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CU SUCCESE POLITICE

In timpul semnării Declarației solemne comune

„Plecăm tu convingerea ci popoarele român și ecua- 
dorian vor tonlacra activ atît pe plan bilateral, cit 
și pe plan internațional, aducindu-și contribuția la 
triumful idealurilor de dreptate socială, de colaborare 

intre popoare și de pace in lume"
a declarat Ia Quito președintele Consiliului de Stat al României

DECLARAȚIA SOLEMNĂ COMUNĂ 
a Republicii Socialiste România 

și a Republicii Ecuador
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socia

liste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Re
publicii Ecuador, generalul de brigadă Guillermo Ro- 
driguez Lara, exprimind voința popoarelor lor,

ținind seama de relațiile de prietenie dintre cele 
două țări și de afinitățile de limbă și de cultură dintre 
popoarele lor,

animați de dorința comună de a realiza aspirațiile 
de apropiere și de înțelegere ale popoarelor român și 
ecuadorian și de a dezvolta și in viitor relațiile de 
prietenie, de stimă reciprocă și de cooperare dintre 
cele două state, de a promova extinderea contactelor 
in favoarea dezvoltării cooperării pașnice dintre po
poarele lor, pe baza durabilă a respectării principii
lor și normelor de drept și justiție internaționale,

dorind să crească contribuția celor două state la 
eauza păcii și securității în Europa, în America Latină 
și in lume și să contribuie la dezvoltarea cooperării 
intre toate statele,

reafirmînd atașamentul lor față de scopurile și prin
cipiile Cartei Națiunilor Unite,

conștienți că marile schimbări politice, economice și 
sociale, precum și progresul științei contemporane im
primă o nouă forță principiilor dreptului internațio
nal și necesității unei mai eficiente aplicări a acestora 
In relațiile dintre state,

convinși de responsabilitatea care incumbă tuturor 
statelor mari, mijlocii sau mici, indiferent de nivelul

Pentru
Republica Socialistă România,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

lor de dezvoltare sau sistemul politic, economic sau 
social, pentru instaurarea unui climat de pace și secu
ritate în lume și pentru dezvoltarea relațiilor priete
nești și de cooperare între toate țările,

reamintind că toate statele, fără nici o excepție, au 
dreptul și îndatorirea de a participa la rezolvarea 
problemelor internaționale ce le sînt comune,

cu convingerea că respectarea deplinei suveranități 
și a egalității juridice a statelor constituie baza trai
nică a cooperării, securității și păcii internaționale,

exprimind convingerea lor fermă că pacea interna
țională trebuie să aibă ca premisă esențială respectarea 
dreptului fiecărui popor de a-și salvgarda suveranita
tea și independența, precum și de a-și exercita dreptul 
său inalienabil de a-și hotărî singur soarta, fără inge
rințe, constrîngeri sau presiuni externe,

I. Declară hotărîrea lor comună :
De a extinde și de a aprofunda relațiile tradiționale 

de prietenie dintre cele două țări și de a adinei coo
perarea in toate domeniile de interes comun, pe baza 
respectului și avantajului reciproc ;

De a intensifica și de a lărgi cooperarea economică 
mutual avantajoasă, prin dezvoltarea schimburilor co
merciale și diversificarea exporturilor reciproce, În
tărirea și extinderea cooperării industriale, tehnice și
(Continuare in pag. a IV-a)

Pentru Republica Ecuador,
General de brigadă

GUILLERMO RODRIGUEZ LARA
Președintele Republicii Ecuador

Președintele
Nicolae Ceaușescu 

a sosit in Peru
La Lima, a început ieri o nouă etapă 
a istoricei misiuni de pace, prietenie 

și colaborare pe continentul Americii Latine

Republica Peru a primit «îm
băta, în mod festiv, pe președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae. 
Ceaușescu, și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu cu aceleași înalte ono
ruri, cu aceeași căldură și prețuire 
cu care oaspeții români au fost în
conjurați de-a lungul întregii că
lătorii în America Latină.

Avînd ca primă etapă Cuba, în 
imediata apropiere a Tropicului 
Cancerului, continuînd cu Costa 
Rica, Venezuela, Columbia, Ecua
dor, itinerarul vizitei trecînd li
nia ecuatorului a atins acum Peru, 
împărăția Anzilor, care se întinde 
ca o fîșie de-a lungul Pacificului

Șl BUNE REZULTATE, 
S-A ÎNCHEIAT VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN ECUADOR

• COMUNICAT COMUN 

cu privire la vizita in Ecuador 
a președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu
• Conferință de presă
• Alte manifestări din timpul vizitei
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pînă dincolo de Tropicul Capricor
nului.

Solii poporului român sint 
oaspeții unui popor cu vechi tra
diții revoluționare — de aici a por
nit cu două secole în urmă marea 
răscoală condusă de Tupac Amaru, 
cea mai puternică acțiune de luptă 
a legendarilor incași împotriva do
minației spaniole și, tot aici, în ia
nuarie 1826, se prăbușea ultimul 
centru de rezistență spaniol în 
America de Sud — fortăreața 
Callao.

Ducînd mai departe aceste tra- ' 
diții, poporul peruan parcurge 
astăzi un proces înnoitor în 
toate compartimentele vieții so
ciale, economice și politice, fără 
precedent în istoria sa. Dînd 
curs unor imperative ale dez
voltării, ale propășirii și bu
năstării poporului, conducătorii de 
astăzi ai republicii au inițiat un șir 
de măsuri progresiste, cu ample 
implicații sociale, îndreptate spre 
redobîndirea suveranității asupra 
bogatelor resurse naturale, spre a- 
firmarea deplinei independențe și 
accelerarea ritmului de lichidare a 
subdezvoltării și de modernizare a 
structurilor economice ale țării, în 
deplină concordanță cu interesele 
întregii națiuni.

Natura a împărțit Peru în trei 
zone distincte : țărmul oceanic, 
lanțul stîncos al Anzilor, din care 
se ridică cu semeție vîrful Huas- 
caran, cu o înălțime de aproape 
6 800 metri, și, -în sfîrșit, pădurile 
tropicale — selva — ce întovără
șesc în curgerea lor apele Amazo
nului. Subsolul țării ascunde în
semnate bogății, între care pe pri
mele locuri se situează minereurile 
de fier și țițeiul ; apele din inte
riorul țării constituie un imens re
zervor hidroenergetic, iar oceanul 
oferă inepuizabile resurse piscico
le, care situează Perul în fruntea 
tuturor țărilor lumii, în privința 
pescuitului. Zeci și sute de ani, oa
menii acestor meleaguri — urmași 
ai vechilor incași, purtători ai u-

nor strălucite civilizații — au fost 
frustrați de drepturile lor legitime 
asupra acestor mari avuții. Astăzi, 
pentru prima oară în istoria sa, 
poporul peruan se află în situația 
de a folosi în interesul propriu bo
gățiile ce-i revin de drept. Națio
nalizarea instalațiilor aparținînd 
companiei „International petro
leum", legea generală a industriei
— prin care statul a preluat toate 
marile întreprinderi industriale și 
s-a trecut la constituirea „comuni
tăților industriale", ce creează po
sibilitatea participării muncitorilor 
la conducerea întreprinderilor și 
la repartizarea veniturilor acestora
— realizarea unei reforme agrare 
considerată ca una din cele mai 
radicale din întreaga Americă La
tină și crearea cooperativelor agri
cole în spiritul tradițiilor comuni
tăților agrare incașe, naționaliza
rea industriei de pescuit, reforma 
învățămîntului — prin care se pre
vede obligativitatea școlarizării — 
toate aceste măsuri au creat cadrul 
pentru ca acest popor înzestrat să 
se poată regăsi pe sine însuși, să-și 
poată valorifica, în propriul inte
res, potențialul material și spi
ritual, energiile sale creatoa
re. Definind linia politică di
rectoare a actualului regim, pre
ședintele Velasco Alvarado decla
ra : „Nu dorim o economie aparent 
înfloritoare, dar înfeudată intere
selor străine. Nu dorim imaginea 
falsă a unei bogății care în fond nu 
este a noastră. Nu dorim o dezvol
tare economică pe bază de proprie
tate străină. Am început această re
voluție cu convingerea că emanci
parea definitivă a poporului nostru 
se va putea obține numai printr-o 
operă revoluționară, care va trans
forma vechile structuri pe care le-a 
cunoscut Peru sub dubla dominație 
a imperialismului și a unui grup 
de priv.ilegiați peruani".

Opțiunile politice și economice 
interne ale guvernului peruan, ale

(Continuare in pag. a IV-a)

La Universitatea centrală din Quito

Cu gîndul la toți cei care mîine își vor relua locurile 

în băncile si la catedrele scolii românești

Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la deschiderea noului an de învățămînt
Dragi tovarăși și prieteni,
Deschiderea anului școlar și 

universitar constituie un eveni
ment de seamă atît pentru ca
drele didactice, cît și pentru mi
lioanele și milioanele de tineri 
din patria noastră ce studiază în 
învățămîntul de toate gradele, 
însușindu-și minunatele comori 
ale științei, pregătindu-se să con
tribuie din plin la edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul României. 
Cu acest prilej, doresc să salut 
cordial întregul corp profesoral, 
pe toți studenții și elevii patriei 
și să le urez un an școlar rod
nic, deplin succes în activita
tea lor.

Cunoașteți sarcinile mari, de 
înaltă răspundere pe care parti
dul, societatea noastră le pun în 
fața învățămîntului în scopul

formării și pregătirii cadrelor 
necesare economiei, științei și 
culturii, al instruirii și educării 
tinerelor generații în spiritul 
înaltelor idealuri ale socialismu
lui și comunismului; Plenara Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român din 18—19 iu
nie a.c. a trasat direcțiile dez
voltării în continuare a școlii ro
mânești, perfecționării învăță
mîntului de toate gradele cores
punzător cerințelor noii etape is
torice în care a pășit societatea 
noastră.

Realizarea amplului program 
elaborat de Congresul al X-lea 
al partidului depinde într-o mă
sură hotărîtoare de modul în care 
este pregătit și instruit tineretul, 
de nivelul cunoștințelor sale ști
ințifice și profesionale, de edu
carea și formarea sa politico- 
morală sănătoasă. Ne propunem

să dezvoltăm o industrie moder
nă, de înaltă tehnicitate, la ni
velul celor mai avansate cuceriri 
ale tehnicii mondiale ; aceasta 
cere un tineret înarmat cu tot 
ceea ce se realizează mai avan
sat în gîndirea și practica știin
țifică și tehnică contemporană. 
Țintim să realizăm o agricultură 
cu un grad ridicat de mecanizare 
și chimizare, capabilă să asigure 
producții agricole înalte și stabi
le ; pentru aceasta este nevoie de 
cadre temeinic pregătite în toate 
domeniile agrozootehnicii mo
derne. Dorim să asigurăm o 
mare înflorire a cercetării știin
țifice, a întregii culturi socialis
te ; aceasta impune pregătirea 
unui mare număr de intelectuali 
cu un larg orizont de cunoaștere, 
cu o mare capacitate creatoare. 
Toate acestea demonstrează că 
învățămîntul nostru de toate

gradele trebuie astfel organizat 
și îndrumat îneît să corespundă 
in modul cel mai direct cerin
țelor concrete, actuale și de per
spectivă, ale dezvoltării societății 
românești, imperativelor practicii 
construirii socialismului și comu
nismului în România.

Sarcina principală a învăță
mîntului în actuala etapă tre
buie să fie legarea organică a 
procesului instructiv de viață, de 
producție, de activitatea practi
că. Pentru aceasta, învățămîntul 
trebuie să țină pasul atît cu cu
ceririle revoluției tehnico-științi- 
fice mondiale, ale cunoașterii 
contemporane, cît și cu schimbă
rile care se produc neîncetat în 
economia și viața socială a Româ
niei, în dezvoltarea științei și 
culturii noastre socialiste. Este

(Continuare în pag. a IV-a)
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Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în Ecuador
BANCHET ÎN ONOAREA PREȘEDINTELUI

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit, vineri 
seara, în saloanele Hotelului In
tercontinental Quito din capitala 
ecuadoriană, un banchet în o- 
noarea președintelui Reoublicii E- 
Ctjadar, generalul Guillermo Ro- 
driguez Lara.

La banchet au participat mem
brii guvernului ecuadorian — con
traamiralul Alfredo Poveda Bur- 
bano, ministrul de interne, Luis 
Guillermo Duran, ministrul educa-

TOASTUL PREȘEDINTELUI

NICOLAE CEAUȘESCU

TOASTUL PREȘEDINTELUI 

GUILLERMO RODRIGUEZ LARA
Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor,
Vizita noastră în țara dumnea

voastră se apropie de sfîrșit. Deși 
scurtă, apreciez că a fost deosebit 
de rodnică. în cursul convorbirilor 
cu dumneavoastră, am pus bazele 
unei colaborări multilaterale în 
multe domenii de activitate dintre 
țările noastre. în după-amiaza a- 
eestei zile am semnat Declarația 
comună, dumneavoastră și cu 
mine, care înscrie principiile de 
bază ale relațiilor de colaborare 
dintre țările noastre, voința noas
tră comună, a popoarelor noastre 
de a acționa pentru o lume mai 
dreaptă, pentru colaborare și pace 
între toate popoarele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială.

Au fost, de asemenea, semnate 
o serie de acorduri și convenții cu 
privire la colaborarea economică, 
tehnico-științifică și culturală. S-au 
pus, astfel, aș putea spune, bazele 
juridice ale unei colaborări înde
lungate. în ce ne privește, sîntem 
ferm hotărîți să facem totul pen
tru a da viață tuturor înțelegerilor 
și a extinde pe toate planurile 
colaborarea dintre țările noastre.

în cursul aoestor două zile, am 
putut cunoaște unele din preocupă
rile poporului ecuadorian, am sim
țit sentimentele de prietenie pe 
care poporul dumneavoastră le nu
trește față de poporul român, sen
timente care sînt împărtășite, de 
asemenea, de poporul român față 
de poporul dumneavoastră.

Am constatat cu multă bucurie 
eforturile pe care dumneavoastră, 
domnule președinte, guvernul re
voluționar naționalist al dumnea
voastră le faceți pentru dezvoltarea 
economico-socială, pentru întărirea 
independenței și suveranității țării. 

ției, general Marco Almeida Jati- 
va, ministrul apărării, Luis Mo- 
rejon, ministrul prevederilor so
ciale. Gustavo Jarrin Ampudia, 
ministrul resurselor naturale și 
energetice, dr. Antonio Jose Lu
cio Paredes, ministrul relațiilor 
externe, Raul Maldonado Mejia, 
ministrul sănătății publice, Guil
lermo Maldonado Lince, ministrul 
agriculturii și zootehniei. Francisco 
Rosales Ramos, ministrul indus
triei, comerțului și integrării, Ra
fael Rodriguez Palacios, ministrul 
lucrărilor publice, Ruben Dario

încheiem vizita în țara dumnea
voastră cu cele mai frumoase im
presii despre marile posibilități de 
dezvoltare a patriei dumneavoas
tră. Plecăm cu convingerea că po
poarele român și ecuadorian vor 
conlucra activ atît pe plan bilate
ral. cît și pe plan internațional, 
aducîndu-și contribuția la triumful 
idealurilor de dreptate socială, de 
colaborare între popoare și de pace 
în lume.

Domnule președinte,

în numele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, al 
poporului român vă înmînez cea 
mai înaltă decorație, „Steaua Re
publicii Socialiste România", dis
tincție care simbolizează cuceriri
le revoluționare ale poporului ro
mân, dorința sa de colaborare și 
pace cu toate popoarele lumii, pe 
care o acordăm șefilor de stat ca 
semn al prețuirii contribuției 
aduse la prietenia dintre popoarele 
noastre. în acest spirit vă înmînez 
și dumneavoastră înalta distincție. 
Aceasta simbolizează, totodată, do
rința de prietenie și colaborare 
dintre România și patria dumnea
voastră.

Vă rog să ridicați paharul pen
tru dezvoltarea continuă a priete
niei și colaborării dintre popoarele 
noastre, pentru prosperitatea, feri
cirea și întărirea independenței și 
suveranității Republicii Ecuador, 
în sănătatea dumneavoastră, dom
nule președinte, și cu regretul că 
doamna Aida de Rodriguez Lara 
nu este prezentă, vă rog să-i trans
miteți cele mai bune urări de sănă
tate din partea noastră.

în sănătatea dumneavoastră, 
doamnelor și domnilor.

Ayala, ministrul finanțelor — pre
cum și personalități ale vieții cul
turale și științifice, conducători ai 
unor mari firme economice, re
dacta ri-șefi. ai principalelor ziare 
ecuadoriene.

Au luat parte șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Quito.

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

In timpul banchetului, desfășu
rat într-o atmosferă cordială.

Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor,
Mulțumesc ilustrului și plăcutu

lui oaspete al Ecuadorului, domnul 
președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
pentru generoasele aprecieri pe 
care a binevoit să le facă în cu
vintele sale semnificative privind 
patria mea, istoria și cultura ei, 
poporul și guvernul său. în limba
jul modern internațional și între 
țările aflate în procesul de dez
voltare, astfel de expresii și con
cepte răspund, fără îndoială, unei 
sincere convingeri spirituale și 
unui sentiment de prietenie, foarte 
propriu colectivităților umane, pe 
care le leagă deopotrivă aspirația 
spre justiție socială în interiorul 
cadrului suveran și inalienabil, al 
condițiilor caracteristice care con
figurează personalitatea fiecăreia 
dintre ele.

Din fericire, pare să fie un pre
cept umanistic conformația pro
fundă a spiritului omului pentru a 
trăi în pace, înclinația sa defini
tivă către formele armonioase ale 
conviețuirii, simbolul său dinamic 
pe care numai dragostea îl impul
sionează și îl menține.

în pofida războaielor, la care 
v-ați referit în discursul dumnea
voastră de astă-seară, și distru
gerii care afectează ritmul ăs- 
cendent al istoriei, pasărea Phoe
nix își întinde aripile puternice de 
pace, încurajează procesele bine
făcătoare ale inteligenței care con
struiește, care apropie popoarele, 
care creează arta și lărgește per
spectivele culturii. Eu cred că o 
nouă renaștere va considera valo
rile etice care să permită edifica
rea unei societăți drepte, înlătu
rarea indivizilor care propovă
duiesc infamia irațională, alunga
rea foamei, a sărăciei și ignoran

TĂRII GAZDĂ
prietenească, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Rodri
guez Lara au rostit toasturi.

