîmpinati de Ilie Murgulescu 
și Maria Groza, vicepreședinți ai Ma
rii Adunări Naționale, președinți ai 
unor comisii permanente, deputati 
și alte persoane oficiale.

Erau prezenți Dolgoriin Purev. în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Mongole la București, și repre
zentanți ai Ambasadei Uniunii So
vietice.

în drum spre patrie, delegația Ma
rii Adunări Naționale s-a oprit Ia 
Moscova, unde a avut o întrevedere 
cu Iadgar Nasriddinova. președin
tele Sovietului Naționalităților al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. Cu a- 
cest prilej au fost abordate aspecte 
ale relațiilor parlamentare bilatera
le. în onoarea delegației. Iadgar 
Nasriddinova a oferit un prînz.

Delegatia Comitetului Național 
pentru U.N.T.C.E.F. din R. F. Ger
mania, alcătuită din contesa Etta

si independent, 
cale proprie de

clădi un stat liber 
de a-și contura o 
trecere spre socialism, sîntem indig
nați și încercăm o profundă durere 
față de asasinarea președintelui Sal
vador Allende, fată de valul de cri
me declanșat de autorii loviturii de 
stat militare din Chile — a spus 
Lucian Blaga, director în Centrala 
de confecții la mitingul care a avut 
loc la Fabrica de confecții si tri
cotaje București. Manifestînd adin- 
ca dezaprobare fată de actele sama
volnice ale 
Ion Mogoi 
Viorica au 
progres nu 
calea loviturilor de stat, nici 
a terorii si crimelor.

Luînd cuvîntul la mitingul de la 
întreprinderea de utilaje pentru in
dustria ușoară din Tg. Mureș, Falu- 
vegi Zoltan, președintele comitetu
lui sindicatului, a arătat că toți lu
crătorii unității — români, maghiari 
și germani — au luat cunoștință cu 
consternare și mînie de lovitura mi
litară de stat care a înlăturat cu 
brutalitate guvernul Unității Popu
lare din Chile, a asasinat pe pre
ședintele Salvador Allende. Colecti
vul întreprinderii noastre își ridică 
glasul de protest alături de cel al 
întregului popor, al întregii omeniri 
progresiste, cerînd să se pună capăt 
actelor de teroare dezlănțuite de 
junta militară.

în cadrul mitingului au mai luat 
cuvîntul Dorin Moldovan, inginer- 
șef al unității. Zsido Carol, sef de 
enhină. Maria Tămaș. muncitoare. 
Vasile Dîmbeanu. inginer, și alții, 
care au exprimat protestul lor îm- 
notriva loviturii de stat militare din 
Chile si a asasinării președintelui 
ARende.

Peste 1 000 de muncitori, ingineri 
și tehnicieni de la cunoscuta între
prindere de vagoane din Arad au 
participat la mitingul de protest or
ganizat în incinta întreprinderii. în 
cuvîntul său. muncitorul Trăian Ber
bece? a spus : întregul nostru co
lectiv înfierează actul odios al for
țelor reactiunii si imperialismului 
care a dus la înlăturarea guvernu
lui constitutional, democratic si pro
gresist din Chile. Asasinarea mise* 
lească a președintelui Salvador 
Allende ne-a produs o adîncă du
rere. Ne exprimăm solidaritatea cu 
forțele progresiste din Chile si ce
rem încetarea imediată a terorii îm
potriva poporului chilian. La rîndul 
br maistrul Constantin Berbecea. 
l'cătusul Constantin Codos si ing. 
Gheorghe Găvăidean nu subliniat to
tala lor adeziune fată de Declarația 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român de condamnare a lo
viturii militare din Chile.

Ca muncitoare si comunistă, a spus 
între altele Mariana Ababei. la mi
tingul de protest de la Fabrica de 
tricotaje ..Moldova" din Iași. îmi 
exprim convingerea in revenirea la 
condițiile democratice In Chile, pen
tru că acțiunile de moment ale for
țelor reacționare care reprezintă in- 
tereso'o imperialismului 
tea dăinui. A'ături 
colectivului nostru.
tru ponor a spus 
Eleno Matron, mă 
cu lunfa dreantă a natriotilor chi
lieni. elăturindu-mi <dasul\ protestu
lui exprimat în Declarația C.C. al 
P.C.R.

reactiunii din Chile, ing. 
si muncitoarea 
arătat că lupta 
poate fi înfrîntă

Orneac 
pentru 

nici pe 
ne cea

nu vor nu
de toti membrii 
de întregul nos- 
si muncitoarea 
declar solidară

(Agerpres)

Cei 2 600 000 membri ai Uniunii 
Tineretului Comunist, tînăra ge
nerație a României socialiste. îm
preună cu întregul nostru popor, își 
manifestă profunda indignare față de 
lovitura de stat reacționară îndrep
tată împotriva guvernului constitu
țional al Republicii Chile, guvern 
democratic și progresist, emanație a 
voinței liber exprimate a poporului 
chilian. în continuare în declarație 
se arată :

Uniunea Tineretului Comunist, ex- 
primînd poziția tineretului român, 
condamnă cu toată hotărirea lovitu
ra de stat, acțiunea criminală în
treprinsă de forțele reacțiunii, spri
jinite de cercurile imperialiste, care 
reprezintă un atac împotriva forțe
lor progresiste și patriotice, a cuce
ririlor poporului chilian, angajat în 
prefaceri înnoitoare, un complot 
care urmărește să înăbușe, prin vio
lență, prin încălcarea flagrantă a or
dinii constitutionale, procesul de «- 
mancipare națională și socială, o lo
vitură dată luptei de eliberare, dez
voltării independente a țărilor din 
America Latină.

Tineretul nostru, asemenea între
gului popor, animat de puternice 
sentimente internaționaliste, a spri
jinit și sprijină pe deplin tineretul 
revoluționar și progresist din Chile, 
detașament important al procesului 
de înfăptuire a unor profunde 
transformări sociale, a cărui luptă 
este o expresie elocventă a locului 
și rolului activ pe care tînăra ge
nerație îl joacă în epoca contem
porană. pentru făurirea unei lumi 
mai bune, mai drepte, a colaborării, 
păcii și egalității între popoare.

în aceste clipe de grea încercare, 
cind sînt curmate cu brutalitate vie-

Studențimea română, alături de în
treaga opinie publică din tara noas
tră, este profund indignată și con
damnă cu vehemență lovitura de 
stat din Chile, acțiune mișelească 
dezlănțuită de către forțele reactiu
nii și imperialismului. ce,,e au înlătu
rat guvernul legal, democratic șl 
progresist, instaurat ca expresie a 
voinței și intereselor legitime ale 
ponorului chilian.

Tineretul studios a primit cu adin- 
că durere trista veste a asasinării 
lui Salvador Allende Gossens. emi
nent om politic și de stat, figură 
proeminentă a luptei nooorului chi
lian. pentru triumful idealurilor sale 
de libertate, independență, democra
ție și progres, luptător pentru pace 
și colaborare Intre popoare.

întreaga studențime română a sa
lutat și snrljinit eu căldură partici
parea studențimif democrate și pro
gresiste din Chile la înfăptuirea 
unor profunde transformări economi
ce, sociale și politice, ceea ce a do
vedit că ea este 
alături 
nime 
pentru 
tării.

Consiliul Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, ex- 
primînd gîndurile și poziția întregii

un factor activ, 
de clasa muncitoare, de țără- 
și intelectualitate. în lupta 
dezvoltarea nouă, socialistă a

Solemnitatea laminării unor
ordine și medalii

Vineri dimineața a avut loc la 
Consiliul de Stat solemnitatea tnmi- 
nării de ordine și medalii unor mun
citori. tehnicieni și funcționari de la 
întreprinderea de materiale izolatoa
re București pentru merite deose
bite în muncă, cu prilejul împlinirii 
a 50 de ani de activitate a între
prinderii.

Distincțiile au fost tnmînate de 
tovarășul Gheorghe Stoica, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. membru al Consiliului de 
Stat, care. în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat, al to
varășului Nicolae Ceaușescu. a feli
citat călduros pe cei 
du-le noi succese în 
too re.

Mulțumind pentru 
cordate. Dumitru Nistor.

zilei

decorați, urîn- 
activitatea vii-

distincțiile a- 
directorul

întreprinderii, a asigurat conducerea 
de partid și de stat, personal pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, că mun
citorii, inginerii și tehnicienii acestei 
unități își vor mobiliza și mai mult 
resursele de care dispun pentru a 
înfăptui la un nivel cit mai ridicat 
și cu maximum de eficientă sarci
nile de plan, pentru a realiza cin
cinalul în patru ani și patru luni, 
conform angajamentelor asumate.