în numele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
înmînat președintelui Rodriguez 
Lara ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România", cea mai înal
tă distincție românească acordată 
șefilor de stat, ca semn al pre
țuirii contribuției aduse la prie
tenia dintre popoarele român și e- 
cuadorian.

ței. în fapt, așezarea popoarelor 
pe făgașul liniștit și sănătos pe 
care să poată trece secole de a- 
devăr și încredere în justiția so
cială, în libertatea individuală și 
colectivă.

în numele guvernului forțelor 
armate pe care îl reprezint și al 
poporului Ecuadorului, primesc cu 
profundă gratitudine înalta deco
rație „Steaua Republicii Socialiste 
România", pe care Consiliul de 
Stat a hotărît să mi-o acorde și 
a cărei semnificație originală și 
actuală constă în obligația mo
dernă de a uni popoarele lumii cu 
sentimentul prieteniei adevărate 
și sincere, care se răsfrînge în co
laborarea concretă pentru realiza
rea dezvoltării spre care aspirăm.

Spiritul colaborării în procesul 
nostru de dezvoltare, așa cum 
bine ați spus, se ratifică în acor
durile pe care le vom încheia și 
al căror conținut îl vom aduce la 
cunoștința poporului nostru.

Mulțumesc, domnule președinte, 
prea distinsă doamnă Ceaușescu. 
pentru acest moment cordial și 
prietenesc ; mulțumesc stimaților 
membri ai delegației dumnea
voastră și doresc să păstrați cele 
mai bune impresii despre patria 
noastră și despre poporul nostru.

Mulțumesc domnului președinte, 
mulțumesc doamnei Ceaușescu 
pentru această cordială masă prie
tenească ; mulțumesc pentru cu
vintele rostite față de soția mea. 
care nu este prezentă aici, cît și 
pentru invitația pe care ne-ați a- 
dresat-o de a vizita frumoasa 
dumneavoastră țară.

Doamnelor și domnilor,
Vă rog să ridicăm acest pahar 

pentru România măreață, imortală, 
pentru viitorul ei,

Pentru președintele său, ca să 
continue pe acest drum.

ÎNTREVEDEM PRIETENEȘTI

Cu secretarul general al C.C. al P.C. din Ecuador,
Pedro Antonio Saad

Vineri seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, l-a 
primit, la reședința sa din Quito, 
pe Pedro Antonio Saad, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ecuador.

La primire au participat Milton 
Jijon și Manuel Leon, membri ai 
Biroului Politic, secretari ai C.C. 
al P.C. din Ecuador, și Josă So
lis, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Ecuador.

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

în numele Comitetului Central al 
partidului, al tuturor comuniștilor 
din Ecuador, tovarășul Pedro An

tonio Saad a transmis un salut căl
duros tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și și-a exprimat certitudinea că vi
zita șefului statului român în Ecua
dor va da un impuls puternic re
lațiilor dintre cele două partide și 
popoare. Comuniștii ecuadorieni, a 
arătat el, sînt bucuroși de rezulta
tele vizitei și vor contribui la în
făptuirea înțelegerilor convenite, 
ceea ce servește celor două po
poare și contribuie mult la întări
rea legăturilor Ecuadorului cu ță
rile socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis comuniștilor ecuadorieni 
un salut frățesc împreună cu cele 
mai bune urări de succes. Pre
ședintele României a reafirmat că 
vizita sa va duce la dezvoltarea 

relațiilor dintre cele două partide 
și popoare, și-a exprimat satisfac
ția pentru rezultatele vizitei și a 
arătat că acordurile și înțelegeri
le convenite, inclusiv declarația 
comună, vor duce la dezvoltarea 
pe multiple planuri a raporturilor 
româno-ecuadoriene.

în cursul convorbirii a fost ex
primată dorința de a dezvolta și 
întări relațiile cordiale dintre cele 
două partide, în interesul dezvol
tării generale a legăturilor româ
no-ecuadoriene, al cauzei democra
ției, socialismului și păcii în în
treaga lume.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie to
vărășească.

si lucrătorilor din industria chimico - farmaceutică
1

în cursul 
rășa Elena 
vizită la laboratoarele 
farmaceutice ecuadoriene — 
fe“, cea mai mare întreprindere de 
produse chimico-farmaceutice din 
Quito.

La sosire, cît și în tot timpul 
vizitei, tovarășei Elena Ceaușescu 
i-a fost făcută o caldă și entuzi
astă primire. Pe frontispiciul clă
dirii, cu litere mari, erau înscrise 
în limba română cuvintele: 
norați de vizită, salariații la
boratoarelor „Life" salută 
doamna Ceaușescu". Pe o mare 
pancartă, în incinta 
se putea citi, scrisă în 
spaniolă, urarea: „Un cald 
muncitoresc tovarășei 
Ceaușescu". în numeroase

zilei de vineri, tova- 
Ceaușescu a făcut o 

industriei 
„Li-

„O-

pe

clădirii 
limba 
salut 

Elena 
secții 

ale' laboratoarelor era arborat tri
colorul românesc.

„Salutăm în prezența dumnea
voastră, ce ne onorează în mod 
deosebit, pe omul de știință, cer
cetătorul experimentat ce își leagă 
numele de succesele științei chi
mice românești, pe soția eminen
tului om politic și conducător de 
stat, Nicolae Ceaușescu" — au 
fost cuvintele cu care președintele 
Consiliului de Administrație al 
laboratoarelor „Life", dr. Miguel 
Salvadore, a întîmpinat pe tova
rășa Elena Ceaușescu. Sînt pre
zenți membri ai Consiliului de 
Administrație, specialiști, munci
tori, membri ai conducerii sin
dicatului din întreprindere.

în sala de consiliu se face 
scurt expozeu asupra 
întreprinderii. 
Laboratoarele 
gamă variată 
farmaceutice 
medicale, umane și 
produse chimice și 
Producția, în bună parte destinată 
exportului în țări <......................
Latine, se bazează în 
pe licențe autohtone.

Sînt vizitate apoi 
unde tovarășa Elena 
întreține îndeaproape cu 
liști și muncitori, 
de procesul de fabricație, de mo
dul de organizare a producției.

Sîntem peste tot martorii unor 
manifestații spontane de simpatie, 
de caldă prietenie pentru poporul 
român. Numeroase lucrătoare își 
întrerup pentru o clipă munca, a- 
clamă puternic, înconjoară cu căi-

un 
activității 

însoțit de proiecții. 
„Life" produc o 

de produse chimico- 
destinate terapiei 

veterinare, 
insecticide.

ale Americii 
i mare măsură

laboratoarele, 
Ceaușescu se 

specia- 
interesîndu-se

dură pe tovarășa Elena Ceaușescu. 
„Sosirea dumneavoastră aici, dra
gă tovarășă Elena, ne umple ini
mile de bucurie. Reprezentați 
pentru noi solia unui popor care 
iubește libertatea și care luptă 
pentru demnitatea omului.
puține cuvinte care cuprind însă 
emoție și iubire multă" — decla
ră lucrătoarea Aurea Lopez Ortjz, 
membră a Consiliului Central al 
Confederației oamenilor muncii 
din Ecuador, adresîndu-se tovară
șei Elena Ceaușescu. Lucrătoarele 
oferă distinsei lor oaspete 
multe flori, 
erate <____
lor, un copil de o șchioapă, cu un 
mic buchet de flori în mîini, spu
ne tovarășei Ceaușescu: „Vă iu
bim, iubim din inimă România". 
Tovarășa Elena Ceaușescu se fo
tografiază în mijlocul copiilor.

înaintea plecării, președintele 
Consiliului de Administrație și 
președintele sindicatului rostesc 
scurte cuvîntări, elogiind politica 
țării noastre și subliniind că vizi
ta tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu 
constituie un eveniment care se 
bucură de o mare popularitate în 
Ecuador.

Luînd cuvîntul, tovarășa Elena 
Ceaușescu a exprimat vii mulțu
miri pentru primirea făcută, pen
tru cuvintele de caldă apreciere 
rostite la adresa României și a 
poporului ei. Totodată, a transmis 
conducerii întreprinderii, 
membrilor 
liștilor, 
din 
tică 
tornicirii 
tuoase și pe acest tărîm între Ro
mânia și Ecuador. După ce a îm
părtășit bunele impresii privind 
organizarea și desfășurarea pro
ducției întreprinderii și activitatea 
desfășurată de sindicat, tovarășa 
Elena Ceaușescu a menționat: „Aș 
dori să adresez tuturor femeilor 
din această întreprindere, care 
mi-au făcut o primire atît de emo
ționantă, salutul prietenesc al fe
meilor din România, care, alături 
de întregul popor român, își do
resc și militează pentru un viitor 
de pace autentică, pentru fericirea 
lor, a familiilor lor, a generațiilor 
viitoare".

Sînt

flori, 
flori, țesături de lînă lu

de ele. în creșa laboratoare-

tuturor 
săi, salutul specia- 

al tuturor lucrătorilor 
industria chimico-farmaceu- 
a României, dorința sta- 

unei colaborări fruc-

La plecare, tovarășa Elena 
Ceaușescu a semnat în cartea de 
onoare a întreprinderii.

Tot în cursul zilei de vineri, to
varășa Elena Ceaușescu a făcut o 
vizită la Muzeul de arheologie și 
artă medievală din Quito.

Muzeul este situat în edificiul 
Băncii Naționale a Ecuadorului, 
adăpostind colecții de o rară și 
autentică frumusețe. Cuprinzînd 
obiecte de muncă, luptă, cult și 
podoabă, lucrate cu milenii în 
urmă, colecțiile sale constituie 
un adevărat mesaj, de peste

veacuri, pentru frumos și trainic. 
Totodată, sînt expuse numeroase 
piese din epoca medievală ce poar
tă • amprenta timpului, a influen
țelor diferitelor culturi și arte ce 
s-au întîlnit în această parte a 
continentului latino-american.

Directorul muzeului, Hernand 
Crespo, dă ample explicații despre 
exponate, obiceiurile și tradițiile 
legate de folosirea lor.

Tovarășa EleAa Ceaușescu ex
primă cuvinte de frumoasă apre
ciere conducerii muzeului, urează 
specialiștilor săi succese în activi
tatea lor consacrată punerii în va
loare a artei 
doriene.

în cursul
Elena Ceaușescu a 
de soția 
terne al
Paredes, 
oficiale.

și tradițiilor ecua-

vizitelor, tovarășa 
fost însoțită 

ministrului relațiilor ex- 
Ecuadorului, Ruth de 
precum și de persoane

Cu delegația Centralei oamenilor muncii din Ecuador,
condusă de Beker Sanchez

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit, vineri, 
14 septembrie, delegația Centralei 
oamenilor muncii din Ecuador 
(C.E.T.), condusă de Beker 
chez, președintele centralei.

Au participat membri ai 
tetului Executiv al C.E.T., 
cum și tovarășul Ștefan . 
secretar al C.C. al P.C.R.

San-

Corni- 
, pre- 
Andrei,

în numele conducerii centralei, 
al tuturor oamenilor muncii ecua
dorieni, Beker Sanchez a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
călduros salut și a subliniat că 
vizita sa în Ecuador are o foarte 
mare semnificație și importanță, 
fiind și prima vizită a unui șef de 
stat socialist în această țară. El 
și-a exprimat convingerea că vizi
ta va întări și mai mult relațiile de 
prietenie dintre oamenii muncii 
din Republica Socialistă România 
și Ecuador.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis un cald sa
lut oamenilor muncii ecuadoriehi, 
urări de succes în realizarea uni
tății de acțiune a tuturor celor ce 
muncesc, a maselor largi populare 
în vederea consolidării indepen
denței șl suveranității, dezvoltării 
economico-sociale, întăririi solida
rității pe scară națională și inter
națională.

întîlnirea a decurs într-o at
mosferă de cordialitate și prie
tenie.

Tovarășa Elena Ceaușescu vizitind laboratoarele „Life

Dejun oferit de ministrul
Ministrul relațiilor externe al 

Ecuadorului, Antonio Josâ 
cio Paredes, și soția sa 
oferit un dejun în cinstea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu. Au 
parte reprezentanți de frunte 
vieții politice, economice și 
turale din Ecuador, precum 
personalitățile oficiale române 
care îl însoțesc pe președintele 
Consiliului de Stat în vizita 

în timpul dejunului, care 
desfășurat într-o ambianță de 
cordialitate, ministrul relațiilor 
externe ecuadorian a exprimat 
gratitudinea pentru prezența înal-

Lu
au

luat 
ai 

cul- 
și

sa. 
s-a

ților oaspeți și a toastat în cinstea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu, a no
bilului popor român.

Răspunzînd, conducătorul sta
tului nostru a exprimat convin
gerea că actuala vizită va constitui 
un moment important în extin
derea contactelor româno-ecuado
riene în diferite domenii de acti
vitate și a toastat pentru dezvol
tarea colaborării multilaterale 
dintre cele două popoare, pen
tru prosperitatea și fericirea 
parului ecuadorian prieten, 
sănătatea gazdelor, a tuturor 
lor prezenți.

SPECTACOL OMAGIAL
Vineri la amiază, președintele 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au asistat, într-unul din 
saloanele Ministerului Relațiilor 
Externe, la un concert de muzică 
de cameră, oferit de o formație or
chestrală condusă de Edgar Pala
cios, director al conservatorului de 
pe lingă Universitatea Loja, care 
și-a făcut studiile la București.

La încheierea concertului, în 
semn de omagiu pentru înalții oas
peți, pentru țara în care s-â for
mat ca muzician, conducătorul for
mației orchestrale a rugat să se în
găduie fetiței sale, care a învățat 
de la tatăl său limba română, să

po- 
în 

ce-

interpreteze două cîntece româ
nești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au avut 
cuvinte de apreciere asupra gin
gășiei cu care micuța artistă a in
terpretat cunoscutul vals „Valuri
le Dunării" și cîntecul „Inimă nu 
fi de piatră", precum și asupra 
vioiciunii cu care a recitat, în con
tinuare, versuri de Mihai Emi- 
nescu.

Adresînd felicitări conducătoru
lui orchestrei, președintele Consi
liului de Stat l-a invitat, împreună 
cu întreaga sa formație orchestra
lă, în România.
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Vizita președintelui Nicolae Ceaușeșcu în Ecuador

SEMNAREA DECLARAȚIEI SOLEMNE COMUNE
După încheierea convorbirilor o- 

ficiale, la Palatul Național din ca
pitala Ecuadorului, a avut loc vi
neri ceremonia semnării — de că
tre președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușeșcu. și pre
ședintele Republicii Ecuador, gene
ral de brigadă Guillermo Rodiri-' 
guez Lara — a Declarației solemne 
comune româno-ecuadoriene.

Ceremonia, care a avut loc în 
„Salonul galben“ al Palatului Na
țional, a început -prin citirea tex
tului declarației în limbile româ
nă și spaniolă.

A urmat apoi momentul semnă
rii acestui document de mare im

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială in Ecuador 

a președintelui Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușeșcu

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușeșcu, a efec
tuat, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușeșcu, o vizită oficială în Re
publica Ecuador, între 13 și 15 
septembrie 1973, Ia invitația pre
ședintelui Republicii Ecuador, ge
neral de brigadă Guillermo Ro
driguez Lara.

In timpul șederii în Republica 
Ecuador, înalții oaspeți români au 
avut o întrevedere cu reprezen
tanți ai oamenilor de afaceri din 
industrie, comerț și agricultură, 
au vizitat Fabrica de textile ,.La 
Internacional“, Muzeul „Banco 
Central", Universitatea Centrală, 
orașul Quito, Laboratoarele chi- 
mico-farmaceutice „Life", Muzeul 
„Compania de Jesus" și au depus 
o coroană de flori la Monumentul 
eroilor independenței.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușeșcu, a avut convor
biri cu președintele Republicii E- 
cuador, generalul de brigadă Guil
lermo Rodriguez Lara, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
cordialitate și înțelegere reciprocă.

De asemenea, au avut loc discu
ții între membri- ai suitei oficiale 
române și membri ai guvernului 
ecuadorian. șefi ai unor instituții 
de stat. La aceste întrevederi au 
participat, din partea română : 
Ion Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, Ștefan Andrei, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, Mircea Malița, consilier 
al președintelui Consiliului de 
Stat, Dumitru Moianu, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
în Republica Ecuador.

Din partea ecuadoriană au par
ticipat : dr. Antonio Jose Lucio 
Paredes, ministrul relațiilor ex
terne, dr. Francisco Rosales Ra
mos, ministrul industriei, comer
țului exterior și integrării, Gusta
vo Jarrin Ampudia, ministrul re
surselor naturale și energetice, 
Carlos Aguire Asanza, secretar 
general al Administrației.

în cadrul convorbirilor, cei doi 
președinți s-au informat reciproc 
asupra procesului de dezvoltare 
economică și socială a țărilor lor, 
au purtat discuții asupra posibili
tăților de dezvoltare a relațiilor 
dintre România și Ecuador și au 
efectuat un schimb de păreri cu 
privire la unele probleme inter
naționale actuale.

Cele două părți au subliniat im
portanța și utilitatea pe care o au 
contactele personale între . con
ducătorii celor două țări, la cel 
mai înalt nivel.

Animați de dorința de a răspun
de aspirațiilor de pace și colabo
rare internațională ale popoarelor 

portanță în cronica relațiilor din
tre cele două țări, expresie eloc
ventă a voinței de a le dezvolta în 
continuare în interesul reciproc și 
al cauzei colaborării internațio
nale.

Președintele Nicolae Ceaușeșcu 
și președintele Guillermo Rodriguez 
Dara ciocnesc o cupă de șampa
nie și se întrețin cîteva minute în 
mod cordial.

Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu a- 
dresează urarea ca între cele două 
țări și popoare să se dezvolte o cît 
mai strînsă colaborare.

Ia rîndul său, președintele Lara 
a subliniat că Declarația solemnă 

român și ecuadorian, precum și de 
a lărgi și adînci în continuare 
raporturile prietenești existente 
între cele două țări, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușeșcu, și președintele Repu
blicii Ecuador. Guillermo Rodri
guez Lara, au semnat o Declarație 
solemnă comună.

în timpul vizitei au fost, de a- 
semenea, semnate :

1. Acordul de cooperare econo
mică, industrială și tehnică între 
guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Republicii 
Ecuador.

2. Acordul comercial între gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia și guvernul Republicii E- 
cuador.

3. Acordul de colaborare cultu
rală între guvernul Republicii 
Socialiste România și guvernul 
Republicii Ecuador.

4. Protocolul de colaborare și 
cooperare în domeniul petrolier.

în cursul convorbirilor, s-a pro
cedat la un larg și util schimb de 
păreri asupra principalelor pro
bleme internaționale actuale de 
interes comun, constatîndu-se cu 
satisfacție existența a numeroase 
puncte de vedere apropiate și co
incidente.

Cele două părți consideră că re
ducerea și lichidarea decalajelor 
care separă țările în curs de dez
voltare de cele economic avansate 
constituie o problemă de impor
tanță majoră.

Cei doi șefi de stat și-au expri
mat satisfacția pentru dezvoltarea 
pozitivă a procesului de adîncire 
a relațiilor dintre statele latino- 
americane și, îndeosebi, față de 
contribuția țărilor andine la acest 
proces.

Președintele Nicolae Ceaușeșcu 
și președintele .Guillermo Rodri
guez Lara au avut un schimb de 
vederi asupra situației actuale din 
Europa. în legătură cu Confe
rința pentru securitate și coope
rare în Europa, cei doi președinți 
au evidențiat importanța pe care 
aceasta o are pentru dezvoltarea 
de sine stătătoare a fiecărui stat, 
precum și în căutarea, de soluții 
adecvate pentru consolidarea păcii 
în Europa.

Cei doi șefi de stat au convenit 
ca țările lor să coopereze în do
meniul dezarmării pentru a se 
lua măsuri menite să oprească 
cursa înarmărilor ; în special tre
buie luate măsuri pentru înfăp
tuirea dezarmării nucleare. în a- 
celași timp, au relevat importanța 
pe care o are Tratatul de la Tla- 
telolco, prin care America Latină 
este declarată zonă denucleari- 
zată. Cei doi președinți consideră, 
în același timp, că ar fi de mare 
importanță transformarea Balcani
lor într-o zonă a păcii și bunei 
înțelegeri, fără arme nucleare. 

comună este foarte bună și și-a ex
primat convingerea că ea va fi tra
dusă în viață spre binele ambelor 
popoare.

La ceremonia semnării au parti
cipat tovarășii Ion Pățan, George 
Macovescu, Bujor Almășan, Mir
cea Mal i ța, Dumitru Moianu, am
basadorul României în Ecuador.

Din partea ecuadoriană au par
ticipat ministrul relațiilor exter
ne, Antonio Jose Lucio Paredes și 
ceilalți membri ai guvernului.

La plecarea din Palatul Națio
nal, președintele Nicolae Ceaușeșcu 
a fost salutat cu căldură de popu
lația aflată în fața clădirii.

Cei doi președinți au salutat cu 
satisfacție încheierea Acordului 
cu privire la încetarea războiului 
și restabilirea păcii în Vietnam, 
precum și semnarea Acordului 
privind restabilirea păcii și rea
lizarea înțelegerii naționale în 
Laos și au exprimat totodată spe
ranța că aceste acorduri vor crea 
condițiile necesare instaurării u- 
nei păci durabile în această re
giune.

Examinînd situația din Orientul 
Apropiat, cei doi președinți și-au 
exprimat îngrijorarea față de sta
rea de tensiune existentă în a- 
ceastă zonă, subliniind, totodată, 
necesitatea găsirii unei soluții po
litice a conflictului, pe baza rezo
luției Consiliului de Securitate 
din 22 noiembrie 1967.

Președintele Nicolae Ceaușeșcu 
și președintele Guillermo Rodri
guez Lara au subliniat importanța 
pe care România și Ecuador o a- 
cordă întăririi rolului și creșterii 
eficienței Organizației Națiunilor 
Unite în rezolvarea problemelor 
internaționale, în interesul po
poarelor, apărarea principiilor 
dreptului internațional, crearea 
unui climat de securitate și co
laborare în lume. Cei doi șefi de 
stat și-au manifestat hotărîrea de 
a continua și coordona eforturile 
lor cu cele ale altor state pentru 
atingerea acestui scop, în confor
mitate cu rezoluția propusă de 
România și adoptată de către cea 
de-a XXVII-a sesiune a Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor 
Unite.

Subliniind semnificația deose
bită pe care o are vizita președin
telui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușeșcu — prima vizită a unui 
șef de stat român în Ecuador — 
cele două părți au apreciat în 
mod deosebit importanța contac
telor personale și a schimbului de 
păreri dintre factorii de răspun
dere ai celor două țări pentru dez
voltarea colaborării bilaterale, pen
tru întărirea încrederii, stimei și 
respectului reciproc dintre po
porul român și poporul ecuado
rian.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 
a transmis președintelui Republi
cii Ecuador, guvernului și poporu
lui ecuadorian călduroase mulțu
miri pentru primirea deosebit de 
cordială ce i-a fost rezervată în 
timpul vizitei în Ecuador.

Freședintele Nicolae Ceaușeșcu 
și tovarășa Elena Ceaușeșcu au 
invitat pe președintele Republi
cii Ecuador, generalul de brigadă 
Guillermo Rodriguez Lara, și pe 
doamna de Rodriguez să facă o 
vizită oficială în România.

Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.. Data vizitei urmează să 
fie stabilită ulterior, pe cale diplo
matică.

Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu înmînează președintelui Rodriguez Lara Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România"

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
Vineri seara, președintele Con

siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu, a ținut o con
ferință de presă la Quito cu zia
riști ecuadorieni și corespondenți 
ai presei străinei acreditați la 
Quito.

La conferința de presă au asis
tat tovarășul Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, Ște
fan Andrei, secretar al Comitetu
lui Central al P.C.R., George Ma
covescu, ministrul afacerilor ex
terne, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, 
Mircea Malița, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat, Du
mitru Moianu, ambasadorul Româ
niei la Quito.

Conferința de presă a fost des
chisă de Ion Cârje, director- gene
ral adjunct al „Agerpres", șeful 
grupului de ziariști români care îl 
însoțesc pe șeful statului român în 
vizita sa pe continentul latino- 
american. în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu a răspuns la în
trebările puse de ziariști.

JAIME BEJARAN (agen
ția Reuter) : Ați semnat de 
puțin timp Declarația comună 
cu președintele Republicii 
Ecuador, prin care ambele 
țări își asumă răspunderea să 
apere bogățiile naționale ți în 
mod special drepturile la re
sursele maritime în cadrul 
jurisdicției și dreptului inter 
național. Aceasta ar însemna 
că guvernul dumneavoastră 
simpatizează cu teza celor 200 
mile marine ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘEȘCU: Intr-adevăr,
am semnat cu puțin timp înainte, 
împreună cu președintele Rodri
guez Lara, Declarația comună so
lemnă prin care se exprimă dorin
ța noastră comună, a poporului ro
mân și a celui ecuadorian, de a 
dezvolta colaborarea și relațiile de 
prietenie, de a acționa pentru o 
largă colaborare economică și teh- 
nico-științifică, corespunzătoare in
tereselor popoarelor noastre și de a 
ne aduce contribuția la o lume mai 
dreaptă, mai bună, care să asigure 
o pace trainică. Ne-am pronunțat 
întotdeauna pentru dreptul po
poarelor de a fi pe deplin stăpîne 
pe bogățiile naționale și de a le 
folosi corespunzător intereselor 
proprii și totodată pentru o co
laborare între toate națiunile lu
mii. România consideră că în ceea 
ce privește apele teritoriale, ele 
sînt, de asemenea, o parte a inte
grității teritoriale și este deci 
dreptul fiecărui popor de a stabili 
cum să fie mai bine folosite în in
teresul dezvoltării sale.

JOSE FELIX SILVA (di
rector al Școlii de științe ale 

informării a Universității 
centrale din Quito) : Domnule 
președinte, considerăm că în 
epoca noastră nu este posibil 
ca popoarele să trăiască izo
late, și ca țările în curs de 
dezvoltare să ajungă la un de
plin progres numai prin re
sursele proprii. Aș don să-l 
întreb pe domnul președinte 
care sînt posibilitățile con
crete ale colaborării directe a 
României cu țara noastră ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘEȘCU: Intr-adevăr, în 
actuala epocă a avîntului impe
tuos al științei și tehnicii, progre
sul fiecărui popor presupune atît 
folosirea bogățiilor naționale în cît 
mai bune condiții, cît și o largă 
colaborare internațională, deoare
ce numai așa se poate asigura un 
progres rapid în toate domeniile, 
în ce privește relațiile de colabo
rare ale României cu Ecuadorul, 
avem în vedere colaborarea în do
meniile (petrolier, miner, în agro
nomie, în valorificarea superioară 
a resurselor naturale, industriali
zarea lor, care constituie un fac
tor esențial pentru dezvoltarea 
economico-socială independentă a 
oricărei țări, progresul agricultu
rii, o colaborare în domeniul teh- 
nico-științific, în formarea cadre
lor care, după cum cunoașteți, 
constituie, pînă Ia urmă, factorul 
hotărîtor al oricărui progres.

GONZALE PEREZ (secre
tar național pentru informa
ții) : Domnule președinte,
dumneavoastră afirmați în 
cadrul întîlnirii cu reprezen
tanții Camerei de Comerț că 
România a angajat în acest 
an 250 000 de noi muncitori 
calificați. Ați putea să ne 
spuneți căror sectoare de pro
ducție li se acordă o impor
tanță mai mare pentru califi
carea muncitorilor și care ar 
fi recomandarea dumneavoas
tră pentru ca țara noastră să 
atingă dezvoltarea dorită în 
sectorul industrial, pe baza 
calificării muncitorilor ecua
dorieni ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘEȘCU: Intr-adevăr,
în ultimii ani intră în producția 
industrială circa 250 000 de noi 
muncitori. Acest lucru este posibil 
datorită eforturilor pe care le face 
poporul român pentru dezvoltarea 
industriei, transporturilor și a ce
lorlalte sectoare de activitate, in
clusiv agricultura. Am menționat 
și astăzi că avem un sistem de 
școli profesionale, de licee tehni
ce care asigură calificarea în ra
port cu necesitățile economiei 
noastre. Folosim în același timp și 
formele de calificare direct în 

producție și de organizare a șco
larizării prin cursuri serale. Mi-ar 
fi greu să enumăr ramurile spre 
care se îndreaptă acești muncitori. 
Ei sînt în industria constructoare 
de mașini, petrochimie, siderurgie 
și în toate ramurile, care se dez
voltă proporțional. Oricare țară 
care trece la dezvoltarea indus
triei, agriculturii, trebuie să pună, 
așa cum am discutat de altfel și as
tăzi, pe primul plan pregătirea ca
drelor necesare pentru acele 
domenii pe care le are în vedere 
să le dezvolte. Deci, necesitățile 
Ecuadorului pot fi stabilite numai 
de guvernul dumneavoastră, de 
cei care au răspunderea în dome
niile industrial, agricol, economic, 
în raport cu procesul de dezvol
tare a economiei dumneavoastră.

ENRIQUE PROANO (ziarul 
„El Comercio") : Aș vrea să 
vă întreb, domnule președin
te; dacă România ar servi 
drept punte pentru o destin
dere între Republica Popu
lară Chineză ți Uniunea So
vietică 7

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘEȘCU: Uniunea So
vietică are relații diplomatice 
directe cu China și problemele dez
voltării colaborării dintre cele două 
țări se tratează direct, așa cum 
procedează și România atît în ra
porturile ei cti țările socialiste, 
cît și cu celelalte țări ale lumii.

NELSON VILLAGOMOS 
(ziarul „Expresso") : Domnu
le președinte, o întrebare în 
legătură cu situația din Chile. 
Care este părerea dumnea
voastră în Tegătură cu căderea 
guvernului lui Salvador Al
lende și dacă aceasta ar în
semna că singura cale pentru 
a ajunge la o revoluție ar fi 
lupta armată.

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘEȘCU : Am expus deja 
poziția României sau, mai bine- 
zis, poziția Partidului Comunist 
Român în legătură cu evenimen
tul din Chile, într-o declarație 
specială. Sigur că formele sau ac
țiunile de felul celor ce au avut 
loc în Chile nu pot fi aprobate de 
nimeni și după cîte cunosc aproa
pe totalitatea guvernelor lumii au 
primit cu îngrijorare și dezapro
bare ceea ce se întîmplă acolo. 
Noi sperăm că poporul chilian va 
reuși să restabilească respectarea 
constituției și să-și asigure dezvol
tarea democratică, întărirea inde
pendenței și suveranității sale. 
Este greu de tras de aici concluzii 
cu privire la căile de desfășurare 
a luptei pentru independență, 
pentru progres social. Formele 
luptei. corespund întotdeauna 
anumitor condiții, raportului de 
forțe și așa mai departe. Esențială

ÎNCHEIEREA 
CONVORBIRILOR 
OFICIALE DINTRE 
PREȘEDINTELE 

NICOLAE CEAUȘEȘCU 
ȘI PREȘEDINTELE 

GUILLERMO 
RODRIGUEZ LARA

Vineri după-amiază, la Palatul 
Național din Quito, s-au încheiat 
convorbirile oficiale dintre pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușeșcu. și pre
ședintele Republicii Ecuador, ge
neral de brigadă Guillermo Rodri
guez Lara.

este după părerea mea călăuzirea 
unității tuturor forțelor naționale 
— și, pentru America Latină, pro
blema unității tuturor forțelor na
ționale este problema numărul 
unu — pentru a asigura progresul 
economico-social. întărirea inde
pendenței și suveranității națio
nale.

ERMEL DE LA CRUZ (zia
rul „El Telegrafe") : Dom
nule . președinte, România a- 
parține Comunității Economi
ce Europene. Nu ar putea a- 
vea relații cu Pactul Andin, 
cit și cu pactul marilor Pa
teri economice ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘEȘCU : Nu aparținem
Pieței comune, dar avem relații 
de largă colaborare economică cu 
toate țările din Piața comună. A- 
vem, de asemenea, relații de co
laborare și dorim să le extindem 
cu țările din Pactul Andin. Pozi
ția României este de a extinde co
laborarea pe principiul egalității, 
echității și avantajului reciproc cu 
toate țările lumii fără deosebire 
de orfnduire socială.

EDMUNDO BATALLAS 
(televiziunea Ecuador) : As
tăzi, în America Latină se 
ține seama de doctrina plura
lismului ideologic. Ce benefi- 

' cii ar putea să aducă conti
nentului american și lumii in 
general 7

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘEȘCU : Dezvoltarea cola
borării internaționale dintre toa
te popoarele fără deosebire de o- 
rînduiri sociale, așa cum am men
ționat deja, constituie o necesita
te pentru progresul fiecărui po
por. Deci și popoarele Americii 
Latine, care au de soluționat mul
te probleme pe calea dezvoltării 
lor economico-sociale. a dreptății 
sociale, a întăririi independenței 
și suveranității lor, trebuie să gă
sească calea pentru o colaborare 
activă între ele, fără a face o pro
blemă din faptul că într-o țară e- 
xistă o orfnduire socială sau alta.

Problema orînduirii sociale a- 
parține fiecărui popor și trebuie 
să pornim de la respectarea drep
tului fiecăruia de a-și alege calea 
dezvoltării așa cum o dorește, fără 
nici un amestec din afară.

Deci, peste deosebirile de oria- 
duiri sociale, de concepții asupra 
unor probleme sau altora, inclu
siv de concepții filozofice, po
poarele trebuie să colaboreze în
tre ele atît pentru dezvoltarea lor, 
cît și pentru a-și asigura inde
pendența, pentru cauza păcii în 
lume.

Salutul muncitoresc al textiliștilor 
de la fabrica „La lnternacional“

In cursul după-amiezii de vi
neri, președintele Nicolae 
Ceaușeșcu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușeșcu au făcut o vizită 
la fabrica de textile „La Interna- 
cional", aflată într-unul din car
tierele mărginașe ale orașului 
Quito. Oaspeții români au fost în
soțiți de ministrul ecuadorian 
relațiilor externe, Antonio Jose 
Lucio Paredes.

Obiectiv important al industriei 
ecuadoriene, fabrica de textile 
constituie un exemplu al eforturi
lor acestei țări, pînă nu de mult 
cunoscută ca o republică a bana
nelor și a arborelui de cacao, de 
a-și crea o economie diversificată, 
ca pîrghie indispensabilă a ridică
rii nivelului de trai al poporului, 
a bunăstării sale. Procesul de 
creare a unei economii multidi- 
recționate contribuie, totodată, ia 
întărirea rîndurilor clasei munci
toare, vizita la fabrica de textile 
oferind din acest punct de vedere 
prilejul unui contact direct cu 

unul din puternicele detașamente 
ale muncitorimii ecuadoriene.

Textiliștii de aici s-au pregătit 
în mod deosebit pentru a primi 
așa cum se cuvine pe reprezentanții 
României, țară în care știu că au 
un prieten de nădejde. La intra
rea în fabrică, încadrată de stea
gurile României și Ecuadorului, 
care flutură în bătaia vîntului, 
pot fi zărite două mari banderole 
pe care stă scris în limbile româ
nă și spaniolă : „Bine ați venit 
în fabrica noastră, președinte 
Ceaușeșcu, stimat oaspete al po
porului ecuadorian" („Bienveni- 
do a nuestra fabrica, presidente 
Ceausescu, honorable huesped del 
pueblo ecuatoriano").

Directorul fabricii, Ernesto Ri- 
vademeida, salută cu căldură pe 
oaspeți, invitîndu-i apoi să viziteze 
în succesiunea fluxului tehnologic 
diferitele secții ale fabricii, înce- 
pînd cu secția de filatură și urzit 
și terminînd cu sala războaielor, 
vopsitoria și expediția. Se dau ex

plicații amănunțite asupra diferi
telor faze ale producției, asupra 
parametrilor utilajelor folosite și 
asupra capacității întreprinderii.

Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu și 
tovarășa Elena Ceaușeșcu zăbovesc 
ceva mai mult în sala unde se im
primă țesăturile, au cuvinte de 
apreciere asupra coloritului viu și 
desenelor ce vădesc mult bun gust 
și fantezie. Țesăturile ecuadoriene, 
din care se fabrică vestitele „Pon
chos", sînt de altfel cunoscute în 
întreaga lume, stînd mărturie meș
teșugului și talentului unui popor 
deosebit de înzestrat.

La trecerea oaspeților, muncitori 
și muncitoare se opresc o clipă din 
lucru, fac semne prietenești 
aplaudă.

Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu . 
răspunde cu cordialitate, strings 
mîna multora dintre ei.