La solemnitatea decorării au par
ticipat tovarășii Lina Ciobanu. mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului de partid al sectorului 2 Bucu
rești. Constantin Stătescu. secreta
rul Consiliului de Stat. Mihai Suder, 
ministru secretar de stat 
rul Economiei Forestiere 
lelor de Construcții.

la Ministe- 
și Materia-

(Agerpres)

LOTO

Waldersee. președinte. 
Schulenberg. secretar 
făcut, vineri la amiază, 
ședintelui Societății de 
g’neral-colonel Mihal Burcă.

în seara
tîa Comitetului
U.N.I.C.EF. din 
părăsit Capitala.

și Ericka 
general, au 
o vizită pre- 
Cruce Roșie.

aceleiași zile, delega- 
National pentru 

R. F. Germania a

★
O delegație a Uniunii marocane a 

agriculturii, condusă de A. B. Neiiai. 
președintele uniunii, care va face o 
vizită In tara noastră la invitația 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, a sosit vineri 
după-amiază în Capitală.

★
în zilele de 11—15 septembrie a. c. 

o delegație poloneză a Asociației 
combatanților n»ntr„ libertate si de
mocrație — Z.B.O.W.T.D.. condusă de 
Jakub Krajewski, secretar general 
al asociației, a făcut o vizită de 
prietenie tn tara noastră la Invi
tația Comitetului foștilor luptători 
antifascist!

în timpul șederii tn tara _ noastră, 
delegația 
mai multe ..
vorbiri la sediul C.F.L.A. și al Co
mitetului organizatoric al vete
ranilor din războiul antifascist 
(C.O.V R.A.), cu conducători ai a- 
cestor comitete pe probleme spe
cifice activității acestor organizații.

(Agerpres)

O delegație a

(C.F.L.A.).
a vizitat localități din 
județe și a purtat con-

Numerele extrase la tragerea 
din 14 septembrie 1973

Extragerea I : 67 84 33 40 78 
28 50 16

Extragerea a II-a : 31 33 52 81 
49 34 46 3

Fond genera! de premii : 923 162
lei.

70
44

r

*
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La 18 septembrie

țile multor fii ai poporului chilian, 
printre care și numeroși tineri mun
citori, țărani, elevi și studenți, Co
mitetul Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, tineretul român își 
exprimă deplina solidaritate cu ti
neretul și poporul chilian, condamnă 
cu vehementă teroarea și represiu
nile dezlănțuite împotriva forțelor 
democratice și progresiste. Con- 
damnînd energic complotul reacțio
nar, asigurăm tinăra generație pro
gresistă din Chile, de care ne leagă 
profunde sentimente de prietenie și 
solidaritate militantă, că tineretul 
român, ca și întregul nostru popor, 
este alături de cauza și lupta sa 
pentru restabilirea ordinii constitu
ționale, a drepturilor și libertăților 
democratice, pentru înfăptuirea as
pirațiilor sale de progres social.

Cerem cu hotărire să se pună 
capăt imediat tuturor actelor de te
roare. să se înceteze arestările și 
represiunile, să fie puși în libertate 
patrioții întemnițați. Sintem convinși 
că nici arestările și nici crimele nu 
vor putea 
înainte 
frîneze 
chilian 
pentru 
făuri o 
justiție

Avem 
porul chilian, forțele patriotice, cu 
care se identifică tineretul revolu
ționar și progresist, vor reuși să 
bareze calea reactiunii și să zădăr
nicească uneltirile imperialiste, să 
restabilească 
democratice, 
sa liberă, 
verană.

Vineri, 14 septembrie, Comisia 
pentru sănătate, muncă și asigurări 
sociale a Marii Adunări Naționale, 
întrunită in ședință de lucru, sub 
conducerea tovarășului Gheorghe Va- 
silichi, președintele comisiei, a ana
lizat, din însărcinarea Consiliului de 
Stat, activitatea desfășurată de Mi
nisterul Muncii în domeniul forței de 
muncă și măsurile luate în vederea 
asigurării și folosirii acesteia în ra
port cu cerințele dezvoltării econo
mice și sociale a tării.

La ședința comisiei au participat 
reprezentanți ai conducerii Ministe
rului Muncii, Ministerului Educației 
și învățămintului. Comitetului de 
Stat al Planificării, Consiliului Cen
tral de Control Muncitoresc și Acti
vității Economice și Sociale, Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Repu
blica Socialistă România, altor orga
ne centrale, precum și specialiști în 
domeniul forței de muncă.

(Agerpres)

a
să împiedice mersul 

al istoriei, nu vor putea să 
lupta poporului și tineretului 
pentru o viață mai bună, 
împlinirea năzuinței de a 

societate bazată pe libertate, 
și echitate.
profunda convingere că po-

ministrului transporturilor 
al Marii Britanii

drepturile și libertățile 
să asigure dezvoltarea 
Independentă și su-

studențimi. înfierează cu toată tăria 
și indignarea complotul reacționar 
împotriva guvernului Unității Popu
lare, care constituie un grav atentat 
la cuceririle ............. ..
chilian, un 
patriotice și 
din întreaga 
nintare pentru independența și suve
ranitatea Republicii Chile.

Condamnînd energic actele de te
roare și măsurile de represiune în
dreptate împotriva forțelor patriotice 
și progresiste din Chile, cărora le 
cad victime și numeroși studenți. ti
neretul studios din țara noastră cere 
încetarea imediată a valului de ares
tări și a acțiunilor represive, 
reprezintă o violare flagrantă 
încălcare brutală a drepturilor și li
bertăților democratice, un grav pre
judiciu adus idealurilor umaniste ale 
lumii contemporane.

In încheierea declarației se arată : 
Tineretul studios din România își 
exprimă convingerea că poporul 
chilian va reuși ca. prin lupta sa, 
larg și activ susținută de forțele de
mocratice și progresiste din întreaga 
lume, să restabilească ordinea consti
tuțională, drepturile și libertățile de
mocratice, să asigure triumful voin
ței și aspirațiilor sale fundamentale.

si libertății^ ponorului 
atac împotriva forțelor 
progresiste din Chile și 
lume, o serioasă ame-

care 
si o

Cu prilejul celei de-a 25-a aniver
sări a creării Republicii Populare 
Democrate Coreene, vineri la amia
ză a avut Ioc, la întreprinderea de 
alumină din Oradea, o adunare fes
tivă.

La adunare au participat tovarășii 
Petre Blaîovici. membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Comitetu
lui județean Bihor al P.C.R.. preșe
dintele comitetului executiv al con
siliului popular al județului. Ale
xandru Andritoiu. vicepreședinte al 
Asociației de prietenie româno-co- 
reeană, redactor-șef al revistei ..Fa
milia". muncitori, tehnicieni, ingineri 
și funcționari din întreprindere, ac
tiviști de partid și de stat.

A luat parte Li Min Su. ambasa
dorul R.P.D. Coreene la București, 
în cuvîntul său, inginerul Constantin 
Stefănofu. directorul întreprinderii, 
după ct a evocat semnificația deo
sebită a constituirii primului stat 
popular suveran și independent din 
istoria Coreei, a relevat succesele re
marcabile pe care le-a obținut po
porul coreean sub 
dului Muncii din 
cu tovarășul Kim 
strucția societății 
rile sale neobosite
tuirii unificării independente si paș-

conducerea Parti- 
Coreea. în frunte 
Ir Sen. în con- 
socialiste. efortu- 
în. vederea înfăp-

PRIMA TRAGERE EXTRAORDINARĂ LOTO 
INTR-O NOUĂ FORMULĂ TEHNICĂ

Adminîstratia de Stat Loto- 
Pronosport organizează In ziua 
de 18 septembrie 1973 prima 
tragere extraordinară LOTO, 
într-o nouă formulă tehnică. La 
această tragere se acordă ciștl- 
guri fixe tn numerar, tn valoa
re de cite 100 000 lei. 25 000 lei 
și 5 000 Iei.

Se vor efectua două extrageri 
cu premii suportate din FOND 
SPECIAL. De menționai că tn 
cadrul valorilor unitare 
tigurilor In numerar de 
cele trei faze se acordă 
risme „DACIA 1 300". 
noutate importantă pentru par
ticipant! este și faptul că se vor

ale cîș- 
la toate 
autotu- 
Ca o

efectua șase extrageri care to
talizează 52 de numere, față de 
42 de numere extrase Ia trage
rile speciale și 29 de numere 
extrase la tragerile excepționa
le anterioare, 
narficipanții pot 
vantajul că se 
cu 3 numere din 
trase, fată de 3 
tragerile anterioare, 
septembrie 1973. este 
pentru procurarea biletelor. Mai 
multe bilete ta această primă 
tragere extraordinară Intr-o 
nouă formulă tehnică înseamnă 
mai multe șanse de cîștig.