La încheierea vizitei, directorul 
fabricii mulțumește călduros con
ducătorului statului român pentru 
cinstea și bucuria făcută tuturor 

celor ce își au locul de muncă aici. 
Președintele Nicolae Ceaușeșcu 
transmite, la rindul său, un căldu
ros salut tuturor muncitorilor fa
bricii și își exprimă încrederea că 
relațiile dintre cele două țări se 
vor întări, așa cum s-a stabilit cu 
prilejul convorbirilor cu președin
tele Lara.

Are loc apoi un moment emo
ționant. De tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu se apropie Dario Eche
verria, președintele Federației na
ționale a muncitorilor textiliști, 
care adresează un salut fierbinte 
șefului statului român, în numele 
tuturor muncitorilor acestei orga
nizații sindicale. Tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu mulțumește și roagă să 
se transmită membrilor federației 
salutul său personal, salutul mun
citorilor textiliști din România, 
dînd, totodată, glas convingerii că 
legăturile de colaborare și solida
ritate dintre oamenii muncii din 
cele două țări var cunoaște o dez
voltare largă.
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Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în Ecuador
POSIBILITĂȚI REALE PENTRU DEZVOLTAREA 

COOPERĂRII DINTRE CELE DOUĂ ȚĂRI 
Reuniune de lucru cu reprezentanți ai vieții economice

Vineri la amiază, președintele 
Consiliului de Stat al României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a a- 
vut, la Ministerul de Externe e- 
cuadorian, o reuniune cu un grup 
de reprezentanți ai vieții econo
mice și cercurilor de afaceri din 
Ecuador. Din partea română a par
ticipat tovarășul Ion Pățan.

Participanții ecuadorieni — oa
meni de afaceri din sectorul pri
vat, delegații oficiale ale unor 
municipii și personal de specia
litate din Ministerul Industriei și 
Comerțului, precum și din Minis
terul Relațiilor Externe ;— au fă- 
cuit o expunere și au prezentat un 
memorandum președintelui Nicolae 
Ceaușescu, privind posibilitățile 
de dezvoltare a cooperării dintre 
România și Ecuador, în diferite 
sectoare de activitate.

In cadrul reuniunii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut o amă
nunțită expunere asupra posibi
lităților pe care le oferă econo
mia românească pentru dezvolta
rea cooperării dintre România și 
Ecuador.

în cuvîntul său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat di
recțiile de dezvoltare a economiei 
românești, precizînd îndeosebi 
dezvoltarea într-un ritm intens a 
industriei și mai cu seamă a ace
lor ramuri care, pe plan mondial, 
înregistrează nivelul cel mai înalt. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
levat că România realizează o lar
gă cooperare cu o segmă de țări, 
avînd în vedere că, în condițiile 
actuale ale revoluției tehnico-ști- 
ințifice, nici o țară, și în special o 
țară mică, nu poate produce în
treaga gamă de mărfuri. Vorbito
rul a subliniat, totodată, accentul 
pe care România îl pune pe 
pregătirea cadrelor în industrie, 
în agricultură și în alte sectoare 
ale vieții economice. în continua
re, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat orientarea generală a 
relațiilor economice promovate de 
țara noastră, menționînd relațiile 
României cu țările socialiste, cu 
țările în curs de dezvoltare, cu 
țările capitaliste avansate. în ex
punerea sa, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat diversele for
me de cooperare promovate de 
România, între care realizarea de 
societăți mixte. De asemenea, șe
ful statului român a menționat că, 
tn cadrul relațiilor sale de cola

borare, România acordă asistență 
tehnică în acele domenii în care 
țara noastră are experiență. Sîn- 
tem dispuși — a subliniat tova
rășul Nicolae Ceaușescu — să 
participăm activ la colaborarea in
ternațională pe principiile egali
tății în drepturi, respectului re
ciproc, neamestecului în treburile 
interne.

Referindu-se la vizita pe care o 
întreprinde în Ecuador, președin
tele Nicolae Ceaușescu a arătat că 
a ajuns, în convorbirile pe care 
le-a avut cu președintele Lara, la 
concluzii comune cu privire la o 
colaborare largă în domeniile eco
nomic, tehnioo-științific, cultural, 
inclusiv în domeniul pregătirii ca
drelor și al asistenței tehnice. A- 
cordurile care vor fi încheiate — 
a precizat șeful statului român — 
vor crea cadrul juridic pentru dez
voltarea colaborării pe mai de
parte dintre România și Ecua
dor. Dorim să colaborăm atît cu 
întreprinderi de stat, cit și cu 
companii particulare, cu întreprin

zători particulari — a spus, în în
cheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu.

în cadrul acestei reuniuni de 
lucru, din partea ecuadoriană au 
luat cuvîntul Bolivar Leon Lara, 
președinte al consiliului munici
pal Pujili, din provincia Cotopaxi, 
dr. Nelson Oquendo, președinte al 
consiliului provincial Cotopaxi, 
Holger Velastegui Dominguez, pre
ședinte al consiliului municipal 
Santo Domingo de Los Colorados, 
inginer Carlos Arce, directorul 
firmei Unproba, Miguel Espinosa 
Paes, președinte al Camerei de Co
merț, ing. Simon Cardenas, pre
ședinte al Camerei de Agricultură, 
ing. Pedro Pinto Rubianes, pre
ședinte al Camerei de Industrie a 
regiunii Picincea. în luările lor de 
cuvînt, reprezentanții vieții econo
mice și cercurilor de afaceri din 
Ecuador și-au exprimat satisfac
ția față de cursul ascendent al re
lațiilor economice și comerciale 
dintre România și Ecuador și con
vingerea că există bune premise

DECLARAȚIA SOLEMNA COMUNĂ 
a Republicii Socialiste România 

și a Republicii Ecuador
(Urmare din pag. I)

pentru intensificarea lor, în con
tinuare, în diverse domenii de 
interes comun, pe baza princi
piilor egalității în drepturi și a- 
vantajului reciproc.

La încheierea reuniunii, pre
ședintele consiliului municipal 
Pujili, din provincia Cotopaxi, Bo
livar Leon Lara, a înmînat, în 
semn de înaltă prețuire, președin
telui Nicolae Ceaușescu un perga
ment prin care membrii consiliu
lui municipal pe care îl conduce 
își exprimă satisfacția față de bu
nul mers al relațiilor de cooperare 
dintre România și Ecuador.

★
Vineri, tovarășul Bujor Almă- 

șan, ministrul minelor, petrolului 
și geologiei, însoțit de căpitanul 
de marină Gustavo Jarrin Arnpu- 
dia, ministrul ecuadorian al resur
selor naturale și energetice, a fă
cut o scurtă călătorie cu elicopte
rul în jungla din bazinul superior 
al fluviului Amazoanelor. Au fost 
vizitate sonde în forai și instalații 
petroliere.

științifice tn domeniile de interes reciproc, tn scopul 
folosirii adecvate a resurselor lor naturale și umane ;

De a favoriza extinderea și intensificarea relațiilor 
tn domeniile științei, învățămîntului, culturii, artelor și 
sportului ;

De a dezvolta și aprofunda legăturile de prietenie 
dintre ceie două popoare, printr-o mai buni cunoaște
re reciprocă a valorilor. lor materiale și spirituale și 
apropierea dintre ele prin programe de cooperare 
între universități și instituții de artă și cultură, schim
buri de oameni de știință, profesori, studenți și perso
nalități ale vieții economice, politice și sociale.

II. Declară solemn că relațiile lor reciproce, precum 
și relațiile cu toate celelalte state se bazează, intre 
altele, pe următoarele principii, care slnt legate ihtre 
ele :

— Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-și alege 
și dezvolta sistemul său politic, economic șl social, în 
conformitate cu voința și interesele proprii, fără nici 
o intervenție din afară ;

— Dreptul fiecărui stat Ia existență, libertate, inde
pendență și suveranitate națională ;

— Dreptul suveran, inalienabil șl imprescriptibil al 
fiecărui stat de a folosi bogățiile naturale și toate 
resursele sale, în conformitate cu interesele sale na- 
țfonale, fără nici un fel de obstacol, dreptul statelor 
de a dispune liber de toate resursele marine aflate in 
limitele suveranității și jurisdicției lor naționale și de a 
participa echitabil Ia exploatarea resurselor teritoriilor 
submarine și ale subsolului lor, situate in afara limi
telor naționale, care constituie patrimoniul comun al 
umanității ;

— Deplina egalitate in drepturi a tuturor statelor, 
fără deosebire de mărime, nivel de dezvoltare și de 
sistemele lor politice, economice și sociale ;

— Dreptul fiecărui stat de a participa, în condiții de 
egalitate, la examinarea șl soluționarea problemelor 
internaționale de interes comun ;

— Dreptul statelor de a beneficia de realizările știin
ței și tehnologiei moderne în toate domeniile ;

— Dreptul și obligația statelor, fără deosebire de 
sistemul lor social și politic, de a coopera intre ele in 
diverse domenii, in scopul menținerii păcii și secu
rității internaționale și de a favoriza progresul econo
mic și social al popoarelor, in special al acelora care 
se află incă in curs de dezvoltare ;

— Obligația tuturor statelor d» a nu interveni, sub 
nici o formă și sub nici un pretext, in afacerile interne 
și externe ale oricărui alt stat ;

— Obligația statelor de a respecta inviolabilitatea 
frontierelor naționale și integritatea teritorială a altor 
state și, drept consecință, de a recunoaște faptul că

orice atentat din partea oricărui stat, Îndreptat împo
triva unității naționale sau integrității teritoriale a 
altui stat, constituie o gravă violare a păcii și afectează 
securitatea internațională ;

— Obligația statelor de a se abține în relațiile lor 
internaționale de la orice fel de constringere militară, 
politică, economică sau de alt fel, precum și de la 
amenințarea cu forța sau folosirea forței, sub orice 
formă, împotriva oricărui stat ;

— Dreptul fiecărui stat la autoapărare individuală 
sau colectivă ;

— Obligația statelor de a soluționa exclusiv prin 
mijloace pașnice și tn conformitate cu normele drep
tului internațional neințelegerile care ar putea apărea 
între ele ;

— îndatorirea fiecărui stat de a-și îndeplini cu bună 
credință obligațiile asumate in conformitate cu Caria 
Națiunilor Unite sau deenrglnd din principiile și regu
lile de drept internațional, general recunoscute sau 
din acorduri internaționale valabile, încheiate conform 
acestor principii și reguli de drept internațional.

III. Declară, de asemenea, hotărirea lor comună :
De a dezvolta relațiile de prietenie și cooperare eu 

toate statele, pe baza principiilor cuprinse in prezenta 
declarație ;

De a coopera in domeniul dezarmării pentru a se lua 
măsuri menite să oprească cursa Înarmărilor, în spe
cial pentru înfăptuirea dezarmării nucleare, pentru 
crearea de zone denuclearizate In diferite regiuni ale 
lumii, insoțită de angajamentul ferm al statelor nu
cleare de a nu folosi armele atomice Împotriva țărilor 
participante la astfel de zone și de a respecta statutul 
de denuclearizare ;

De a sprijini promovarea păcii, a bunei Înțelegeri și 
a cooperării in Europa, America Latină și in Întreaga 
lume ;

De a acționa cu hotărire în vederea stabilirii și 
menținerii unei ordini mondiale economice și sociale 
juste și echitabile, pentru instaurarea unei mai rațio
nale și juste diviziuni a muncii, pentru transformările 
care trebuie să fie operate în structura economiei mon
diale, pentru normalizarea și expansiunea comerțului, 
pentru întărirea securității economice colective in 
scopul favorizării dezvoltării șl a expansiunii econo
miilor naționale ;

De a coopera pentru întărirea rolului Organizației 
Națiunilor Unite in menținerea și consolidarea păcii 
și securității internaționale, dezvoltarea cooperării 
intre toate națiunile și promovarea normelor dreptului 
internațional in relațiile dintre state.

întocmită la San Francisco de Quito, la 14 septembrie 
1973, în două exemplare, fiecare în limbile română și 
spaniolă, ambele texte avind aceeași valabilitate.

PLECAREA DIN QUITO SOSIREA LA LIMA
Sîmbătă dimineața, la ora 9,30 

(ora locală), ora 16,30 (ora Bucu- 
reștiului), președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună ou persoanele 
oficiale care îi însoțesc, au pără
sit Quito, plecînd spre Peru.

La plecarea de pe aeroportul ca
pitalei ecuadoriene, pavoazat festiv 
cu drapelele de stat ale celor două 
țări, solii poporului român au fost 
conduși de președintele Republicii 
Ecuador, generalul Rodriguez 
Lara.

Sînt prezenți generalul Mario 
Lopez Serrano, comandantul-șef al 
armatei, și contraamiralul Sergio 
Vasquez, comandantul-șef al for
țelor maritime militare, membri ai 
Consiliului de Guvernămînt; mi
nistrul relațiilor externe. Antonio 
Jose Lucio Paredes, ministrul a- 
părărll, generalul Marco Almeida 
Jativa. ministrul afacerilor inter
ne,' contraamiral Alfredo Pove- 
da, ministrul finanțelor, Ruben 
Dario Ayala, ministrul agriculturii 
și zootehniei, Guillermo Maldona
do Lince, ministrul industriei, co
merțului exterior și integrării, 
Francisco Rosales Ramos, minis
trul resurselor naturale și energe
tice, căpitan Gustavo Jarrin 
Ampudia, ministrul educației, ma
ior Luis Guillermo Duran, minis
trul lucrărilor publice, colonel Ra
fael Rodriguez Palacios, secretar 

Excelenței Sale
Domnului general de brigadă

GUILLERMO A. RODRIGUEZ LARA
Președintele Republicii Ecuador

QUITO

Părăsind teritoriul ospitalier al Republicii Ecuador, am marea plă
cere de a transmite, încă o dată, excelenței voastre, guvernului și po
porului ecuadorian, în numele meu, al tovarășei melq și al membrilor 
delegației române mulțumirile călduroase pentru primirea cordială, 
ospitalitatea și atenția cu care ne-ați înconjurat în timpul vizitei în 
frumoasa dumneavoastră țară.

Convorbirile rodnice pe care le-am purtat, documentele încheiate 
cu această ocazie îmi întăresc convingerea că relațiile prietenești, de 
colaborare dintre țările și popoarele noastre vor cunoaște o dezvoltare 
continuă, în interesul României și Ecuadorului, al păcii și înțelegerii 
Internaționale.

Urez poporului ecuadorian prieten prosperitate și fericire!

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

general al guvernului, colonel Car
los Aguirre Asansa.

tn timp ce sînt intonate imnu
rile de stat ale celor două state, 
în semn de salut se trag 21 salve 
de artilerie. Cei doi președinți trec 
în revistă compania militară de 
onoare aliniată pe aeroport.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu și per
soanele oficiale care îi însoțesc își 
iau rămas bun de La oficialitățile 
prezente.

La scara aeronavei prezidenția
le, președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Rodriguez Lara își 
string călduros mîinile, se felicită 
din nou cu căldură pentru rezul
tatele fructuoase ale întâlnirilor lor.

„Lăsați aici prieteni buni — a 
declarat președintele Lara; vă 
doresc, domnule președinte, din 
toată inima, mult succes în acti
vitatea dumneavoastră, spre bi
nele și fericirea poporului român". 
Președintele Nicolae Ceaușescu își 
exprimă convingerea că vizita sa 
în Ecuador a cimentat prietenia 
dintre cele două popoare, a des
chis noi și largi perspective co
laborării dintre cele două țări și 
popoare în folosul lor, al cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

„Așteptăm să vă salutăm în 
țara noastră, domnule președinte" 
— a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.
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poporului acestei țări, care pe plan 
extern își găsesc expresia într-o 
acțiune de largă deschidere spre 
țările socialiste, spre toate țările 
ce au pășit pe calea unei dezvol
tări de sine stătătoare, și-au atras 
simpatia forțelor progresiste din 
întreaga lume.

In spiritul politicii sale profund 
consecvente de solidaritate și spri
jin față de toate acele țări care au' 
pășit pe făgașul transformărilor 
economice și sociale, al apărării și 
consolidării independenței națio
nale, al dezvoltării de sine stătătoa
re. România socialistă dezvoltă 
relații de colaborare și prietenie cu 
Peru, în interesul celor două po
poare, al cauzei generale a pro
gresului și păcii, relații cărora ac
tuala vizită a șefului statului 
român le deschide mari și ample 
perspective pe multiple planuri. 
Nu încape îndoială, din acest 
punct «ie vedere, că ziua de 15 
septembrie, ziua sosirii la Lima a 
conducătorului statului nostru, 
deschide un nou capitol în cronica 
relațiilor româno-peruane.

...Ne aflăm pe aeroportul 
„ Jorge Chavez" din Lima, îm
podobit astăzi cu steaguri româ
nești și peruane. După un zbor 
de două ore și jumătate, aeronava 
prezidențială aterizează pe aero
port.

Au venit aici primul ministru, 
generalul Edgardo Mercado Jarrin, 
care, împreună cu șeful Casei mi
litare a președintelui republicii, 
Enrique Ibanez Burga, îl repre
zintă pe președintele Alvarado, 
care nu s-a putut deplasa la aero
port datorită unei recente inter
venții chirurgicale.

Generalul Edgardo Mercado 
Jarrin salută cu căldură, în nu
mele președintelui Juan Velasco 
Alvarado, pe președintele Nicolae 
Ceaușescu ; soția sa, doamna de 
Mercado, oferă tovarășei Elena 
Ceaușescu o splendidă orhidee.

Sînt prezentate persoanele ofi
ciale care însoțesc pe președintele 
Consiliului de Stat al României : 
Ion Pățan, Ștefan Andrei, George 
Macovescu, Bujor Almășan.

După intonarea imnurilor de 
stat român și peruan și trecerea 
în revistă a gărzii de onoare, oas
peților români le sînt prezentate 
oficialitățile peruane venite în în
tâmpinare : ministrul de externe, 
Miguel Angel de la Flor Valle, 
ministrul aviației, Rolando Gilardi 
Rodriguez, ministrul marinei, Luis 
Ernesto Vargas Caballerro, mi

nistrul energiei și minelor, Jorge 
Fernandez Maldonado, ceilalți 
membri ai guvernului, președinții 
forurilor supreme legislative și de 
justiție ale țării, șefii de stat ma
jor ai celor trei arme, primarul 
general al Limei, decanul corpu
lui diplomatic, care, potrivit uzan
țelor peruane, constituie comitetul 
de primire al șefilor de state.

Potrivit acelorași uzanțe, sînt 
prezenți pe aeroport șefii misiuni
lor diplomatice din țările latino- 
americane vizitate de președintele 
Nicolae Ceaușescu, precum și 
ambasadorii țărilor socialiste acre
ditați la Lima. Sînt de față 
ambasadorul român în Peru, Mir
cea Nicolaescu, și ambasadorul Pe
rului în România, Enrique Laroza.

Oaspeți și gazde se îndreaptă 
apoi spre reședința rezervată pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în 
timpul vizitei sale în Peru. De-a 
lungul drumului străbătut de 
coloana de mașini sînt arborate 
steagurile celor două țări. Lima, 
una din marile metropole ale Ame
rica latine, cu două milioane și 
jumătate de locuitori, oraș în care 
monumentele trecutului se înge
mănează cu edificiile pe verticală 
ale epocii moderne, cunoaște astăzi 
atmosfera specifică evenimentelor 
politice deosebite.

Făcîndu-se interpreta sentimen
telor cu care populația peruană în
tâmpină vizita șefului statului 
român, presa din Lima anunță cu 
titluri mari pe prima pagină, acest 
important eveniment din istoria 
relațiilor dintre cele două țări. 
Marele cotidian „Expreso" publică 
pe o pagină întreagă sub titlul 
„Dorim să dezvoltăm colaborarea 
economică între Peru și România", 
interviul care a fost acordat trimi
sului special al acestui ziar, Fran
cisco Moncloa, de președintele 
Nicolae Ceaușescu. Ziarul „La 
Prensa" consacră, de asemenea, o 
pagină întreagă însoțită de foto
grafii prezentării României socia
liste, a marilor sale înfăptuiri pe 
plan economic și social, a politicii 
sale externe de pace și colaborare 
între toate națiunile. Referindu-se 
la personalitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, ziarul relevă 
„dinamismul său excepțional", sub
liniind că sub conducerea sa 
România desfășoară o politică ex
ternă independentă, iar pe plan 
intern a obținut „succese străluci
te în dezvoltarea economiei" Alte 
ziare cum ar fi „Correo nueva 
era", „Ojo" publică programul 
amănunțit al vizitei, însoțindu-|i 

relatările respective cu fotografii, 
pe mai multe coloane, ale conducă
torului statului român.

Răspunzînd interesului deosebit 
pentru țara noastră, pentru reali
zările ei, pentru personalitatea 
președintelui României socialiste, 
la începutul acestei luni la Lima 
a apărut, așa cum s-a și relatat, 
un volum de articole și cuvîntări 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
intitulat în mod sugestiv „Norme 
și relații pentru pacea și colabo
rarea mondială". In aceste zile vo
lumul poate fi întâlnit în vitrinele 
marilor librării din Lima, fiind 
cercetat cu interes și atenție. în 
prefața la acest volum, prof. dr. 
Julio Franco Castro scrie : „Gîn- 
direa politică a președintelui 
României are o semnificație aparte 
pentru noi, peruanii, care ne sim
țim legați de frații noștri români 
prin afinitate umană și prin feri
citele coincidențe ce există între 
popoarele noastre : spirituală, cul
turală, sociologică și istorică. Pen
tru toate acestea, și pentru multe 
altele, președintele Ceaușescu va 
fi unul dintre oaspeții cei mai 
apropiați și iubiți pe care i-au 
primit în țara lor peruanii, iar 
cartea sa este un mesaj și un sim
bol al prieteniei poporului român 
față de poporul peruan".

Sub semnul unor asemenea sen
timente de durabilă prietenie, de 
stimă și respect reciproc a în
ceput vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Republica Peru.

La sosirea la reședința oficială 
din stațiunea Chaclacayo, Ia soli
citarea ziariștilor peruani, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a decla
rat : „Adresez poporului peruan 
un călduros salut din partea po
porului român, a mea personală 
și cele mai bune urări de prospe
ritate și fericire".

La .puțin timp după sosirea la 
Chaclacayo, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au făcut o vizită pro
tocolară președintelui Juan Ve
lasco Alvarado și soției sale, Con
suelo Gonzales de Velasco, la re
ședința președintelui peruan din 
aceeași localitate.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de
Romulus CAPLESCU 
Mircea MOARCAȘ 
Eugen POP
Telefoto : Radu Cristescu

Ion Dumitra

Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
la deschiderea noului 
an de învățămînt
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necesar să se acționeze cu hotă- 
rîre pentru lichidarea oricăror 
forme perimate de învățămînt, 
pentru eliminarea din procesul 
predării a cunoștințelor învechi
te, depășite, lipsite de actualitate 
și eficiență practică. Școala tre
buie să asigure tineretului nu 
numai o diplomă, un atestat de 
cunoștințe, ci însușirea unei pro
fesiuni sau meserii concrete, po
sibilitatea de a se integra rapid 
în activitatea economico-socială, 
în sferele producției materiale și 
spirituale unde se hotărăște pro
gresul patriei. Este necesar ca 
fiecare treaptă a învățămîntului 
— școala generală, _ liceul, facul
tatea — să asigure absolvenților 
cunoștințe teoretice și practice 
care să le permită prestarea unei 
munci utile societății.

Ministerul Educației și învăță
mîntului, celelalte ministere care 
au răspunderi în domeniul învă
țămîntului sînt chemate să acțio
neze pentru soluționarea rapidă 
a tuturor acestor probleme în 
spiritul indicațiilor date de 
Plenara C.C. al P.C.R. din iunie 
a.c., asigurînd perfecționarea în 
continuare a programelor șco
lare și universitare, ridicarea ni
velului lor științific, dezvoltarea 
activității de cercetare științifi
că în școli și facultăți, asigura
rea condițiilor pentru îmbunătă
țirea instruirii practice a elevi
lor și studenților, dotarea cores
punzătoare a atelierelor și la
boratoarelor școlare.

însușindu-și cuceririle științei 
și tehnicii moderne, dobîndind 
deprinderi practice cît mai te
meinice în toate specialitățile și 
domeniile de activitate, tineretul 
nostru trebuie totodată să se for
meze în spiritul celei mai înain
tate concepții despre lume șl 
viață — concepția materialist- 
dialectică, a principiilor funda
mentale ale socialismului științi
fic. Numai astfel el va putea găsi 
răspuns multiplelor probleme pe 
care le ridică viața, va putea în
țelege în mod just fenomenele 

noi ale realității, va putea milita 
activ pentru cauza socialismului 
și comunismului.

Corpul didactic, catedrele de 
științe sociale, organizațiile de 
partid, de tineret și pionierești 
din școli și facultăți trebuie să 
cultive în rîndul tinerei generații 
pasiunea revoluționară, dragos
tea față de patrie și partid, de
votamentul profund față de in
teresele vitale ale poporului, 
voința de a-și însuși și promova 
în viață principiile eticii și echi
tății socialiste. în școli și facul
tăți, tinerii trebuie să fie educați 
în spiritul marilor răspunderi ce 
le revin față de societate, pen
tru apărarea și dezvoltarea pro
prietății socialiste, a cuceririlor 
revoluționare ale poporului, pen
tru edificarea societății socialis
te multilateral dezvoltate pe pă- 
mîntul României.

Tineretul patriei noastre tre
buie să militeze activ pentru în
făptuirea principiilor politicii ex
terne a partidului și statului nos
tru, pentru afirmarea în lume 
a înaltelor idealuri ale socialis
mului, ale progresului social și 
păcii, adueîndu-și contribuția la 
lupta pentru făurirea pe planeta 
noastră a unei lumi mai bune 
și mai drepte.

Am deplina convingere că pro
fesorii și învățătorii, întregul corp 
profesoral, toți elevii și studen
ții, conducerile școlilor și facul
tăților, organizațiile de partid, 
de tineret și de pionieri nu vor 
precupeți nici un efort pentru a 
asigura înfăptuirea programului 
de dezvoltare a învățămîntului de/ 
toate gradele, pentru a face ca 
școala să răspundă în condiții 
cît mai bune înaltelor exigențe 
pe care i le pun în față partidul 
și statul, întregul nostru popor, 
însăși dezvoltarea societății ro
mânești pe calea socialismului și 
comunismului.

Cu această convingere, doresc 
să urez cadrelor didactice, stu
denților și elevilor spor la muncă 
și învățătură, un an școlar cît 
mai bogat în realizări, multă să
nătate și fericire !
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ziua lor
[ EP||MCI E ‘ Inițiative lăudabile, dar 
IsEllUIWELE | șj atitudini ce contravin

cerinței de a grăbi recoltarea și conservarea
TELEORMAN

iFAPTUL 
IDIVERS

Astăzi este „Ziua metalurgistu
lui", zi care simbolizează înalta 
prețuire pe care partidul și guver
nul, întregul nostru popor o acor
dă muncii harnice, pline de pa
siune și răspundere a acestui deta
șament de frunte al clasei noastre 
muncitoare. Sărbătoarea din acest 
an a metalurgiștilor are loc în con
dițiile în care întregul nostru po
por muncește cu abnegație și entu
ziasm pentru înfăptuirea amplului 
program, stabilit de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională ale 
partidului, în vederea accelerării 
progresului economic și social al 
țării, făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Ca toți oamenii muncii, metalur
giștii sînt angajați plenar, cu în
treaga lor capacitate creatoare, în 
marea întrecere socialistă pentru 
înfăptuirea obiectivului național 
major — cincinalul înainte de ter
men și la un nivel superior de 
eficiență. Muncind cu hotărîre și 
dăruire, metalurgiștii raportează 
rezultate remarcabile de ziua lor. 
în opt luni din acest an, pe an
samblul industriei metalurgice a 
fost realizată, peste prevederile 
plantdai, o producție globală de 
591 milioane lei. Economia națio
nală a beneficiat în această peri
oadă de importante cantități supli
mentare de produse, între care 
114 000 tone fontă, 119 000 tone oțel, 
67 000 tone laminate finite pline din 
oțel, 14 000 tone țevi, aproape 4 000 
tone materiale refractare, precum 
și însemnate cantități de cupru și 
alte produse ale metalurgiei nefe
roase. Prin promovarea susținută a 
progresului tehnic, valorificarea 
mai bună a cercetării proprii, ridi
carea continuă a calificării și spe
cializării cadrelor s-a utilizat mai 
bine baza tehnică și materială, po
tențialul uman din această ramură 
și, totodată, s-au creat noi posibi
lități pentru creșterea și diversifi
carea producției de metal. Se cuvi
ne remarcat în mod deosebit faptul 
că, in acest an, producția de oțe
luri carbon de calitate, slab aliate 
și aliate va reprezenta 49,5 la sută 
din totalul producției de oțel, iar 
cea de oțel aliat 7 la sută, nivel 
care creează premise sigure pen
tru realizarea în 1975 a sarcinii sta
bilite de Congresul al X-lea al par
tidului în acest domeniu. Merită 
relevate, totodată, rezultatele pe 
care metalurgiștii le-au obținut 
anul acesta în activitatea' de diver
sificare a producției, în scopul sa
tisfacerii în mai bune condiții a ce
rințelor economiei naționale, ale 
diferitelor ramuri consumatoare de 
metal.

Pe baza marilor fonduri de in
vestiții alocate de stat, industria 
metalurgică și-a sporit în ultimul 
an potențialul cu noi capacități de 
producție, realizate și dotate la ni
velul tehnicii mondiale. Au început 
să producă în acest răstimp primele 
capacități de la uzina cocsochimică 
a Combinatului siderurgic Galați, 
fabricile de aglomerare a mine
reurilor de la Galați și Hunedoara, 
furnalul nr. 9 de la Hunedoara, 
noile capacități de produse plate 
din aluminiu de la Slatina, cele de 
cupru electrolitic de la Baia Mare, 
precum și cele de țevi și trefilate 
de la „Republica" din Capitală, în
treprinderea de țevi din Roman, 
„Industria Sîrmei" Cîmpia Turzii, 
întreprinderea de sîrmă și produse 
din sîrmă Buzău.

Faptele de muncă, inițiativele va
loroase ale colectivelor de meta- 
lurgiști întregesc tabloul realizări
lor de prestigiu din acest an. Acum 
cind pretutindeni, în unitățile in

dustriale, se desfășoară o amplă 
acțiune de largă rezonantă econo
mică pentru sporirea eficienței pro
ducției, pentru reducerea consumu
rilor de materii prime, materiale, 
combustibil și energie, metalurgiștii 
raportează economisirea a 15 000 
tone de oțel la fabricarea lamina
telor, a 4 000 tone de cărbune pen
tru cocs și semicocs de fluidizare, 
a 10 549 MWh energie electrică și a 
42 000 tone de combustibil conven
țional. în 7 luni din acest an, pe 
ansamblul industriei metalurgice, 
cheltuielile la 1 000 lei producție- 
marfă au fost reduse cu 3,8 lei, iar 
beneficiile peste plan însumează 
370 milioane lei.

Politica consecventă a partidului 
și statului de ridicare a nivelului 
de trai al întregului popor își gă
sește o reflectare grăitoare și în 
îmbunătățirea continuă a condiții
lor de muncă și de viață alș meta
lurgiștilor. Numai în acest an, fon
durile alocate de stat asigură con
struirea a mai mult de 5 000 de 
apartamente pentru metalurgiști. 
Pînă la finele anului 1973 vor fi 
date în folosință încă 2 500 de locuri 
în căminele pentru nefamiliști ; 
numărul locurilor în școlile profe
sionale și tehnice din sistemul Mi
nisterului Industriei Metalurgice a 
crescut în acest an cu încă 4 500, iar 
al celor din creșe și grădinițe a de
pășit cifra de 3 000. în momentul 
de față se construiesc și se dezvol
tă noi creșe și grădinițe la Hune
doara, Slatina și Tirgoviște. Se cu
vine relevat că, în curind. meta
lurgiștii vor beneficia de noile spo
ruri de salarii, în cadrul primei 
etape de majorare a salariilor, pre
văzută pentru actualul cincinal.

în lumina înaltelor exigențe puse 
de partid în fața tuturor oameni
lor muncii în acest an hotărîtor al 
cincinalului, metalurgiștii își con
centrează în continuare eforturile 
pentru realizarea integrală, la toți 
indicatorii, a planului pe 1973. 
Dezvoltind experiența acumulată 
pînă acum, folosind și mai bine ca
pacitățile existente și asigurînd da
rea în funcțiune a noilor agregate 
și instalații, este pe deplin posibil 
ca în acest an să realizeze și chiar 
să depășească producția planificată 
de 8 milioane tone de oțel. Me
talurgiștii țării sînt conștienți că 
trebuie să acționeze cu și mai 
multă fermitate pentru ridicarea 
eficienței economice în fiecare în
treprindere și pe ansamblul ra
murii, prin reducerea susținută a 
consumurilor specifice, în special 
de metal și cocs, prin gospodărirea 
judicioasă a combustibilului și 
energiei, prin înlăturarea hotărîtă 
a oricăror forme de risipă. Tot în 
acest scop, de mare importanță 
este ca ei să-și accentueze preocu
pările pentru grăbirea asimilării în 
fabricație a noi produse și extin
derea tehnologiilor moderne de fa
bricație. în același timp, întreaga 
atenție se cuvine acordată. în peri
oada care a mai rămas din acest 
an, realizării integrale a planului 
de investiții, punerii în funcțiune a 
tuturor capacităților de producție 
prevăzute.

De ziua lor, întregul popor adre
sează metalurgiștilor țării cele mai 
calde felicitări pentru succesele 
obținute și își exprimă convinge
rea că, prin afirmarea capacității 
creatoare și măiestriei lor profesio
nale, vor munci fără preget pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid, pentru înfăptuirea cincina
lului înainte de termen, aducîndu-și 
astfel o contribuție sporită la dez
voltarea mai rapidă a economiei 
patriei noastre socialiste. H

în județul Teleorman, alături de 
preocuparea pentru strîngerea la 
timp a recoltei de floarea-soarelui 
și porumb, de munca intensă la eli
berarea și pregătirea terenului, se 
depun eforturi pentru recoltarea și 
valorificarea în cele mai bune con
diții a legumelor. Zilnic, zeci de 
autocamioane și tractoare cu remorci 
transportă din cîmp spre centrele de 
preluare, spre fabricile de conserve 
sau spre piețele județului și ale altor 
localități din țară sute de tone de 
roșii, ardei, castraveciori, rădăci- 
noase etc. Iată cîteva secvențe sur
prinse în ultimele două zile pe teren.

O mină de oameni vrednici. Sec
ția Smîrdioasa a Fabricii mixte de 
industrie locală Zimnicea. în peri
oada 24 iulie—12 septembrie, cel 30 
de oameni care lucrează aici au pre
lucrat peste 600 tone de roșii, din 
care s-au obținut 95 tone de pastă. 
Mica „fabrică" a lucrat în acest timp 
la întreaga capacitate. Pină la sfir- 
șitul campaniei de recoltare, 
planul de producție de 100 tone pastă 
tomate va fi realizat și depășit.

Grafice și contracte — ca să fie. 
în ultima săptămînă, potrivit grafi
cului de livrare încheiat intre coope
rativa agricolă din Poroschia și re
prezentanții „Agrocoop", trebuiau 
recoltate și livrate pieței 3 000 kg 
ardei gras, 900 kg vinete și 4 500 kg 
roșii. S-au livrat doar 1 652 kg ardei 
gras, 77 kg vinete și 1 952 kg roșii. 
S-au dat fără grafic 6 259 kg fasole 
păstăi, 210 kg pătrunjel etc. 
„Așa se întîmplă mereu, ne spunea 
economistul fermei legumicole. Cînd 
recoltăm noi nu vin mașinile de la 
„Agrocoop" să ridice marfa, iar cînd 
vin mașinile nu avem noi legume 
recoltate".

Ceapa : unii se fac că o sortează, 
alții se fac că o preiau. La ferma 
legumicolă din Conțești, activitate 
susținută : se recoltează roșii, ardei, 
se încarcă în mașini pentru centrul din 
Zimnicea. Zeci de lăzi cu ceapă, aco
perite cu folii de polietilenă, așteaptă. 
Ce ? „Să fie preluată, ne spune ingi
nerul Vasile Huștea, președintele co
operativei. Sînt circa 6 000 de^kilo- 
grame, este drept, de calitatea a 3-a, 
dar bună de consum. Totuși este re
fuzată". La centrul din Alexandria, 
situat în incinta complexului de 
deshidratare a legumelor — sute de 
lăzi cu ceapă. Multă bună, multă 
stricată. „Multă ceapă nesortată, ne 
spune Ionel Stan, contabil-șef al cen
trului, a fost primită de la cooperati
vele agricole Traian, Fîntînele, Con
tești, Petroșani, Piatra, Drăgănești- 
Vlașca și altele. Circa 250 tone au 
fost respinse la sortare. în Zilele ur
mătoare. cantitatea respectivă va 
spori întrucit în depozite mai sint 
circa 2 000 de tone de ceapă care ur
mează să fie sortată".