De asemenea, 
beneficia de a- 
acordă cîstiguri 
20 și 
din

din 24 ex-
18 de la 

Luni. 17 
ultima zi

*

*
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Ziua națională a Republicii 
a vă adresa, Excelență, în numele Consiliului de Stat, al poporului ro
mân și al meu personal, sincere felicitări și cele mai bune urări de fe
ricire personală, de progres și prosperitate poporului costarican..

Recenta vizită pe care am întreprins-o în frumoasa dv. țară, con- 
întărit 
Repu- 
o dez-

vorbirile fructuoase pe care le-am avut cu această ocazie mi-au 
convingerea că relațiile de prietenie și colaborare existente între 
blica Socialistă România și Republica Costa Rica vor cunoaște 
voi tare ascendentă în interesul popoarelor noastre, al păcii- și înțele
gerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Vineri după-amiază a sosit în Ca
pitală John Peyton, ministrul trans
porturilor al Marii Britanii.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost întîmpinat de Emil Drăgănescu. 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, de alți membri ai 
conducerii ministerului.

Au fost de față Derick 
Ashe, ambasadorul Marii 
București, și membri ai

★
în aceeași zi. ministrul 

fost primit de Emil Drăgănescu, cu 
care a avut o convorbire privind 
dezvoltarea relațiilor de cooperare 
în domeniul transporturilor între 
cele două țări.

Rosslyn 
Britanii la 
ambasadei.

britanic a

(Agerpres)

ZILEI METALURGISTULUI11
Duminică, în tara noastră se săr

bătorește „Ziua metalurgistului" — 
simbol al prețuirii acordate de pșrtid 
și guvern, de întregul nostru popor 
harnicului detașament de furnaliști. 
oțelari, laminatori și tuturor lucră
torilor din 
gice. care, prin munca neobosită des
fășurată zi și noapte, pe vatra agre
gatelor cu foc nestins, asigură eco
nomiei naționale milioane de tone 
metal — pîinea industriei construc
toare de mașini și a altor ramuri.

La București, acest eveniment a 
fost sărbătorit, vineri după-amiază, 
printr-o adunare festivă, în cadrul 
căreia ministrul industriei metalur
gice, Nicolae Agachi. a înfățișat pe 
larg realizările Înregistrate tn anti 
construcției socialiste de acest im
portant sector, precum și rezultatele 
activității metalurgiștilor pentru rea- 

- lizarea cincinalului Înainte de ter
men. pentru înfăptuirea sarcinilor 
puse în fața întregului popor de 
Congresul al X-lea și de Conferința 
Națională ale partidului

întreprinderile siderur-

nice a tării — aspirație vitală i a în
tregii națiuni coreene.

în continuare a luat cuvîntul am
basadorul Li Min Su. care a vorbit 
despre munca eroică a poporului co
reean pentru înfăptuirea programu
lui trasat de cel de-al V-lea Congres 
al Partidului Muncii din Coreea în 
vederea realizării sarcinilor planu
lui șesenal de dezvoltare a econo
miei naționale.

în încheiere, ambasadorul a mul
țumit pentru ajutorul sincer, mate
rial și moral, acordat de guvernul 
și poporul român poporului frate 
coreean, subliniind totodată convin
gerea sa fermă că relațiile româno- 
coreene se vor consolida si dezvol
ta în lupta comună pentru victoria 
cauzei socialismului.

(Agerpres)

Poporul costarican 
sărbătorește azi împli
nirea a 152 de ani de 
la doblndirea indepen
dentei de stat, eveni
ment care a marcat 
sfîrșitul dominației 
coloniale spaniole.

Republica Costa Ri
ca, una din țările cele 
mai mici ale Ameri
cii Latine, dispune de 
însemnate resurse na
turale. în ultimul 
timp s-au pus în a- 
plicare programe gu
vernamentale menite 
să valorifice aceste 
resurse în folosul pro
priului popor, să dez
volte sectorul indus
trial. care asigură deo
camdată doar circa o 
cincime din venitul 
tării, dar cunoaște de 
cîțiva ani un ritm de 
dezvoltare de două 
ori mai mare decît cel 
înregistrat în agricul
tură. Eforturile în di
recția accelerării dez
voltării economice sînt 
conjugate cu măsuri 
de extindere a con-

strucțiilor de locuințe, 
de îmbunătățire a a- 
sistenței sociale. Re
zultate deosebite au 
fost obținute In dome
niul învățămîntului 
public, reușindu-se li
chidarea aproape In 
întregime a neștiinței 
de carte.

Intre România și 
Costa Rica s-au stabi
lit. în 1970. relații di
plomatice la nivel de 
ambasadă ; de-atunci 
au început să se rea
lizeze pași și în do
meniul cooperării pe 
diverse planuri.

Un moment de cea 
mai mare însemnătate 
pentru dezvoltarea le
găturilor reciproce l-a 
constituit recenta vizi
tă în Costa Rica a 
președintelui Consiliu
lui de Stat. Nicolae 
Ceaușescu. în opinia 
publică din țara noas
tră este vie amintirea 
primirii pline de cor
dialitate și înaltă con
siderație 
înalților

rezervată 
oaspeți to

mâni, atmosfera de 
înțelegere și stimă re
ciprocă în care s-au 
purtat convorbirile cu 
președintele Jose Fi- 
gueres Ferrer, cu alte 
personalități ale vieții 
politice și culturale 
costaricane. Semnarea, 
cu acest prilej, a Tra
tatului de prietenie și 
cooperare dintre Româ
nia și Costa Rica — 
document de amplă 
semnificație politică 
nu numai pe plan bi
lateral, dar și pe plan 
internațional — ca și 
încheierea unei serii 
de acorduri și înțele
geri bilaterale consti
tuie temelii trainice 
pentru extinderea și 
diversificarea raportu
rilor româno-costari- 
cane, în concordanță 
cu interesele de pro
gres și prosperitate ale 
celor două țări, ale 
cauzei păcii, Înțelegerii 
și conlucrării rodnice 
între națiunile lumii.

Cu prileiul Zilei naționale a Re
publicii Costa Rica. ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România. George Macovescu. a

adresat o 
ministrului 
rican. Gonzalo J. Facio.

telegramă de felicitare 
afacerilor externe costa-

ZIUA INDEPENDENȚEI
REPUBLICII HONDURAS

Excelenței Sale
Domnului OSWALDO LOPEZ ARELLANO

Președintele Republicii Honduras
TEGUCIGALPA

Ziua națională a Republicii Honduras îmi oferă plăcuta ocazie de a 
vă adresa, Excelență, în numele Consiliului de Stat, al poporului ro
mân și al meu personal, sincere felicitări și cele mai bune urări de 
fericire personală, de progres și prosperitate poporului tării dumnea
voastră.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că bunele 
relații existente între Republica Socialistă România și Republica Hon
duras vor cunoaște o dezvoltare ascendentă, în interesul popoarelor 
noastre, al păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Poporul din Hondu
ras sărbătorește azi 
ziua sa națională — 
aniversarea indepen
dentei de stat.

în limitele teritoriu
lui său de 112 088 kmp. 
Republica 
cuprinde o populație 
de 2620000 
în economia tării a- 
gricultura ocupă locul 
dominant. distingîn- 
du-se mai ales cultu
ra bananelor, care re
prezintă prin tradiție 
principalul produs de 
export. Subsolul țării 
dispune de însemnate 
zăcăminte de fier, cu
pru, argint. aur. 
plumb și zinc, dar

Honduras
locuitori.

abia In ultimul timp 
s-au elaborat proiecte 
de folosire a lor In in
teresul national. Ală
turi de diversificarea 
produselor agricole și 
de stimularea creșterii 
vitelor, planurile ac
tuale ale guvernului 
vădesc preocuparea de 
a stimula crearea u- 
nor unități industria
le care să permită va
lorificarea rațională a 
bogățiilor țării, pregă
tirea cadrelor califica
te necesare înaintării 
pe plan economic și 
social.