în legătură cu acest aspect șt cu 
altele întîlnite pe teren i-am cerut 
părerea tov. ing. Stan Oancea, di
rectorul I.L.F. Teleorman : „Am pre
luat ceapa și sortată și nesortată în- 
trucît față de cantitățile prevăzute, 
producția a fost mai mică cu peste 
1 500 tone. Ar fi fost mai avantajos 
pentru noi să luăm ceapa sortată. 
Dar acest lucru ar fi trebuit să-1 în
țeleagă conducerile cooperativelor 
agricole. Cind vin mașinile de la zeci 
de kilometri cu marfă nesortată, nouă 
ne este greu să le trimitem înapoi. 
Preluind marfa în această situație, 
există riscul ca cei care o livrează 
să încaseze mai puțin. Este adevărat 
că avem și noi încă multe de făcut 
pentru ca activitatea de preluare a 
producției contractate să decurgă 
bine, dar mai au și unele coopera
tive agricole destule lipsuri în acest 
sens. Ceapa este doar un aspect al 
acestor nereguli".

Am mai reținut că tovarășii care 
se ocupă de aprovizionarea cu legu
me a Capitalei nu-și respectă pro
priile contracte și nici graficele de 
livrare stabilite cu I.L.F. Teleorman, 
în perioada 10—17 septembrie a fost 
stabilit să se livreze, din județul Te
leorman, Capitalei 150 tone roșii, dar 
pînă joi la amiază nu s-au ridicat 
decît 5,7 tone. Roșii sînt și cred că

în grădinile de legume există roșii. Dar ele trebuie să aiungă ia pia|ă sau la taarici.e de conse.ve. Ur, ia 
cooperativa agricolă din Furculești, județul Teleorman, circa 10 tone de roșii, în lădițe frumos stivuite, aș
teptau de 24 de ore să fie transportate la Fabrica de conserve din Turnu-Măgurele Foto : S. Cristian

și cerințe sînt. Dar mai este nevoie 
și de altceva.

Alexandru BRAD 
corespondentul „Scînteii'

IALOMIȚA
Potrivit graficelor Întocmite, I.L.F. 

Ialomița trebuia să ridice zilnic din 
cooperativele agricole și întreprinde
rile agricole de stat circa 1 200 tone 
de legume. în ultima săptămină nu 
s-au preluat însă mai mult de 800— 
900 tone de legume pe zi. Nu sînt 
legume ? Nicidecum. Se înregistrează 
chiar un vîrf de producție la to
mate, sortiment ce reprezintă 80 la 
sută din fondul de marfă al uni
tăților producătoare. Cauza este cu 
totul alta : lipsa mijloacelor de trans
port. După aprecierea tov. Traian 
Peicu, director comercial al I.L.F., 
zilnic în unitățile producătoare ră- 
mîn circa 100—150 tone de tomate 
culese și netransportate. Iată un 
caz. Centrul de la Slobozia trebuie 
să livreze zilnic Fabricii de con
serve din Fetești 200 tone de toma
te. între 10—13 septembrie nu a reu
șit să dea decît 140—150 de tone. 
La indicația comitetului județean 
de partid s-a întocmit un grafic 
cu I.T.A. Slobozia, prin care s-a 
stabilit să se asigure zilnic 70 de 
mașini. Cu toate acestea, nu s-au 
primit mai mult de 20—40 de ma
șini.

Să vedem cum sînt folosite mijloa
cele de transport existente. „O ma
șină execută in general un singur 
drum pe zi" — ne spunea Toma 
Răd,ucanu, șeful C.L.F. Fetești. Deci, 
de la bun început se conturează una 
dintre cauzele nerespectării grafice
lor de livrare. Cum se explică înce
tineala cu care se mișcă mijloacele 
de transport ? „începînd cu luna sep
tembrie am primit cantități sufi
ciente de tomate și lucrăm la în
treaga capacitate — ne arăta tov. 
Traian Iliescu, directorul Fabricii de 
conserve din Fetești. Totuși, trans
portul legumelor nu este bine orga
nizat. Dimineața ne uităm degeaba 
în lungul șoselei după mașini. Ince- 
pînd însă de la ora 12 vin toate o 
dată. Din această cauză se întimplă 
ca unele mijloace de transport să 
aștepte, de ce să nu recunoaștem, 
chiar și 8 ore pînă să fie descăr
cate".

De asemenea, sînt și situații cind 
mijloacele de transport stau prea 
mult în grădinile de legume pentru 
a fi încărcate. La cooperativa agri
colă din Fetești, o mașină de 5

tone aștepta de peste trei ore să se 
mai culeagă ceva roșii. între timp a 
mai venit o mașină să transporte 
ceapă. Toate aceste ore de staționare 
reduc cantitățile de legume aduse 
zilnic pe piață. în cooperativele a- 
gricole din Unirea, Amara, Pietroiu 
și altele, in I.A.S., zeci și sute de oa
meni lucrează la strînsul legumelor 
pe care doresc să le știe cît mai re
pede ajunse în piețe sau la fabrica 
de conserve. Se cere să se organize
ze și transportul acestor produse.

Pentru ca întreaga producție de 
legume să fie valorificată și a nu se 
înregistra pierderi se cere ca orga
nele județene să- urmărească atît asi
gurarea mijloacelor de transport, cît 
și buna lor utilizare. Trebuie însă 
luate măsuri ca recoltatul și expe
dierea produselor să înceapă în zori, 
să se desfășoare ritmic tot timpul 
zilei.

Ion TEODOR

MEHEDINȚI
în unitățile agricole din județul 

Mehedinți se vorbește la ora actua
lă de o adevărată „explozie" de ro
șii. La piață însă lipsesc. Ne-am pro
pus, deci, să vedem în *' 
cum ajung roșiile de la unitățile 
producătoare pe piețele județului, la 
fabricile de conservare. "I 2 "
întocmai „filmul" activității din ziua 
de 11 septembrie a.c. La ora 5 di
mineața — in piața centrală a mu
nicipiului Drobeta Turnu-Severin, 
pritna constatare : abundență de le
gume, dar roșii nu prea există. „La 
această oră — ne spune tehnicianul 
Vasile Pantea, de la C.L.F.. chioșcu
rile noastre dispun de cantități foar
te mici de roșii. Dar în cursul zilei 
ne va sosi peste un vagon". Iată-ne 
în biroul ing. Pompiliu Pisculescu, 
directorul I.L.F. îi relatam ceea ce 
am constatat în piață. „In cel mult 
două ore, vom aduce atîtea roșii 
încît au să rămînă nevindute". Aflăm 
că în unitățile din județ se află 
acum peste 6 000 tone de roșii. Dar 
ce se întîmplă cu această producție ? 
La sediul I.L.F. poți afla și alte lu-

cît timp și

Să derulăm

cruri. La prima oră a dimineții, coo
perativa agricolă din Oprișor semna
lează : de 3 zile peste 30 tone 
roșii stau recoltate în cîmp și 
nu sînt ridicate, deoarece nu exis
tă ambalaje. Imediat, un auto
camion cu 400 lftdițe pornește spre 
Oprișor. Nu trec două ore și direc
torul Pisculescu ne spune : Ați au
zit cum cei din Oprișor au solicitat 
ambalaje și acum ni se spune că 
autocamionul a parcurs 200 km pen
tru ca să se întoarcă înapoi cu cele 
400 lădițe ; cooperativa nu are ne
voie de ele". în jurul orei 16, îm
preună cu ing. Const. Bulugiu, di
rectorul direcției agricole și direc
torul I.L.F., pornim spre Oprișor. Cu 
toate că exista un grafic de recolta
re și preluare, în zilele de 8, 9 și 10 
septembrie 1973, deși cooperatorii au 
recoltat conform graficului, nu s-a 
ridicat nici un kg de roșii. în ferma 
legumicolă, peste 500 kg roșii recol
tate și sortate de 4 zile n-au mai 
fost preluate pentru că s-au depre
ciat complet.

Conform graficului care există atît 
Ia întreprindere, cît și în unități, zil
nic trebuie să se recolteze pînă la 
250 tone roșii. Se respectă acest gra
fic ? Numai în ultimele 4 zile au ră
mas recoltate în cîmp aproape 70 
tone roșii deoarece nu s-a respectat 
graficul de preluare. Fabrica din Ca
lafat s-a angajat să preia în acest 
an din județ 6 000 tone roșii, dar pină 
acum n-ș ridicat decît 1 800 tone. 
De asemenea, fabrica din Caracal a 

' p’reluat numai 318 tone din cele 1 800 
tone roșii prevăzute. în unități se re
coltează conform graficului, dar une
ori trec zile și cantitățile de roșii 
gata sortate se află tot în cîmp. Pen
tru a evita-pierderile prea mari, u- 
nele unități au pus la dispoziție mij
loacele lor de transport, iar autoca
mioanele încărcate cu roșii au stat 
cîte 8—10 ore și chiar o'zi pe ram
pele de descărcare ale fabricilor res
pective. Organele județene sînt obli
gate să ia măsuri ferme pentru ca 
reoolta bogată de roșii să fie valori
ficată în cele mai bune condiții.

Virgil TATARU 
corespondentul „Scînteii

Utilaje chimice livrate inainte 
de termen

Un nou mare magazin în Capitală: „COCOR"

Omagiu 
celor 
47 de ani

In
dia

Eveniment emoționant la 
treprinderea de vagoane 
municipiul iDrobeta Turnu-Se
verin. După 47 ani de mun
că, maistrul Dumitru Dumitres
cu se despărțea de tovarășii 
săi de muncă și de uzi
nă. Aproape o jumătate de 
secol D.D. a lucrat la același 
loc de muncă. Colegii au evocat 
bilanțul rodnic al tuturor aces
tor ani care l-au consacrat pe 
maistrul D.D. ca un exemplu 
de dăruire, de înaltă conștiință 
muncitorească.
timp el nu a avut nici o ab
sentă din producție. Dar izbinda 
sa cea mai de preț este alta : 
peste 200 de tineri — azi mun
citori cu înaltă calificare, șefi 
de echipă, maiștri, ingineri, oa
meni de nădejde ai întreprin
derii — au învățat de la el 
primele taine ale meseriei. O 
performanță, intr-adevăr, im
presionantă. pentru care vene
rabilului „profesor" i se cuvin 
calde felicitări.

tn tot- acest

Boiaua era... 
de grîu

Inventar la ghereta nr. 1 din 
Cluj, piața Mihai Viteazu. apar- 
ținînd întreprinderii intercoo- 
peratiste AGROCOOP. Printre 
mărfuri, mai multi saci de hir- 
tie. „Ce aveți în ei 7“ — se in
teresează revizorul. „Boia de 
ardei" — răspunde • prompt loan 
Popescu, vînzător-casier la a- 
mintita gheretă. Și „inventarul" 
a continuat cam în aceiași ter
meni. Vînzătorul 
iar revizorii bifau 
fără a le mai controla. După 
schimbarea lui I.P. din funcție 
s-a constatat însă că sacii „de 
boia" conțineau, de fapt, ...450 
kg de grîu, meniți să acopere 
paguba. Și înșelăciunea ar fi 
mers de minune, dacă gestiona
rul n-ar fi greșit aprecierea 
pagubei, care era mai mare cu 
23 000 lei. Așa stînd lucrurile, 
I.P. s-a ales cu o pedeapsă „ar- 
deiată" — 7 ani închisoare. Dar 
revizorilor — pentru superfi
cialitatea dovedită — nu le zice 
nimeni ceva care să-i usture ?

răspundea, 
mărfurile,

Zilele acestea s-a deschis în 
Capitală, pe Bd. 1848 (in a- 
propiere de Piața Unirii), ma
gazinul „Cocor" — cea mai 
mare unitate de prezentare și 
desfacere a M.I.U. Toate cele 
34 de raioane ale unității func
ționează pe sistemul expunerii 
directe a mărfurilor. Magazinul 
este aprovizionat cu întreaga 
gamă de produse realizate de 
centralele industriei ușoare, ex
clusiv țesăturile, aici urmind 
a fi efectuate o serie de son
daje și teste în rîndul publicu
lui cumpărător pentru orienta
rea producției destinate fondu
lui pieței. Magazinul va efectua 
și o serie de servicii comercia
le : transportul mărfurilor vo
luminoase la domiciliul clienți- 
lor, retușul confecțiilor, supra
vegherea copiilor pe durata 
efectuării cumpărăturilor de că
tre părinții acestora, funcțio
narea unui ghișeu C.E.C. etc.

Deschiderea magazinului „Co
cor" se înscrie în programul 
M.I.U. de extindere a rețelei 
proprii de magazine, program 
care prevede darea in folosință,

pînă la 1980, a încă 36 de uni- mărfurilor desfăcute prin unită-
tăți — astfel incit volumul țile proprii să reprezinte circa

10 la sută din totalul livrărilor 
la fondul pieței.
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Colectivul întreprinderii de 
utilaj chimic din Făgăraș își 
sporește aportul la echiparea 
unităților industriei chimice cu 
utilaje complexe, dintre care 
multe sînt unicate, produse 
pentru prima dată în țară. în 
momentul de față, datorită 
măsurilor tehnico-organizatorice 
luate pentru imprimarea unui 
ritm susținut de lucru în toate 
secțule întreprinderii, colectivul 
acesteia a cîștigat un avans de 
40 de zile în îndeplinirea sarci
nilor anuale de plan. Sporul de 
producție obținut pe această 
cale se materializează în reali
zarea, peste prevederi, a 165 
tone utilaje și armături pentru 
chimie, in condițiile unor cifre 
de plan cu 20—30 la sută supe
rioare realizărilor anului prece
dent.

Aceste prestigioase rezultate 
sînt efectul direct al capacității 
și maturității cu care colectivul 
întreprinderii a acționat pentru 
transpunerea în viață a indica
țiilor secretarului general al 
partidului date cu prilejul vizi
telor întreprinse aici în 1971 și 
1972, cu privire la creșterea 
eficienței economice a întregii 
activități productive, accelera
rea ritmului de îndeplinire a 
planului cincinal, sporirea apor
tului colectivului întreprinderii 
la echiparea industriei noastre 
chimice cu utilaje și instalații 
complexe.

Printre factorii cei mai dina
mici, care au acționat în acest

sens, amintim perfecționarea 
organizării producției și a mun
cii, raționalizarea și optimiza
rea proceselor de producție, re- 
proiectarea unei însemnate părți 
din produsele de serie și aplica
rea unor procedee tehnologice 
avansate. Deosebit de eficientă 
s-a dovedit introducerea acordu
lui global în cîteva din secțiile 
de bază ale întreprinderii. Dacă 
anul trecut secția cazangerie a 
rămas cu un mare număr de 

■comenzi neonorate, în primele 
7 luni din acest an aici a fost 
produs cu circa 1 000 tone uti
laj mai mult decît în perioada 
corespunzătoare a anului trecut. 
Efecte asemănătoare a avut și 
acțiunea de optimizare a proce
selor de producție, 
a unor capacități, 
și montarea unui 
mat de armătură, 
devreme, a avut 
rirea numărului 
cu 15 000 bucăți 
a 22 mașini-unelte universale. 
Ar mai fi de amintit, printre 
altele, aplicarea procedeelor de 
turnare a formelor din ames
tecuri cu lianți furanici și tur
narea pieselor în coji de bache- 
lită, procedee care au sporit 
considerabil productivitatea, îm
bunătățind, în același timp, ca
litatea pieselor turnate.

de corelare 
Achiziționarea 
agregat auto- 
cu 9 luni mai 
ca efect spo- 
de armături 
și înlocuirea

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii
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PROGRAMUL I

8,00 Bună dimineața I « Gimnas
tica pentru toți.

8,30 Cravatele roșii. „La start, 
școlarii

9,25 Film serial „Daktari".
9,50 Viața satului.

11.00 Emisiune in limba maghiară. 
12,30 De strajă patriei.
13,00 ALBUM DUMINICAL.
17,00 Magazin sportiv . Turul ci

clist al României . Tenis 
de cîmp — selecțiunl înre
gistrate din finalele turneu
lui internațional de la Fo
rest Hills.

18,50 Imagini din Mexic — docu
mentar.

19,00 „Aniversarea focului". Repor
taj realizat la Reșița.

19,20 ltol de seri l „Istețul Motor 
Mouse" (I).

19,30 Telejurnal.
20.10 Al vi-lea Festival interna

țional „George Enescu". Con
cert de muzică populară 
susținut de Gheorghe Zamfir 
șl formația sa. Transmisiune 
din Studioul de concerte al 
Radioteleviziunii. în pauză : 
filmul documentar „Valori 
arhitecturale românești".

21,50 Telejurnal . Sport.
22.10 Film artistic : „Urmăritorii". 

Cu : Sammy Davis Jr., Er
nest Bornine, Julie Adams. 
Premieră pe țară.

PROGRAMUL H

11,00-13,00 Al VI-lea Festival in
ternațional „George Enescu" 
• Partea I a concertului or

chestrei de cameră „Soliștii 
din Sofia", dirijată de Vasil 
Kazandjev. Transmisiune di
rectă de la Ateneul Român, 
în program : J. Ph. Rameau 
— Concerto grosso nr. 6 ; 
J. Haydn — Divertisment in 
la major a Reporterii noș
tri la festival « Selecțiunl 
din concertul orchestrei de 
cameră „Collegium Aureum". 

20,10 Erol îndrăgiți de copil :
„Delfinul Flipper". 

20,35 Meridiane literare. 
21,00 De pe scenele lirice ale ță

rii. Selecțiuni din baletul 
„Spărgătorul de nuci" de 
P. I. Cealkovskî, în interpre
tarea ansamblului de balet 
al Operei Române. Coregra
fia : Tilde Urseanu. In rolu
rile principale : Luminița 
Dumitrescu, Elena Dacian, 
Paraschiv Pieleanu.

21,55 Film serial „Mannlx".