în dorința de a dez
volta 
procă

înțelegerea reci- 
și de a promo-

va legături de colabo
rare reciproc avanta
joase. în iulie 1973 
România și Honduras 
au stabilit relații di
plomatice la nivel de 
ambasadă. Dezvolta
rea relațiilor bilate
rale. bazate pe prin
cipiile egalității și a- 
vantajului reciproc, 
este menită să ser
vească interesele am
belor ponoare, consti
tuind, totodată, o con
tribuție Ia întărirea 
prieteniei dintre po
porul român si po
poarele Americii La
tine. la cauza înțe
legerii și cooperării pe 
plan mondial

Re-Ministrul afacerilor externe al 
publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului relațiilor ex-

terne al Republicii Honduras, Cesar 
A. Batres, cu prilejul zilei naționale 
a acestei țări.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

16, 17 și 18 septembrie. In tară : 
Vremea va fi in general frumoasă, 
dar va rămîne răcoroasă noaptea și 
dimineața, mai ales la începutul in
tervalului. Cerul va fi schimbător. 
Vintul va sufla slab, pină la potrivit

Temperatura în creștere. Minimele 
vor fi cuprinse între 3 și 13 grade, 
pe alocuri mai scăzute în prima 
noapte, și condițiile rămîn favorabi
le producerii brumei în estul țării și 
în zonele deluroase. Maximele, în 
cursul zilei, vor urca între 16 și 26 
de grade, izolat
București : 
moașă, dar 
mineața, la 
Cerul va fi 
slab. Temperatura în creștere ușoară.

mai ridicate. In 
Vreme în general fru- 

răcoroasă noaptea și di- 
inceputul intervalului, 

variabil. Vînt în general
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Lupte greco-romane

N. GINGÂ (ROMÂNIA) 
CAMPION MONDIAL

La Teheran au luat sfîrșit cam
pionatele mondiale de lupte greco- 
romane. Un strălucit succes a obți
nut sportivul român Nicu Gingă, care 
a cucerit medalia de aur la 
52 
pe 
gă 
pe __  _______ ____....... .
Nicu Gingă a repurtat o categorică 
victorie la puncte, intrind în pose
sia titlului de campion al lumii. Nicu 
Gingă este în vîrstă de 20 de ani și 
face parte în prezent din clubul spor
tiv „Dinamo".

categ. 
kg. După ce l-a învins prin tuș 
polonezul Janusz Michalik. Gin
i-a întîlnit într-un meci decisiv 
iranianul Aliabadi. Net superior.

Loturile naționale de fotbal
Aseară a avut loc o ședință a bi

roului Federației române de fotbal, 
prilej cu care au fost definitivate 
loturile naționale de fotbal în vede
rea confruntărilor apropiate cu echi
pele Republicii Democrate Germane.

La propunerea antrenorului V. Stă- 
nescu, lotul national A are 
toarea alcătuire: Răducanu. 
che — Sătmăreanp, Antonescu. Sa
me?. Dinu, Deleanu, Velea — Dumi
tru, R. Nunweiller. Beldeanu — Troi, 
Țarălungă. Dobrin, Dembrovschi, Du- 
mitrache, lordănescu.

Echipa probabilă pentru meciul cu 
R.D.G. va evolua miercuri. 19 sep
tembrie, în nocturnă, pe stadionul

FOTBAL. Azi, etapa a Vll-a
desfăsoară meciuri-
7-a a campionatu- 
A la fotbal. Cele 

se

Astăzi se 
le etapei a 
lui diviziei 
două partide din Capitală 
vor disputa oe stadionul „23 Au
gust" după următorul program : 
ora 15,30 : Sportul studențesc 
— Jiul Petroșani : ora 17.30 : 
Rapid — Universitatea Craiova, 
(repriza a II-a va fi televizată).

urmă- 
Iorda-

„23 August", în compania echipei 
braziliene A.B.C.-Natal.

Echipa de tineret, ce urmează să 
întîlnească la 25 septembrie, la Halle, 
echipa de tineret a R.D.G., va fi 
alcătuită din următorul lot: Cavai, 
Rămureanu — Anghelini, Smărănda- 
che, Tănăseșcu, M. Florin, Hajnal, 
Dobrău — M. Stelian, Crlngașu, Ger- 
gell. Ion Ion — Anghel. Dudu Geor
gescu, M. Răducanu, Năstase, Ato- 
diresei, Marcu.

În cîteva rînduri

în tară vor avea loc urmă
toarele partide : F.C. Petrolul — 
Politehnica Timișoara : U. T. 
Arad — C.S.M. Reșița ; F.C. 
Constanta — C.F.R. Cluj ; Stea
gul roșu Brașov — Steaua ; 
Sport Club Bacău — F.C. Ar
geș ; Universitatea Cluj — 
A.S.A. Tg. Mureș : Politehnica 
Iași — Dinamo București.

• în diferite orașe din Olanda 
continuă campionatele europene de 
volei rezervate echipelor de juniori, 
în turneele pentru locurile 7—12, 
Selecționatele României au obținut 
victorii : fetele au învins cu 3—0 
formația Italiei, iar băieții au între
cut tot cu 3—0 formația Franței.

• VOLEI. — La Tolbuhin (Bul
garia) s-a disputat meciul interna
tional feminin de volei dintre echi
pa Farul Constanta și formația lo
cală ..Dobrudia". Voleibalistele ro
mânce au terminat învingătoare cu 
scorul de 3—0.



viața internațională
EVENIMENTELE DIN CHILE Un pas important spre pace I

■ În capitală, în nordul și sudul țării se dezvoltă o dîrză rezistență populară 
împotriva juntei reacționare H Fabrici și mine transformate în adevărate redute

și înțelegere în Laos
Semnarea protocoalelor la acordul din februarie

I
I

AGENȚIILE

DE PRESĂ

■ Unități ale armatei și-au reafirmat fidelitatea față de guvernul constituțional
■ Val de teroare împotriva forțelor democratice

SANTIAGO DE CHILE 14 (Ager
pres). — Deși comunicațiile cu inte
riorul țării sînt dificile, datorită in
staurării stării de urgență, iar infor
mațiile care ajung în exterior sînt 
fragmentare și supuse unei severe 
cenzuri din partea juntei militare 
instaurate la putere în urma lovitu
rii de stat împotriva guvernului le
gal al Unității Populare, agențiile 
internaționale de presă, citind de
clarațiile unor martori oculari și e- 
misiunile unor posturi de radio clan
destine, relatează despre continuarea 
și intensificarea rezistenței populare 
împotriva puciștilor. Astfel, agenția 
Reuter notează că, „în ansamblu, 
junta militarilor este întimpinată 
ostilitate și indignare".

Potrivit știrilor transmise de 
gențiile Reuter. France Presse 
A.N.S.A., în centrul capitalei chiliene 
au reînceput lupte, joi după-amiază, 
în jurul Palatului prezidențial „La 
Moneda" și al Ministerului Apărării. 
Vineri dimineața, în centrul orașului 
au fost semnalate noi incidente, 
după schimburile de focuri care s-au 
produs în tot cursul nopții. Forțele 
de securitate au efectuat raiduri îm
potriva a numeroase clădiri în care 
erau baricadați susținători ai guver
nului Unității Populare.

Luptele cele mai importante între 
forțele armate — care recurg la a- 
viație, tancuri și artilerie — și mun
citori sint semnalate în centura in
dustrială a orașului Santiago de 
Chile, unde, potrivit agenției Prensa

CU

a-
și

Latina, fiecare fabrică trebuie să fie 
luată cu asalt. Potrivit unor emisiuni 
de radio captate la Buenos Aires și 
citate de aceeași agenție, rezistenta 
populară în această zonă continuă să 
crească.

Concomitent, sînt semnalate focare 
de rezistentă împotriva noului regim 
în diferite alte regiuni ale tării. Po
trivit agenției A.N.S.A., junta mili
tară a ordonat aviației să efectueze 
zboruri de recunoaștere deasupra te
ritoriului chilian, „pentru a tine sub 
control punctele nevralgice". Este 
vorba, potrivit acestei agenții și po
trivit altor relatări, de o recunoaștere 
implicită a rezistenței populare fată 
de autorii loviturii de stat. Știrile 
provenite din interiorul tării infor
mau despre ciocniri deosebit de pu
ternice între militari și susținătorii 
guvernului Unității Populare la Los 
Andos, Concepcion, Arica și Las 
Cuevas. Vineri după-amiază, postul 
de radio al forțelor armate a recu
noscut că acestea au intervenit îm
potriva unui focar de rezistență din 
localitatea Arrayan, situată la nu
mai 20 de kilometri de Santiago de 
Chile, precum și într-o localitate si
tuată la 70 kilometri nord de capi
tală. Potrivit serviciului de infor
mații al canalului 11 al Televiziunii 
din Buenos Aires, reluat de agenția 
Prensa Latina, instalațiile de la 
mina de cupru „El Teniente", cea 
mai mare din țară, ar fi fost dina
mitate. Știri transmise în localitatea 
argentineană Mendoza, situată în

apropierea graniței cu Chile, afir
mau că atacurile forțelor militare au 
fost dirijate, în cursul zilei de joi, 
în special împotriva locuitorilor din 
provinciile Concepcion și Arauco, 
pentru ca aceștia „să predea ar
mele". Alte informații difuzate de 
agențiile de presă menționează că 
garnizoanele din orașele Concepcion, 
Antofagasta și Osorno sprijină re
zistența

La o 
zată la 
Octavio . .
Vega, membri ai Frontului Unității 
Populare, au declarat că junta mi
litară instaurată la putere nu stăpî- 
neste situația, menționînd că în nor
dul țării a fost organizată o rezis
tentă puternică, avînd centrele 
susținere la minele „El Salvador" 
„Chuquicamata".

Jorge Arrate. fost ministru 
minelor în guvernul Unității Popu
lare. a subliniat că in sudul țării 
s-a constituit din militari și munci
tori un amplu front de luptă împo
triva noilor autorități 
tea operațiunilor de 
află generalul Carlos 
tă, el a menționat că 
matei staționate la 
si-au exprimat fidelitatea fată 
guvernul constituțional 
Populare.

Ca urmare a intensificării rezis
tentei împotriva juntei militare, re
levă agenția Prensa Latina, aceasta 
a introdus o cenzură severă asupra

populară.
conferință de presă organi- 
Buenos Aires, Jorge Arrate. 
Gonzales și Juan Enrique

de
Si'

al

și că în frun- 
rezistență se 

Prats. Totoda- 
unităti ale ar- 
Punta Arenas 

_ ___ de
al Unității

informațiilor transmise în exterior 
de ziariștii străini și corespondenți. 
Aceștia au fost avertizați că știrile 
vor trebui să fie mai întîi ..confir
mate" de autoritățile militare. în 
același timp, junta continuă acțiu
nile represive împotriva tuturor ace
lora care se opun noului regim, pro- 
cedînd la arestări în rîndul adepți- 
lor guvernului Unității Populare. Un 
post de radio clandestin, citat de 
agenția Inter-Press Service, a anun
țat că mai multe sute de persoane, 
bărbați și femei, au fost arestate și 
concentrate pe stadioanele din capi
tală. Surse chiliene din Buenos Aires, 
citate de agenția France Presse, au 
declarat că aproximativ 500 de per
soane au fost ucise în timpul bom
bardării uzinelor textile „Sumar", 
unde muncitorii au opus o dîrză re
zistență forțelor armate. Peste 100 
de persoane, potrivit agenției Pren- 
sa Latina, au fost arestate la Insti
tutul pedagogic din Santiago de 
Chile, iar 3 000 de locuitori din ora
șul Valparaiso — al doilea ca mă
rime din țară — au fost arestați și 
se află sub supravegherea strictă a 
carabinierilor în rada portului — 
transmite agenția U.P.I. In același 
timp, agenția Reuter subliniază că 
junta militară a difuzat o listă a 
altor 40 de militanți ai Unității 
Populare care ar urma să se pre
zinte la sediul Ministerului Apărării.

După dizolvarea parlamentului și 
anularea mandatelor deputaților, 
junta militară a făcut cunoscut că 
va guverna prin decrete.

VIENTIANE 14 (Agerpres). — Re
prezentanții Frontului Patriotic Lao
țian și ai guvernului de la Vien
tiane au semnat, vineri, protocoalele 
la acordul de restabilire a păcii și 
înțelegere națională în Laos, acord 
intervenit între cele două părți în 
februarie 1973. La ceremonia sem
nării au fost prezenți prințul Suvanna 
Fuma, premierul guvernului de Ia 
Vientiane, și membri ai corpului di
plomatic acreditați în capitala lao- 
țiană.

Protocoalele semnate se referă la 
formarea guvernului provizoriu 
unitate 
Politic 
rie de

de 
națională și a Consiliului 

Național, precum și la o se- 
probleme militare concrete.

★
conferință de presă comună, 
Suvanna Fuma. premierul 

a de
La o 

prințul 
guvernului de la Vientiane, 
clarat că semnarea protocolului este 
pentru Laos un pas important pe

calea păcii, neutralității și fericirii. 
Poporul laoțian a obținut, în sfîrșit, 
mult dorita pace. A venit ziua ca 
poporul laoțian să înceapă opera de 
construire a țării. El și-a exprimat 
speranța că protocolul va fi respec
tat și aplicat de către toți.

La rîndul său, Fumi Vongvicit. re
prezentant special plenipotențiar al 
forțelor patriotice laotiene. a spus 
că semnarea protocolului are o mare 
semnificație pentru istoria Laosului. 
Protocolul semnat este un document 
pentru îndeplinirea Acordului de 
la Vientiane din 21 februarie 1973, 
un document care să aducă înțele
gerea națională, pacea, neutralita
tea, independenta, democrația și 
prosperitatea în Laos. El a mulțu
mit prințului Suvanna Fuma și ce
lorlalte persoane care au depus efor
turi pentru semnarea protocolului.

Ambele părți s-au angajat să res
pecte și să îndeplinească protocolul 
semnat vineri.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

TRANSMIT
Convorbirile chino-fran- 

CeZe. Ciu En~Iai> premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, și 
Georges Pompidou, președintele 
Franței, care efectuează o vizită ofi
cială în China, și-au continuat, vi
neri, convorbirile, transmite agenția 
China Nouă.

Delegația Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agri
cole de Producție din Ro
mânia, condusă de Stelian Io- 
nescu, membru al Biroului Perma
nent al Comitetului Executiv al 
U.N.C.A.P., aflată în vizită în Dane
marca, a fost primită de Clemens 
Petersen, secretarul general al Co
mitetului Central al cooperativelor 
din Danemarca.

TOATE MERIDIANELE GLOBULUI

CONDAMNARE FERMA A LOVITURII DE STAT REACȚIONARE
Șefi de state și guverne, organizații politice, forte democratice din 

diferite țări aie lumii continuă să-și exprime protestul, să ia atitudine 
de condamnare fată de lovitura de stat organizată în Chile de forțele 
reactiunii, in cirdășie cu imperialismul, ducind la înlăturarea guver
nului constitutional, democratic și progresist, la asasinarea mișelească 
a președintelui Salvador Allende.

Biroul Politic al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez a dat pu
blicității o declarație în care con
damnă „evenimentele petrecute în 
Chile, care au zguduit opinia publică 
mondială, trezind indignare in în
treaga lume". Lovitura de stat reac
ționară — se arată în declarația C.C. 
al P.M.U.P. — are ca scop lichidarea 
cuceririlor oamenilor muncii din 
Chile, obținute pe calea reformelor 
constituționale. Exprimînd opinia în
tregului popor polonez, C.C. al 
P.M.U.P. Înfierează lovitura de stat 
militară, se solidarizează cu Partidul 
Comunist din Chile, cu Partidul so
cialist, cu celelalte partide ale Uni
tății Populare, cu toate forțele pro
gresiste din această țară în lupta lor 
pentru libertate și drepturi sociale.

Oamenii muncii din R.P. Bulgaria 
au întîmpinat cu profundă indignare 
știrile despre actul antidemocratic și 
anticonstituțional din Republica 
Chile, se subliniază în declarația 
C.C. al Partidului Comunist Bulgar. 
Lovitura de stat de la 11 septembrie 
a avut scopul de a stăvili procesul 
revoluționar din Chile, de a priva 
poporul chilian de cuceririle obținute 
în ultimii trei ani. C.C. al P.C. Bul
gar, comuniștii și întregul popor bul
gar își exprimă solidaritatea fră
țească cu P.C. din Chile, cu Partidul 
socialist, cu alte partide ale Unității 
Populare In lupta lor dreaptă și grea. 
Condamnăm cu hotărîre acțiunile for
țelor reacționare, asasinarea pre
ședintelui legal. Salvador Allende, și 
insistăm pentru Încetarea terorii și 
a represiunilor — se spune în decla
rație.

într-un document dat publicității 
la Roma, Direcțiunea Partidului Co
munist Italian condamnă în modul 
cel mai ferm lovitura de stat reacțio
nară, de tip fascist, care a avut loc 
în Chile, organizată pentru a opri 
înaintarea poporului chilian pe calea 
progresului său civil și social. Direc
țiunea P.C.I. își exprimă solidarita
tea frățească cu comuniștii, oamenii 
muncii și democrații chilieni, victi
me ale represiunii, angajați acum 
într-o luptă grea pentru apărarea 
libertății și democrației. P.C.I. cere 
ca în Chile să fie respectate dreptu-

rile omului, să înceteze represiunea 
organizată de reacțiune.