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.
e Albă ca zăpada și cei șapte 
pitici : PATRIA — 9; 11,30; 14;
16,30; 19; 21,15, GRADINA CAPI
TOL — 18,45; 20,30.
© O afacere pe cinste î SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 4720) ; 20,15 (seria de bi
lete — 4721), SCALA — 9; 11,15;
13,30; 16,15; 18,45; 21, BUCUREȘTI 
— 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, 
la grădină — 19,30, STADIONUL 
DINAMO — 19,45.
• Parașutiștii : LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, la 
grădină — 19,30, AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la

grădină — 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.
• Departe de Tipperary : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20.30.
• Perechile ; FESTIVAL — 9; 
11,45; 14,30; 17,30; 20.30, la grădi
nă — 19,15, FAVORIT — 10; 12,30; 
15,30; 18; 20.30.
• Conspirația î GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,30, la grădină — 19,30.
o Polițistul : BUZEȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, la grădină
— 19,30, MELODIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20.45, MODERN
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, 
la grădină — 19.30.
• Made in Italy — 10; 12; 14;
16,30; 18,30, Al treilea om —
20,30 : CINEMATECA (sala Union).
• Aventura lui Poseidon : BU- 
CEGI — 15,30; 18; 20,30, la grădi
nă — 19,30, GLORIA — 8,45; 11,15;

13,30; 16; 18,30; 20,45, ARTA —
15,30; 18; 20,15. la grădină — 19,30.
• Tu, eu și micul Paris : FLA
CĂRA — 15,30; 17,45; 20.
a Monte Carlo — GRADINA VI- 
TAN — 19,30.
• Lumea se distrează : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
® Adio, Petersburg : TIMPURI
NOI — 9,15—20,15 în continuare.
• Fantoma lui Barbă Neagră s
LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45, DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Fellaga î ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30; 18; 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
o Aladin și lampa fermecată : 
DOINA — 11; 13,15; 15,30; 17,30;
20. „
• Cutezanța : UNIREA — 15,30; 
17,45; 20, la grădină — 19,30.
• Un om In sălbăticie î DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.

teatre
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Trei frați 
gemeni venețieni — 20.
C Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Valentin și Valentina 
— 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Aici a dormit George 
Washington — 19.30, (sala Studio): 
Hotelul astenicilor — 20.
a Teatrul Giuleștl (In sala Tea
trului ' Mic) : Liola — 19,30.
a Teatrul evreiesc de stat : Un 
„mazel-tov"... pe placul tuturor 
— 19,30.
a Teatrul satiric muzical ,,C. Tfi- 
nase" (sala Savoy) : Trăsnltul 
meu drag — 19,30. (la grădina 
Boema) : Estival Boema — 20.

1
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După 12 zile 
de control

. J • .0»- ... ..

Intre T si T2’ septembrie a.c., 
serviciul de circulație al In
spectoratului Dolj al Ministeru
lui de Interne a organizat »n 
municipiul Craiova numeroase 
acțiuni în vederea prevenirii 
încălcării regulilor de circula
ție. In afara lucrătorilor de mi
liție si-au dat concursul 1800 
cadre didactice (pentru acțiu
nile cu caracter educativ între
prinse in rîndul tineretului), un 
mare număr de specialiști de 
la coloanele si autobazele 
I.T.A. Au fost controlate 46 de 
garaje si 23 662 autovehicule. 
S-au aplicat 4 820 sancțiuni 
contravenționale. Cele mai 
multe — datorită efectuării 
unor transporturi ilegale de 
persoane, vitezei neregula
mentare sau menținerii în cir
culație a unor autovehicule cu 
defecțiuni tehnice. De remar
cat că, dintre cei sancționați, 
aproape o mie sînt biciclisti 
sau pietoni. De unde se vede, 
încă o dată, că nu numai șo
ferii trebuie să respecte 
Iile de circulație.

Scurt
circuitul... 
electri
cianului

regu-

str. T 
Boto-

în imobilul situat în 
Noiembrie nr. 3 din 
șani s-a declanșat un puternic 

Intervenția pompie- 
Totuși,

incendiu, 
rilor a localizat focul, 
pagubele s-au ridicat Ia peste 
14 000 lei. Cercetările au des
coperit sursa incendiului: scurt
circuit la instalația electrică. 
Desigur, cazuri asemănătoare 
s-au mai petrecut și nu o dată 
ele au fost relatate chiar în 
cadrul rubricii noastre. De data 
aceasta însă, faptul a stîrnit 
uimire. Pentru că proprietarul 
casei, Constantin Munteanu, este 
de meserie... electrician la uzi
na electrică din localitate ! De 
ce nu și-o fi revizuit, fără o 
asemenea „lecție", instalația 
electrică ?

Irigație 
cu bucluc

Intr-o zi, in municipiul Tg. 
Jiu s-a petrecut un fapt 
aparent inexplicabil: către
ora primului presiunea apei 
potabile a scăzut brusc ; toa
te cartierele și întreprinde
rile au rămas fără apă. Sala- 
riații gospodăriei orășenești au 
intrat în alertă. Ce se intim- 
plase ? După cercetări asidue, 
lucrurile s-au lămurit. Ion Gir- 
baciu, din str. Oltului nr. 76, 
voia să-si ude grădina de le
gume. $i, pentru a abate apa 
la... grădina sa, a închis vana 
centrală pentru reglarea presiu
nii apei potabile. Drept pentru 
care i s-a administrat pe loc 
cuvenitul proces verbal de 
mendă. Să se convingă și el 
asemenea irigații „usucă" 
buzunare !

a- 
că 
la

Rubrică redactată de
Dumitru TIRCOB
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scînteii"
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MAREA POEZIE
A IDEALULUI SOCIALIST
întîiul volum din Scri

eri de Mihai Beniuc, apă
rut anul trecut, se 
intitulează Drumul 
ziei și cuprinde 
articole, reflecții 
direct de creația artisti
că a poetului, de expe
riența dobîndită de el pe 
traseul a peste patruzeci 
de ani de luptă cu cu- 
vîntul. Evident, nu ține 
de întîmplător faptul că 
poetul Mihai Beniuc își 
deschide seria de Scrieri 
cu un masiv tom de dez
bateri teoretice asupra ac
tului liric. Pentru spiri
tul creator al acestui poet 
al maselor — clarul, ex
plicitul, comunicarea ne
fardată și 
cu cititorul au constituit, 
încă de la 
lui literare, _condiții 
căpetenie. ,.~ 
ta de douăzeci de 
spune Beniuc ______
puteam seri versuri bune 
— pentru judecăți vala
bile asupra poeziei mai 
aveam nevoie de două
zeci de ani de experien
ță". Așadar, modul cum 
a cristalizat experiența 
sa în planul ideilor ni-1 
comunică poetul in pri
mul tom al Scrierilor și 
faptul acesta face ca ur
mătoarele trei volume, 
care cuprind vasta sa 
lucrare lirică, să ne apară 
pe de-a-ntregul explicite 
în universul lor interior.

Mihai Beniuc s-a născut 
in Apuseni, în chiar anul 
marii răscoale țărănești 
de la 1907. Alături de 
alte citeva elemente bio
grafice fundamentale, a- 
cestea două — Apusenii 
natali și răscolitorul an 
1907 — vor fi hotărîtoare 
pentru o lungă perioadă 
din traiectoria creației 
beniuciene. Poetul va pă
răsi mediul rural, va face 
studii superioare in Ger
mania anilor 1932-1933. se 
va reîntoarce în climatul 
universitar clujean — 
dar niciodată nu se va 
înstrăina de amintirea 
unchiului Novac, care i-a 
fost idolul copilăriei, de 
tracicul și sublimul des
tin al lui Horia și al Ian- 
cului. însă această con
stantă a poeziei lui Be
niuc nu se constituie 
ca o ancorare in timpuri 
revolute, 
cum el însuși afirmă : 
„Un poet 
poi, ci atrage trecutul la 
sine pentru a putea mai 
ușor cuceri viitorul". In 
lumina acestei idei ma
jore — era prin 1941, in 
plin marasm tragic al 
fascizării României bur
gheze — poetul militant 
care este Mihai Beniuc 
clama profetic : „Am 
coborit din munți și bo
lovani, / Legendele lui 
Horia-mi curg în singe, / 
în doina mea Ardealul 
plinge / Și cer dreptate 
două mii de ani. / / Eu 
sint trimisul timpurilor

X_________ _

sub- 
poe- 

studii, 
legate

nesofisticată
începuturile 

.•■■,11 de 
„Dacă la vîrs- 

ani, 
undeva.

deoarece așa
nu fuge ina-

nol, / Ieșit din rînd cu 
cei ce scurmă glia / Și 
totuși vin întrebător la 
voi : / E slobod să mai 
cînt in România ? / /... 
Striviți-mă cu roata-n 
Bălgărad, / Fluierul Ian- 
cului mi-1 puneți în 
gură, / Prin țărmul vos- 
tru-nțelenit de ură / Tot 
am să-mi tai cu cintece- 
le vad". (E slobod aă mai 
cînt ?).

Beniuc este un poet 
care a știut să lupte cu 
îndîrjire pentru ca ver
sul lui să-și taie cale ho- 
tărîtă spre lume. A debu
tat în revistă, sub ochiul 
tutelar al lui Arghezi, la 
Bilete de papagal, prin 
1928. Dar vor trece zece 
ani pină la debutul său 
în volum, cu Cîntece de 
pierzanie. Si cu această 
carte, dintr-o dată. în

vocuri, in caracteristlcu-i 
stil explicit, Beniuc in
dică singur steaua polară 
a destinului său creator : 
„Comunist aș fi putut fi 
și fără să fiu poet, dar 
poet al veacului XX, fără 
să fiu comunist, nu 1"

Țelurile liricii lui Be
niuc, cît și mijloacele u- 
tilizate de ea sînt cum nu 
se poate mai clare. El 
este creatorul unei poezii 
militante, mobilizatoare, 
deschis legată, prin toate 
implicațiile ei, de cauza 
generală a clasei munci
toare. Ipostaza cea mal 
reprezentativă în care se 
permanentizează Beniuc 
este aceea de tribun : 
pînă la eliberare lovind 
în putregaiul burghez, iar 
mai apoi slăvind izbînzile 
clasei muncitoare angaja
tă în construirea lumii

însemnări pe marginea volumelor de
SCRIERI

ale poetului MIHAI BENIUC

miezul poeziei noastre 
interbelice, se face auzit 
un glas proaspăt, cu su
nete aparte, încărcat de 
amenințări, prevestitor 
de furtuni sociale; glasul 
unui autentic poet mili
tant, care va evolua, sis
tematic și mereu suitor, 
datorită întîlnirii cu idea
lurile partidului, de la 
revolta de tip anarhic ță
rănesc spre poezia revo
luționară partinică. în
tr-o confesiune de mai 
tîrziu, autorul Cîntecelor 
de pierzanie ni se destăi- 
nuie astfel : „Maeștrii 
mei In poezie cred că 
sint Mihai Eminescu, Tu
dor Arghezi, Charles 
Baudelaire, Ady Endre, 
Edgar Poe. Dar niciodată 
nu voi uita ce am învățat 
de la Petofi, Arany, 
Heine, Goethe, Pușkin, 
Blok, Esenin mai cu sea
mă, Trakl poate, Jules 
Laforgue, Rimbaud, Mus
set (da !), Villon (și mai 
învăț de la el), Bacovia, 
de Ia Shakespeare și de 
Ia modernii englezi. Dar, 
oare, am să uit pe Maia- 
kovski, Goga, Apolli
naire, Eluard și mai ales 
poezia populară româ
nească?" Toate aceste 
nume mari, cît și operele 
pe care ele le-au zidit 
ie citează Beniuc pentru 
a ne da un semn asupra 
izvoarelor de la care a 
deprins știința poeziei. în 
ceea ce privește conținu
tul acesteia, magma ei 
debordantă, concepția sub 
care se constituie — ma
rele izvor se cere căutat' 
în altă parte. Și fără echi-

noi, socialiste. Lirica be- 
niuciană își trage sevele 
din înseși realitățile vie
ții, pentru că, oricît ar fi 
poezia o bătălie cu cu
vintele, ea rămîne, înain
te de toate, o formulă su
perioară prin care exis
tența individuală și colec
tivă ia cunoștință de ea 
însăși. în viziunea lui Be- 
niuc, poetul autentic este 
solidar cu limba și ființa 
propriului său popor și 
nu poate fi despărțit de 
patria sa. în consecință, 
poezia este un document 
din viața poetului, dar nu 
mai puțin un document al 
epocii sale. Și atunci cind 
poetul spune eu, de fapt 
spune noi, glasul său 
fiind una cu glasul po
porului lui. Versul lui 
Beniuc s-a refuzat întot
deauna încifrărilor sterile, 
a evitat jocul gratuit, for
mulările minate de abs
cons și ambiguitate. Pen
tru el, rostul poetului este 
să vorbească despre oa
menii timpului său, să le 
spună acestora ceea ce ei 
nu reușesc, dar le-ar pla
ce să audă. Așadar, cu- 
vîntul poetului se rostește 
într-un timp dat, se adre
sează oamenilor din acel 
timp și ei vor să se re
găsească în acel _ cuvin t. 
Pentru Beniuc " poezia 
care nu comunică cu con
temporanii ei este li
teră moartă. Un inalt sen
timent de responsabilitate 
civică străbate lirica be- 
niuciană și, în bună mă
sură, acestei realități îi 
datorează marea audiență 
de care se bucură în rîn-

durile cititorilor. „Cintă
— spune poetul — cînd 
ești singur, ca pentru al
ții." Prin ceea ce are ea 
mai de preț, lirica lui Be
niuc a devenit o comoară 
colectivă, un teritoriu 
ferm cîștigat al poeziei 
românești în general. La 
faptul că poezia sa se de- 
săvîrșește în lumina idea
lurilor clasei noastre 
muncitoare, că este ex
presia clară a unei con
științe artistice dominată 
de responsabilități cetă
țenești și pătrunsă de un 
înalt patriotism, Beniuc 
adaugă un acut sentiment 
al istoriei. El ni se relevă 
cu mîndrie solidar la tot 
ceea ce acest popor al 
nostru a trăit și a zămis
lit lîngă Carpații stră
vechi și Dunărea de tot
deauna. Trecutul neamu
lui său îi stăruie mereu 
în cîntec, momentele de 
tumultuoase și mărețe 
schimbări dau sînge ver
sului său. Beniuc trăiește 
istoria patriei și o cintă 
din lăuntrul ei. Se află 
aici încă o sursă a pere
nității liricii sale.

Nu mai puțin cîntăreț 
inspirat se arată Mihai 
Beniuc în fața peisajului 
țării, în lirica erotică ori 
în poezia de meditație, 
în asemenea împrejurări 
glasul lui dobîndește 
vități surprinzătoare, 
vintele se împletesc 
tăsos ori înlănțuirea 
lor te duce dincolo
fața imediată a faptelor
— dezvăluind un univers 
liric complex, căruia nu-i 
rămîne străin nimic din 
ceea ce este omenesc.

Cele trei volume de 
Scrieri ale lui Mihai Be
niuc, apărute la editura 
„Minerva" — intitulate, 
cronologic, Cintece de 
pierzanie, Pe coardele tim
pului, Arderi — aduc în 
fața noastră o lume a ver
sului impresionantă prin 
dimensiuni. Beniuc a scris 
și a publicat foarte mult. 
In spațiul unei asemenea 
opere lirice, inegalitățile 
sînt inevitabile. Beniuc 
spune despre poezie că 
„e o băutură care nu lasă 
drojdie pe fundul paha
rului". Uneori, această 
regulă de aur nu este 
respectată de poet. Esen
țial este însă faptul că 
poezia lui Mihai Beniuc 
reprezintă o certă izbîndă 
a liricii noastre militante, 
dovedindu-se exemplară 
datorită idealurilor parti
nice care o animă, calită
ților sale artistice, uma
nismului ei generos, ca-, 
pacității sale de a vorbi 
oamenilor acestui timp 
despre ei înșiși. Aici își 
află explicația ecoul pe 
care-1 are lirica sa. aces
tea sînt calitățile pentru 
care poezia lui Mihai Be
niuc a intrat adine în con
știința maselor.

sua- 
cu- 

mă- 
idei- 

de

Al. CAPRARIU

Colectivul Fabricii

de geamuri Scăeni

In sprijinul 
constructorilor

de pe șantiere
Fabrica de geamuri din Scă

eni (Prahova) — una dintre 
, cele mai mari unități cu acest 

profil din țară — livrează im
portante cantități de geam tras, 
laminat ornamental, într-o gamă 
largă sortimentală, șantierelor 
industriale și social-culturale. 
In lunile august și septembrie,' 
constructorii din Capitală, din ju
dețul Prahova și din alte județe 
ale țării au făcut apel la colecti
vul fabricii din Scăeni să-i spri
jine în eforturile lor de accele
rare a ritmului de lucru pe șan
tiere. Și muncitorii, tehnicienii și 
inginerii de aici au dat răspuns 
prin faptă. Printr-o mai bună 
organizare a muncii, prin folo
sirea la maximum a capacității 
cuptoarelor, ei au reușit să pro
ducă peste plan, cantități supli- 

! mentare de geam și să le livre- 
ze cu maximă urgență pe șan
tiere. Astfel, în cursul lunilor 

I august și septembrie, construc
torii din Capitală au primit în 

I avans peste 700 000 mp geam, 
pe litoral s-au trimis 30 000 mp, 
iar constructorilor de sere circa 
600 000 mp. După cum ne relata 
directorul întreprinderii, ingine
rul Constantin Olteanu, colecti
vul, mobilizîndu-și forțele, a 
reușit să dea peste plan, numai 
în luna august, mai mult de 
50 000 mp geam tras, asigurîn- 
du-se astfel urgențele de pe 
unele șantiere. Fabrica a înre
gistrat, astfel, cei mai înalți in
dici economici din actualul cin
cinal. „Dar, a adăugat 
cutorul, preocuparea 
constă și în a lărgi 
nent sortimentul de 
a produce ceea ce ni 
licită de către beneficiari. Ast
fel, în ultimul timp, am intro
dus în fabricație noi modele de 
geam ornamental (am ajuns la 
peste 300 de modele). De aseme
nea, fabricăm geam jaluzea, un 
nou sortiment cerut în țară și 
peste hotare. Ne vom strădui și 
în continuare să satisfacem pe 
deplin comenzile beneficiarilor 
noștri, știind că astfel îi ajutăm 
să termine mai repede obiecti
vele în construcție".
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Constantin CAPRARU i 
corespondentul „Scînteii"

[aureați ai unor concursuri internaționale
La cea de-a XX-a ediție a con

cursului internațional de la Herto- 
genbosch (Olanda), concurs care nu
mără printre laureații edițiilor pre
cedente și valoroși soliști din țara 
noastră, doi tineri concurenți români 
și-au văzut încununate cu premii 
strădaniile artistice. Este vorba de 
soprana Cornelia Pop, solistă a Ope
rei române din București, care a ob
ținut premiul II, și tenorul Antoniu 
Nicolescu, solist al aceleiași institu-

r

ții, care 
miul II 
la secția respectivă).