Condamnăm cu indignare uneltirile 
forțelor reacționare care, instigate de 
cercuri imperialiste străine, au răs
turnat guvernul legal din Chile și au 
provocat moartea președintelui Allen
de — a declarat, la Alger, Nguyen 
lluu Tho, președintele Prezidiului 
C.C. al F.N.E. din Vietnamul de Sud.

Condamnăm lovitura de stat mili
tară fascistă înfăptuită de forțele ar
mate în Chile, arată declarația dată 
publicității de Partidul Comunist din 
Japonia. în numele independenței 
naționale, al democrației și păcii, 
P.C. din Japonia condamnă forțele 
fasciste reacționare din Chile pentru 
răsturnarea unui guvern democrat, 
ales în mod legal. Evenimentul are 
o gravă semnificație, întrucît el re
prezintă o dovadă a atitudinii pe 
care forțele reacționare trădătoare, 
precum și cercurile imperialiste o 
adoptă împotriva democrației și li
bertății.

Prezidiul și Secretariatul conduce
rii Partidului Comunist German au 
condamnat cu hotărîre lovitura de 
stat militară din Chile și teroarea 
dezlănțuită împotriva patrioților chi
lieni. Kurt Bachmann, președintele 
P.C.G., a declarat că Salvador Allen
de va rămine un simbol al luptei 
unite a tuturor forțelor democratice 
pentru cauza poporului, a progresu
lui general și a socialismului.

Președintele Algeriei, Houarî 
Boumediene, a condamnat cu tărie 
„tragedia petrecută în Chile și asa
sinarea președintelui Allende". .Eve
nimentele petrecute în Chile, a spus 
președintele Boumediene, reprezintă 
unul din elementele acțiunilor orga
nizate de imperialism și forțe reac
ționare interne pentru a permanen
tiza dominația lor și exploatarea po
porului. Salvador Allende, a spus 
Houari Boumediene, va rămine în 
istorie ca simbolul credinței într-un 
ideal pe care nici o forță din lume 
nu-1 poate infringe.

Conducerea Partidului Baas din 
Siria exprimă regretul profund față 
de răsturnarea orînduirii progresiste 
din Chile. Partidul Baas condamnă 
acțiunile forțelor reacționare din

Chile și își exprimă încrederea fer
mă că poporul chilian, împreună cu 
celelalte popoare din America Lati
nă, iși va continua lupta dreaptă 
pentru independentă națională.

Coaliția politică uruguayană „Fren- 
fe Amplio", care grupează principa
lele forțe democratice din țară, a 
condamnat cu tărie lovitura de stat 
militară din Chile, subliniind că eli
minarea unui regim ales de popor 
va avea repercusiuni în , întreaga 
Americă Latină.

Coaliția venezueleană „Nueva 
Fuerza", într-un comunicat dat pu
blicității la Caracas, condamnă ofen
siva reacționară în Chile, care a dus 
la frînarea procesului revoluționar 
din această țară.

Știrea privind lovitura militară de 
stat și asasinarea președintelui Allen
de a fost primită in Zambia cu in
dignare profundă, a declarat, la Lu
saka, Kenneth Kaunda, șeful statului 
zambian. Moartea tragică a președin
telui Allende reprezintă o grea pier
dere nu numai pentru Chile, ci și 
pentru întreaga omenire progresistă.

Gough Whitlam, primul ministru 
al Australiei, și-a exprimat dezamă
girea pentru faptul că în Chile au 
fost trădate îndelungatele tradiții de
mocratice ale țării. Totodată, el a 
menționat că guvernul australian ur
mează să-și reconsidere relațiile cu 
această țară. în același timp, 44 de 
membri ai Partidului Laburist din 
Australia, partid de guvernămînt, 
printre care se numără și miniștri 
ai cabinetului 
ambasadorului chilian din Canberra 
o notă în care își exprimă dezapro
barea față de răsturnarea „violentă 
și ilegală a guvernului ales pe cale 
democratică, constituțională, și față 
de asasinarea președintelui Allende. 
Vom depune toate eforturile pentru 
a ajuta poporul chilian să-și regă
sească libertatea".

Primul ministru al 
Den Uyl, a declarat, 
emisiuni televizate, 
guvernului președintelui Allende re
prezintă „o acțiune odioasă". El a 
menționat că admiră eforturile pre
ședintelui Allende menite să înlătu
re inegalitățile din Chile. Același 
sentiment de oroare față de eveni
mentele petrecute în Chile a fost 
exprimat de ministrul olandez de 
externe, Max Van Der Stoeî, în nu
mele întregului guvern. Violența 
care a pus capăt experienței sociale 
și politice a președintelui Allende

reprezintă o lovitură dură pentru 
toate cercurile democratice din lume, 
a spus el.

Primul ministru al Norvegiei, Lars 
Korvald, și-a exprimat regretul 
profund față de lovitura militară din 
Chile. El a menționat că este serios 
îngrijorat de evoluția situației poli
tice din această țară.

Premierul italian, Mariano Rumor, 
a condamnat, de asemenea, suprima
rea libertăților și garanțiilor consti
tuționale in Chile. El și-a afirmat 
deplina solidaritate cu poporul chi
lian și și-a exprimat speranța într-o 
acțiune imediată a forțelor democra
tice chiliene, care să readucă țara pe 
drumul democratic și constituțional, 

în comunicate oficiale date publi
cității au condamnat ferm lovitura de 
stat reacționară din Chile : Asociația 
Internațională a Juriștilor Denu
miți, Congresul sindicatelor britani
ce, Uniunea europeană a partidelor 
creștin-democrate, secția din Geneva 
a Partidului Social-Democrat din El
veția, Sindicatele africane și asiati
ce, Organizația regională interameri- 
eană a muncitorilor (O.R.I.T.), Uniu
nea Universitarilor din America La
tină (U.D.U.A.L.), Confederația gene
rală a oamenilor muncii peruvieni 
(C.G.T.P.).

Whitlam. au adresat

Olandei, Joop 
în cadrul unei 
că răsturnarea

★ ★ ★

continuă să aibă loc demonstrații orga-In diverse orașe ale lumii .
nizate în semn de protest față de lovitura de stat militară din Chile. 
O deosebită amploare au manifestațiile din America Latină.

Peste 50 000 de persoane au parti
cipat vineri la demonstrațiile orga
nizate la Caracas, Barcelona, Mara- 
cay. Merida, San Felipe, Puerto Ca
bello, San Cristobal pentru a pro
testa împotriva loviturii militare din 
Chile și a asasinării președintelui 
Allende. La manifestația de protest 
din Caracas, care a reunit 15 000 de 
persoane, au participat Jesus Faria, 
secretar general al Partidului Comu
nist din Venezuela, Luis Beltran 
Prieto Figueroa, președintele parti
dului „Mișcarea electorală a poporu
lui", precum și alți lideri politici ve- 
nezueleni.

Acțiuni similare au avut loc la 
Ciudad de Panama, unde peste 2 000 
de tineri și-au exprimat protestul 
față de uciderea lui Salvador Allen
de și față de lovitura militară de 
stat.

In Honduras, la Tegucigalpa, de
monstranții au protestat împotriva 
acțiunii forțelor de dreapta chiliene 
și a sprijinului pe care acestea l-au 
primit din partea 
rialiste străine.

Universitatea din 
decretat zi de doliu ... ______  .
ședintelui Allende. în aceeași zi, peste 
40 000 de tineri s-au adunat în Piața 
Congresului, exprimîndu-și omagiul 
lor față de președintele chilian, pre
cum și solidaritatea cu poporul aces
tei țări.

La Ciudad de Mexico a avut loc, 
de asemenea, o demonstrație orga-

cercurilor impe
Buenos Aires a 

în memoria pre

nizată de tineri mexicani în semn de 
protest împotriva loviturii de stat 
militare din Chile.

în numeroase orașe din R.S.F. 
Iugoslavia au avut loc mitinguri de 
protest împotriva loviturii de stat or
ganizate în Chile de „forțele impe
rialiste și reacțiunea internă". Tn 
fața celor 80 000 de participant la 
manifestația din Osiek a luat cuvîn- 
tul Iosip Broz Tito. El a adus un 
cald omagiu președintelui Salvador 
Allende și a condamnat lovitura de 
stat militară, organizată cu ajutorul 
imperialismului.

în Uniunea Sovietică, muncitori, 
colhoznici, oameni de cultură și artă 
condamnă represiunea organizată 
împotriva partidelor și organizațiilor 
progresiste din Chile. în cadrul unor 
demonstrații și mitinguri de solida
ritate cu poporul chilian, în decla
rații adoptate de diverse organizații 
de masă a fost exprimată încrederea 
poporului sovietic în faptul că nici 
o teroare nu va fi capabilă să în- 
frîngă voința 
lui chilian.

în Polonia 
mitinguri în 
din diverse întreprinderi au condam
nat cu profundă indignare lovitura 
militară de stat din

în R. P. Ungară, 
în alte, orașe, s-au 
nări și demonstrații

de libertate a poporu-

au avut Ioc numeroase 
care oamenii muncii

Chile.
la Budapesta și 
desfășurat adu- 
politice 1n ca

drul cărora au fost condamnate for
țele de dreapta chiliene și a fost 
exprimată solidaritatea față de po
porul chilian.

în R. P. Bulgaria au loc mitinguri 
și adunări în care oamenii muncii 
protestează împotriva lichidării li
bertăților democratice din Chile. 
Frontul patriei, Comitetul de solida
ritate cu popoarele din Africa și 
Asia și-au exprimat solidaritatea cu 
poporul chilian iubitor de libertate 
și au cerut încetarea persecutării 
militanților progresiști, a adepților 
guvernului legal al Unității Populare.

Sute de mii de demonstranți și-au 
exprimat, în diferite orașe din R. D. 
Germană, protestul fată de uciderea 
președintelui Salvador Allende și 
fată de manevrele reactiunii chiliene.

în Franța continuă, de asemenea, 
demonstrațiile de masă organizate 
în sprijinul cuceririlor democratice 
ale poporului chilian si împotriva 
loviturii de stat militare. La chema
rea organizațiilor democratice si a 
celor mai mari organizații 
franceze au avut loc mari 
tatii ale oamenilor 
orașe ale Franței.

Joi seara, cîteva 
au demonstrat pe 
la apelul Partidului Socialist si al 
Partidului Elvețian al Muncii.

Manifestații similare au avut loc 
în numeroase orașe din R. F. Ger
mania. în cadrul cărora demonstran
ții s-au exprimat în favoarea po
liticii promovate de președintele 
Allende și au protestat împotriva 
loviturii militare de stat.

muncii

mii de 
străzile

sindicale 
manifes- 
in multe

persoane 
Genevei,

Convorbiri economice
ROMANO - IUGOSLAVE

BELGRAD 14 (Corespondență de 
la S. Morcovescu). — Continuîndu-și 
vizita de lucru în Iugoslavia, Ioan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini grele, a fost primit, 
vineri, de Milenko Boianici. pre
ședintele Consiliului Executiv al R.S. 
Serbia. Problemele abordate în 
cursul convorbirii s-au referit la co
laborarea economică româno-iugo- 
slavă.

în aoeeași zi, ministrul român a 
avut eonvotbiri cu Dușan Gligorie- 
vici, membru al Consiliului Executiv 
Federal, președintele părții iugoslave 
în Comisia mixtă româno-iugoslavă 
de colaborare economică, Bosko Di- 
mitrievici, membru al Consiliului E- 
xeeutiv Federal, secretar federal pen
tru economie, și Petar Kostid, pre-

VIZITA LA HANOI
A DELEGAȚIEI DE PARTID Șl5

ședințele Camerei Economice a Ser
biei. în cursul convorbirilor — la care 
a luat parte ambasadorul român la 
Belgrad, Vasile Șandru — au fosta- 
bordate probleme privind dezvoltarea 
colaborării și cooperării dintre Româ
nia și Iugoslavia în domeniul con
strucțiilor de mașini.

în vederea aducerii la îndeplinire 
a indicațiilor conducătorilor de partid 
și de stat ai României și Iugoslaviei, 
in urma convorbirilor, a fost sem
nat un protocol cu privire la lărgi
rea in continuare a cooperării de 
lungă durată în producție și a livră
rilor reciproce în domeniul indus
triei construcțiilor de mașini și e- 
lectro tehnicii.

Ministrul 
convorbiri 
și Milan ! 
Consiliului 
venia, și, 
ția, precum 
din aceste republici. Au fost discutate 
probleme referitoare la colaborarea 
economică reciprocă. însoțit de Bosko 
Dimitrievici și ambasadorul Vasile 
Șandru, oaspetele român a vizitat 
Tîrgul internațional de toamnă de 
la Zagreb și obiective industriale.

român a mai avut 
cu Rudi Ceacinovici 

Zialici, vicepreședinți ai 
Executiv al R. S. Slo- 
respectiv, R. S. Croa- 

și cu alte oficialități

GUVERNAMENTALE A CUBEI
HANOI 14 (Agerpres). — La 

Hanoi au avut loc convorbiri între 
o delegație de partid și guvernamen
tală vietnameză. în frunte cu Le 
Duan, prim-secretar ai C.C. al Parti
dului celor ce Muncesc din 
și delegația de partid și 
mentală a Cubei, condusă 
Castro, prim-secretar al 
Partidului Comunist
prim-ministru ai Guvernului Revo
luționar al Republicii Cuba, aflată în 
vizită oficială de prietenie în capi
tala vietnameză. Convorbirile — men
ționează agenția V.N.A. — s-au des
fășurat într-o atmosferă cordială, de 
solidaritate militantă și prietenie 
frățească. ,

Vietnam, 
guverna- 
de Fidel 
C.C. al

din Cuba,

ROMANO - JAPONEZE
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TOKIO 14 (Corespondență de la 
FI. Țuiu). — Ion Stoian, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, s-a 
întîlnit cu S. Yamashita, adjunct al 
ministrului comerțului internațional 
și industriei al Japoniei, cu care a 
discutat unele probleme privind dez
voltarea în continuare a relațiilor e- 
conomice dintre cele două țări, și 
cu Masashi Isano, președintele Co
mitetului economic Japonia — Româ
nia, cu care a discutat unele pro
bleme privind cooperarea economică 
bilaterală și pregătirea sesiunii Co
mitetului economic Japonia — Româ
nia, care va avea loc anul acesta in 
Japonia.

A fost prezent Nicolae Finanțu, 
ambasadorul României la Tokio.

I
I
I
I
I
I

Președintele Consiliului 
de Miniștri al v.r.s.s„ Aiexet 
Kosîghin, l-a primit pe Josef Ertl, 
ministrul vest-german al alimenta
ției. Au fost abordate aspecte ale 
evoluției și dezvoltării relațiilor eco
nomice bilaterale și alte problem» 
de interes comun.

Guvernul sirian • cerut de
legatului său permanent la Națiu
nile Unite să depună la Consiliul d« 
Securitate al O.N.U. o plîngere îm
potriva Israelului, ca urmare a „a- 
greșiunii aeriene comise, în cursul 
zilei de joi, împotriva teritoriului 
său". Guvernul sirian nu a 
convocarea extraordinară a 
liului de Securitate.

cerut 
Consi-

Convenția privind pes
cuitul și proteefia resurse
lor piscicole din Marea Bal
tică a fost semnată la Gdansk da 
reprezentanți ai Danemarcei, Fin
landei, R. D. Germane, R. F. Ger
mania, Poloniei, Suediei și Uniunii 
Sovietice.

La Varșovia s-a deschis o 
conferință științifică internațio
nală pe tema „Forme ale sta
tului socialist", organizată sub 
auspiciile Institutului de științe 
juridice al Academiei poloneze 
de științe. Participă oameni de 
știință și specialiști din Bulga
ria, Iugoslavia, R.D. Germană, 
România, Polonia, Ungaria și 
Uniunea Sovietică. Timp de pa
tru zile, participanta la confe
rință vor discuta probleme le
gate de edificarea statului so
cialist contemporan.

C.C. al P.S.U.G. și Consi
liul de Miniștri al R. D. 
Germane anuntâ încetarea din 
viață, în urma unui accident de 
automobil, a lui Georg Ewald, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., membru al Pre
zidiului Consiliului de Miniștri, mi
nistrul agriculturii» economiei fores
tiere și alimentare.

0 BAZĂ LARGĂ PENTRU DEZVOLTAREA COLABORĂRII

Șl PRIETENIEI ROMÂNO-COLUMBIENE
Moment de însemnătate istorică 

în relațiile dintre popoarele român 
și columbian — aceasta este apre
cierea concluzivă ce s-a dat vizitei 
pe care președintele Nicolae 
Ceaușescu a întreprins-o, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Columbia. O apreciere care-și are 
acoperirea în ambianța prietenească 
și rezultatele fructuoase ale vizitei, 
atît pe planul relațiilor bilaterale, 
cit și pe planul vieții internațio
nale.

„Viva Romania socialista", „Viva 
ei presidente Ceaușescu" — cuvinte 
care s-au făcut auzite din mulțime 
pe străzile capitalei Bogota sau in 
centrul economic Medellin, 
expresie simpatiei față de 
român și realizările sale în 
vieții noi, față de politica 
profund constructivă a țării noastre, 
considerației față de personalitatea 
șefului statului român, stimat pe 
toate meridianele pentru contribu
ția sa la promovarea idealurilor 
înaintate ale lumii contemporane. 
Exprimînd aceste sentimente, pre
ședintele țării gazdă. Misael Pas
trana Borrero, l-a salutat pe șe
ful statului român cu • cuvintele : 
„Cunoaștem preocupările dumnea
voastră ca om al păcii, care a vizitat 
cele mai diferite colturi ale omeni
rii, folosind limbajul înțelegerii și 
chemării la colaborare între tari și 
popoare... Noi credem că această 
scurtă vizită va contribui în mod 
decisiv la făurirea unei prietenii 
durabile intre țările noastre și la o 
cooperare fructuoasă între popoare
le noastre".

Tocmai năzuințele și interesele 
celor două popoare de a-și făuri un 
viitor prosper, în condiții de li
bertate, independentă și cooperare 
internațională, constituie — alături 
de o serie de afinități de limbă și 
cultură, pe deasupra distanțelor 
geografice și a deosebirilor de orîn- 
duire — factorul care unește cele 
două țări și popoare și care a de
terminat afirmarea cu atîta vigoare 
a voinței lor de a strînge legăturile 
și de a colabora intre ele. precum 
și cu alte popoare. După cum a 
arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
definind țelurile vizitei în Colum
bia : „Am venit în țara dumnea
voastră, ca și in celelalte țări latino- 
americane pe care Ie vizităm, ca

au dat 
poporul 
făurirea 
externă

soli ai poporului român, animați de 
dorința de a dezvolta relațiile de 
prietenie și colaborare multilaterală 
dintre popoarele noastre, de a con
lucra în vederea dezvoltării eco- 
nomico-sociale a popoarelor noas
tre, pentru o lume mai bună, mai 
dreaptă, o lume a păcii".

Dorința de prietenie și colabo
rare a caracterizat întîlnirile și 
convorbirile, desfășurate într-o at
mosferă de cordialitate și înțele
gere, dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Misael 
Pastrana Borrero, care au ajuns, 
împreună, la concluzii comune pri
vind căile de întărire a colabora-' 
rii româno-columbiene. A fost, tot
odată, semnificativ că, la fel ca și 
în alte etape ale călătoriei latino- 
americane, au ținut să se întil- 
nească și să discute cu conducăto
rul partidului și statului nostru și 
numeroase alte personalități 
prim rang ale vieții 
lumbiene, ceea ce și-a 
sie în întîlnirile cu 
Congresului Național 
cu lideri ai partidelor comunist, li
beral și conservator, cu reprezen
tanți de seamă ai vieții economice, 
sindicale, științifice și culturale — 
toate aceste contacte ilustrînd lar
gul evantai de forțe social-politice 
columbiene care subscriu la acțiu
nile menite să ducă la dezvoltarea 
legăturilor cu România pe cele mai 
diverse planuri.

O întruchipare concludentă a 
voinței celor două popoare de a 
realiza aspirațiile de înțelegere și 
apropiere între ele o constituie 
Declarația solemnă comună — do
cument care proclamă hotărîrea 
României și Columbiei de a dez
volta relațiile bilaterale și de a 
coopera pentru întărirea păcii și 
securității mondiale. Declarația în
scrie principiile fundamentale pe 
care cele două țări înțeleg să-și 
clădească relațiile reciproce, pre
cum și relațiile cu celelalte state — 
principiile egalității în drepturi, 
respectării independenței și suve
ranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, nerecurgerii 
la forță, avantajului reciproc — a- 
dică acele principii care asigură 
dreptul sacru al fiecărui popor de 
a se dezvolta liber și de sine gtă-

de 
politice co- 
găsit expre- 
președintele 

columbian,

tător și o cooperare rodnică între 
state. Adăugîndu-se celorlalte de
clarații solemne, tratatelor și acor
durilor similare
România cu un _  _  ___
din diferite părți ale lumii. Decla
rația reprezintă o contribuție pe 
plan internațional la lupta pentru 
abolirea politicii imperialiste de 
dominație, dictat și imixtiune, încă 
o verigă importantă in procesul 
amplu și complex de democrati
zare a raporturilor interstatale.

în concordanță cu pozițiile de 
principiu exprimate, cu posibilită
țile reale existente, suita de acor
duri și înțelegeri încheiate în 
timpul vizitei creează un cadru 
fertil pentru dezvoltarea schimbu
rilor comerciale și, îndeosebi, pen
tru dezvoltarea cooperării econo
mice, industriale, tehnico-științifice, 
în domeniul cercetărilor și ex
ploatării petroliere, în domeniul 
minier, al industrializării lemnului, 
al agriculturii, al industriei textile 
și în alte domenii care prezintă 
interes 
măsurile preconizate 
lațiilor culturale sînt 
vorizeze cunoașterea 
valorilor spirituale . ___
strîngerea legăturilor de prietenie 
dintre popoarele român și colum
bian.

Turul de orizont întreprins de 
cei doi președinți asupra situației 
internaționale a pus în lumină nu
meroase puncte de vedere apropia
te și convergente. Un loc impor
tant au ocupat, in acest context, 
cum era și firesc, evoluțiile din 
America Latină. A fost reafirmată 
și cu acest prilej politica consec
ventă a României de prietenie cu 
popoarele acestui continent, de so
lidaritate activă cu năzuințele lor 
legitime de a-și consolida indepen
dența. de a fi stăpîne pe bogățiile 
lor naționale, de a se dezvolta pe 
calea progresului economic și so
cial și a se afirma 
nitate în concertul 
Poporul român știe 
pria sa experiență că 
pe calea progresului se 
ține prin unirea și mobiiizarea în 
acest scop a eforturilor tuturor ca
tegoriilor sociale din fiecare țară, 
orice acțiune contrară unei astfel

semnate de 
șir de state

reciproc. în același timp, 
pe planul Te
menite să fa- 

reciprocă a 
și materiale.

cu dem- 
natiunilor. 
din pro- 
înaintarea 
poate ob-

de evoluții neputînd decît să con
damne la stagnare și regres. De a- 
semenea, un important factor de 
progres general îl constituie întă
rirea solidarității pe plan interna
țional cu toate forțele antiimpe- 
rialiste. luptătoare pentru indepen
dentă, suveranitate și progres.

Luînd cunoștință în cursul vizitei 
în Columbia de evenimentele tra
gice petrecute într-o altă 
latino-americană. Chile, 
cătorul partidului și ______
nostru, dînd glas sentimentelor în
tregului nostru popor, a condamnat 
cu fermitate lovitura de stat reac
ționară din Chile și asasinarea pre
ședintelui Allende, arătind că aces
te acte constituie un atentat împo
triva libertății și independentei na
ționale a poporului chilian, o lovi
tură dată luptei de eliberare, de 
dezvoltare independentă a țărilor 
Americii Latine. Poporul român 
este profund solidar cu poporul 
chilian și își exprimă convingere» 
că acesta va reuși să restabilească 
ordinea constituțională, să facă să 
fie respectată voința sa democratică.

Așa cum rezultă din Declarația 
solemnă și din Comunicatul comun, 
adoptate la Bogota, România și 
Columbia se întîlnesc pe poziții si
milare și doresc să contribuie, îm
preună cu alte state, la soluționa
rea problemelor majore ale vie
ții internaționale — dezarmarea, 
lichidarea colonialismului, intensifi
carea cooperării economice între 
state etc. Este convingerea ambelor 
state că soluționarea acestor pro
bleme în interesul general implică 
participarea tuturor statelor, fără 
deosebire de mărime și potențial — 
un rol crescînd revenind țărilor 
mici și mijlocii.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Columbia a adus o 
contribuție deosebit de importantă 
la dezvoltarea relațiilor de priete
nie și colaborare dintre cele două 
țări, confirmînd, totodată, faptul că 
întreaga călătorie în America La
tină — importantă expresie a poli
ticii externe a României socialiste 
— servește în mod substanțial 
cauza păcii. înțelegerii și cooperării 
intre popoare.

tară 
condu- 

statului

B. STOIAN

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA t București» Piața Bcîntell. Tel. 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele se fae la oficiile poștale șl difuzoril din Întreprinderi șl Instituții Din străinătate, abonamentele se fac prin r.ROMPRESFILATEIJA’ București 
Calea Grlviței nr. 64—66 P.O.B. — 2ft01. Tiparul: Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII 40 36*