Un alt succes românesc a fost în
registrat la concursul internațional 
de muzică care se desfășoară in pre
zent la MUnchen. La secția cvartete 
de coarde, unde competiția a luat 
sfîrșit, cvartetul „Academica" al 
conservatorului „Ciprian Porumbes
cu" a obținut premiul II (premiul I 
nu a fost acordat).

Momentul
adevărului

...Există în dezbaterea oricărui proces 
penal un moment, o secvență atît de con
centrată, îneît pare însăși chintesența fap
telor și mentalității celor aduși in fața 
justiției. Procedural, acest moment nu 
este marcat prin ceva anume. El poate fi 
prilejuit de rechizitoriu sau de o întrebare 
a procurorului, dar se poate ivi și pe ne
așteptate dintr-o recunoaștere ori dintr-6 
probă produsă în fața instanței... Oricum 
s-ar produce însă, constituie, cel mai 
adesea, momentul-cheie al procesului — 
momentul cînd nu numai pentru magistrat, 
ci și pentru asistența din sală, „se face 
lumină", lumina adevărului. Atunci, min
ciuna apare goală-goluță, fără voaluri, fără 
fard ; pe chipul dezgolit al 
vede clar cît de mare este 
torată renunțării la muncă, 
demnitate. Momentul-cheie,
virii adevărului în față... Iată un asemenea 
moment, prilejuit — în procesul soluționat 
de către Tribunalul județean Tg. Mureș 
prin sentința penală nr. 32/1973 — de 
poziția unui martor :

— Este adevărat — a spus în fața 
stanței Fr. Zilahi, salariat la U.R.A.
Mureș — am observat și eu că robinetele 
rezervorului de benzină de la bancul de 
rodaj sînt deschise. Văzînd cum se scurge 
benzina, l-am și întrebat pe inculpatul 
Boantă Iacob de ce le-a deschis. Mi-a 
răspuns însă in doi peri că așa i-a dat dis
poziție șeful său, Alexandru Novak...

Aproape 600 de litri de benzină
scurs la canal, din dispoziția șefului 
echipă 1 O pagubă creată deliberat, 
scopul împiedicării stabilirii corecte 
consumului de benzină la bancurile 
rodaj. De această larghețe profitaseră
din plin infractorii — foști salariați ai 
uzinei de reparații auto — acuzați de de
lapidare : paguba uzinei — peste 600 000 lei.

infracțiunii se 
prăbușirea da

la cinste , și 
momentul pri-

de-

in- 
Tg.

s-au 
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a fost distins tot cu pre- 
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Bogat sortiment

de larg consum
„Electromureș" — una din 

marile întreprinderi tîrgumu- 
reșene — a înregistrat succese 
importante în întrecerea socia
listă. Planul productiei-marfă, 
cumulat pe 8 luni, a fost depă
șit cu peste 34 milioane lei, de
pășire ce reprezintă peste 70 la 
sută din angajamentul anual a- 
sumat la acest indicator. Colec
tivul secției de conductoare a 
livrat în plus beneficiarilor ca
bluri nearmate și conductoare 
electrice în lungime de aproape 
10 000 km, cel al secției electro- 
calorice a realizat în plus bu
nuri de larg consum electroca- 
lorice în valoare de 3,4 mili
oane lei, antene pentru televi
zor în valoare de 6,6 milioane 
lei și altele. Colectivul între
prinderii socotește ca una din 
principalele obligații să ofere 
cumpărătorilor produse de larg 
consum de cea mai bună cali
tate într-o gamă largă de sor
timente. De aceea, în sectorul 
de cercetare și concepție se 
desfășoară o activitate neîntre
ruptă pentru a definitiva forma 
și caracteristicile unor noi pro
duse. A fost elaborată și pusă 
in aplicare documentația pentru 
fabricarea rezistențelor tubulare 
de puteri diferite, tn același 
timp, au fost reproiectate ra
diatoare electrice de diferite ti
puri și puteri, conferindu-li-se 
forme moderne, estetice, și ca
racteristici de utilitate sporite. 
Plitele electrice de 2 000 wați 
permit reglarea în trei trepte a 
temperaturii, un consum econo
micos de energie electrică. 
Printre alte produse electroca- 
lorice mai amintim plita de vo
iaj de 500 wați, grătarul elec
tric pentru carne și cel pentru 
prăjit pîine. Venind în sprijinul 
celor interesat! în folosirea ra
diatorului electric cu ulei — a- 
parat destinat încălzirii electri
ce a Încăperilor de locuit, hote
lurilor, laboratoarelor, spitale
lor, restaurantelor etc. — spe
cialiștii întreprinderii au con- 

‘ceput acest aparat în mai mul
te variante. La crearea fiecărui 
tip s-au avut în vedere posibi
litățile de întreținere și randa
mentul maxim ce se cere ob
ținut.

y

Lorand DEAKI 
corespondentul „Scînteii
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CEA DE-A ȘASEA EDIJIE A FESTIVALULUI

INTERNATIONAL „GEORGE ENESCU"

„0 muzică

mai vibrantă,

mai originală,

de oameni...
ft

Convorbire cu violonistul sovietic LEONID KOGAN

— Leonid Kogan, care este, 
după părerea dv., relația intre 
muzică fi educație ?

— Muzica are o influentă covîr- 
șitoare asupra omului. Lumea spi
rituală a fiecăruia dintre noi este 
astăzi teribil de complexă. Nu se 
poate să existe, cred eu. această • 
complexitate fără muzică. încă din 
copilărie ar trebui să se facă apro
pierea de muzică. Omul trebuie să 
cunoască această artă a sunetelor. 
Si să ne gîndim și la noi, inter- 
preții... astfel vom avea un public 
din ce în ce mai larg.

— Care sint preferințele pu
blicului de astăzi, ale diverselor 
categorii de public ?

— Este știut că unii preferă fon
dul clasic ; din ce în ce mai multi 
sînt cei ce doresc să asculte mu
zica contemporană. Există un inte
res masiv pentru muzica foarte 
veche. Se face chiar un arc de 
preferințe între muzica foarte ve
che și muzica contemporană I Deci 
avem cui să cîntăm și repertoriul 
preclasic, și clasic, și modern...

— Puteți să ne spuneți care 
sint opiniile dv. privind liniile 
evolutive — pe care le apre- 
ciați — ale muzicii de astăzi 1

— Consider că muzica electroni
că este încă doar în faza experi-

mare profunzime ! Totdeauna 
mi-am dorit să văd „Oedip" pe; 
scena unui teatru. Și, spre regre
tul meu, încă nu am reușit.

Deci, iată că există un fond de 
aur al muzicii secolului nostru. 
S-au creat cîteva linii fundamen
tale care au intrat în istorie. Cu 
cit se va scrie o muzică mai vi
brantă, mai originală, mai legată 
de, om, cu atît oamenii o vor a- 
precia, indiferent în ce limbai este 
scrisă. Oamenii, publicul larg se 
vor apropia mai mult de această 
minunată artă.

— Sinteți pentru a doua oară 
prezent la festivalul interna
țional „George Enescu"...

— Da. Prima oară am fost invi
tat în 1961. De atunci am apreciat 
manifestarea ca fiind de mare im
portantă pentru viața muzicală in
ternațională, cu un puternic ră
sunet. Vedeți — și în timpul sta
giunii publicul caută „evenimen
tele". Cu atît mai mult va fi dor
nic să participe la un festival in
ternațional care durează o săptă- 
mînă, două, în care se concen
trează o mare cantitate de muzică. 
Aș dori, de asemenea, să apreciez, 
organizarea, buna desfășurare a 
festivalului românesc.

Smaranda OȚEA.NU

și Philippe Entremont
La actuala ediție a festivalului 

este prezentă ' pentru întîia oară 
filarmonica „Moldova" din Iași. 
Actuala filarmonică continuă o tra
diție nobilă, avînd la pupitru pe 
Ion Baciu, a cărui autoritate artis
tică a polarizat forțele muzicale 
ieșene. De toate acestea mi-am a- 
mintit vineri .seara ascultînd în 
Sala mare a palatului concertul 
filarmonicii „Moldova". Interpre
tarea Concertului pentru orches
tră de coarde de Sigismund 
duță a fost una dintre 
bune auzite vreodată.

To- 
cele mai 

între cele
două date constitutive ale lucrării 
— profundul sentiment românesc 
al melosului și scriitura polifonică 
de factură preclasică — lui Ion 
Baciu i-a reușit o fericită sinteză.

Pianistul Philippe Entremont a 
fost solistul acestei seri, după ce 
in ajun susținuse la Ateneu un e- 
locvent recital. Denumit cîndva 
„pianistul atomic", artistul francez 
este cu evidentă mai mult decît 
virtuozul exploziv pe care ni l-ar 
sugera această formulare : un ar
tist care a atins plenitudinea mij
loacelor sale și care a dobîndit un 
stil, pregnant afirmat în cele două 
concerte de Ravel.

Ion Baciu a tinut să încheie cu 
un act de virtuozitate colectivă 
prezența filarmonicii „Moldova" 
la festivalul „George Enescu". 
Celebrul poem simfonic „Till Eu- 
lenspiegel" de Richard Strauss a 
obținut succesul așteptat, urmat 
de un surprinzător supliment : 
Suita din muzica scrisă de Leonard 
Bernstein pentru „Poveste C3in 
cartierul de Vest".

Un concert bun. Un concert to
nic prin semnificația sa ; datorită 
Iul Ion Baciu și filarmonicii „Mol
dova", muzica simfonică este astăzi 
trainic încetățenită la Iași.

Radu GHECIU
mentală. încă nu mă pot pronunța 
asupra ei. Dar să ne referim la se
colul XX.. Există compozitori de 
geniu despre care se poate ăfirma 
că vor trăi prin opera lor atîta 
timp cît va trăi muzica. Să amin
tim de : Prokofiev, Șostakovicf, 
Stravinski, Alban Berg. Bartok... 
Mi-aduc aminte că la Mosco
va, Ia un cenaclu al Uniunii 
compozitorilor sovietici, a fost in
vitat George Enescu. Ne-a cîntat 
in reducție pentru pian : „Oedip". 
Vocea sa se împletea cu pianul. 
Mi-a făcut o impresie covîrșitoare 
George Enescu — compozitorul de

-------- MEMENTO —
• Astă-seară Ia studioul de concerte al Radioteleviziunii, (ora SO) 

concertează Gheorghe Zamfir șl orchestra sa.
• La ora 11, la Ateneul român, vor cînta „Soliștii din Sofia", diri

jați de V. Kazandjiev.
• La ora 17, la Sala mică a palatului se poate audia un concert 

de lieduri de compozitori români.
• Tot la Ateneul român, ora 20, vor susține un interesant program 

orchestra de cameră „București" șl corul „Madrigal" al conservato
rului „Ciprian Porumbescu", dirijat de Marin Constantin.

• La Opera română, ora 20, se prezintă „Ion Vodă cel Cumplit" 
de Gheorghe Dumitrescu.

„ROMÂNIA - FILM“ prezintă filmul american:

„Legenda
' negrului

Charley"

Regia : Martin Goldman. Cu 
Fred Williamson, D’Urville Mar
tin și Don Pedro Colley.

Murășan Crișan, distribuitor, și-a creat mai 
întii plusuri fictive ; pe urmă a intrat în 
cîrdășie cu Bereczki Carol, șeful de de
pozit, cu Hajnal Tiberiu, șeful aprovizio
nării, cu o serie de gestionari de la sta
țiile PECO, care vindeau pe sub mină 
benzina de furat...

Dar cum se întîmplă întotdeauna, eșafo
dajul necinstei s-a prăbușit și adevărul a 
ieșit la iveală. Atît frauda în sine, cit și 
stratagema complicilor deschizători de ro
binete ! Și cu asta se năruise și -ultima 
șansă de a cere clemența instanței. Din- 
tr-un „banal" act de necinste, delapidarea 
se arăta tuturor ceea ce fusese în reali
tate : un odios prejudiciu adus, cu bună- 
știință, avutului colectiv. Ca atare, și sen
tința tribunalului a fost pe măsură : pe
depse, ajungînd, după caz, pînă la 19 ani 
închisoare !

Bietul
„neînțeles(i

— Dumneata susții că ți-ai părăsit ser
viciul pentru a avea mai mult timp liber.

— Da, onorată instanță, voiam să mă 
distrez și eu...

— Apucîndu-te de... furat T
— Nu-i vina mea.
— Dar a cui 7
— A părinților mei...
_  ți
— Știți, n-au vrut să mă înțeleagă... Au 

dea bani pentru distrac-

Șerbănescu, bietul „ne- 
în fața Judecătoriei sec- 

de

refuzat să-mi mai 
ții, așa că...

Așa că Adrian 
înțeles", s-a trezit
torului nr. 6, pentru a da socoteală 
„distracțiile" sale, care, în limbajul Codu
lui penal, sînt denumite mult mai prozaic : 
furt din avutul obștesc și particular. Nu 
ne îndoim că sentința instanței îl va ajuta 
să înțeleagă, în sfîrșit, că singurul vinovat 
este el, că traiul parazitar nu duce decît in 
boxa inculpatilor.
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Intre mașină 
și propriul 
său copil 
...a ales

gat la plata pensiei cuvenite. Dar dincolo 
de hotărirea instanței sînt legi ale omeniei 
pe care bătăiosul nostru „erou" și-a permis 
să le nesocotească. Un ultim amănunt • 
omul care în micimea lui sufletească se 
gindise mai întii Ia întreținerea automobilu
lui propriu decît la fiica suferindă se 
numește Dumitru Băloiu și este in
spector în cadrul Inspectoratului școlar al 
municipiului București !

Fără comentarii.

și de desenul tehnic. N-a mai trecut însă 
mult și, întîmplător—neîntîmplător, iată-1 
la tribunal :

— Onorată instanță — s-a pus el aici 
pe mărturisiri — recunosc, am modificat 
unele mențiuni din cartea de muncă. Dar 
în același timp, eu am fost la fabrică, 
lucrat... De ce să fiu condamnat 7 •

De ce 7 Simplu ! Fiindcă nimeni 
poate cere societății mai mult decît 
mai mult decît merită pentru munca, 
titudinile și calificarea sa. De asta
sancționînd falsul și înșelăciunea — l-a 
condamnat instanța la 2 ani închisoare 
pe Manea Ion. Pentru fals și pentru bani 
nemunciți.

am

nu 
dă, 
ap-

mașina
...Judecătoria sectorului nr. 4 din Ca

pitală. în fața completului de judecată, un 
bărbat cu o ținută impunătoare pledează 
cu un aer belicos :

— Am înțeles situația și, cît a fost mi
noră, i-am plătit cu regularitate cei 200 
de lei stabiliți de instanță. Mai mult, am 
continuat să-i plătesc și cînd a devenit 
majoră... Mă rog, era la școală și legea 
era de partea ei. Dar acum s-a schimbat 
situația : fiica mea nu mai urmează la 
școală și nici nu vrea să se angajeze undeva. 
Ca atare, cer sistarea pensiei pe care i-o 
plătesc, cu atît mai mult cu cît — nu e 
așa 7 — elementele tinere nu trebuie să 
fie încurajate să ducă o viață parazitară !

In sală s-a așternut liniștea. Umilită, 
„parazita" — o fată de 21 ani — abia 
reușește să șoptească cîteva cuvinte de 
scuză, arătînd că suferă de o maladie 
foarte gravă, oare nu-i permite să se an
gajeze sau să-și continue studiile. Dar 
tatăl nu se lasă : mai întii cere o exper
tiză medicală, apoi, contestind veridicita
tea actului medical, solicită și o contra- 
expertiză....

Exasperat de verdictul medicilor — nu, 
nu de faptul că fiica sa e foarte suferin
dă (!!!), ci pentru că și-a dat seama că 
legea îl va obliga să plătească, în con
tinuare, o pensie de întreținere — domnul 
cu ținuta impunătoare începe o adevărată 
tîrguială pentru ca suma la care va fi 
obligat să fie cît mai simbolică :

— Vă rog să țineți cont că n-am posi
bilități să-i plătesc. Am și eu greutățile 
mele : o nouă familie, o mamă in virstă. 
am o mașină de întreținut...

Desigur, potrivit legii, instanța l-a obli-

La leafă
categoria
a cincea;

meserie
pe alăturea!

s-a îndeletnicit cu felurite acti-După ce 
vități și meserii, între care și cea de șef 
la depozitul de combustibil nr. 22 Olteni 
(unde, în treacăt fie zis, a făcut din ne
glijență, o „frumușică" pagubă de vreo 
21 000 de Iei 1), Manea Ion, de fel de prin 
părțile Teleormanului, a aterizat in Bucu
rești, la uzina „Vulcan". „Sînt lăcătuș — a 
pretins el — poftiți documentele : cate
goria a 5-a“. In documente, nimic de zis. 
scria • exact cum spunea Manea. Și i-au 
dat oamenii categoria a 5-a. Ba, după 
cîteva luni, iată-1 pe Manea transferat la 
serviciul „omologări"... Mă rog, meseriaș 
clasa-ntîi 1

De tare ce-i surîdea norocul, se-nvirtea 
M.I. pe la „omologări", și numai într-o 
bucurie o ținea. Nu reușise el să măslu- 
iască așa de „fin" cartea de muncă îneît 
să nu se bage de seamă că atît categoria, 
cît și calificarea erau adăugiri în fals 7 
Ghinionul lui a fost că într-o anume zi, 
comisia tehnică de încadrare a găsit cu 
cale să dea și el, Manea Ion, o probă de 
lucru. Așa, una mai acătării, ca pentru un 
meseriaș clasâ-ntîi ! Dar Manea, spre stu
poarea generală, era „departe" de meserie

Din caietul
grefierului

,,E adevărat că în timp ce traversam 
piața Traian am spart farul unei mașini 
cu o sticlă ce-o aveam în mînă, dar con
sider că n-am provocat scandal întrucit 
intenția mea a fost doar 6ă-l învăț minte 
pe șofer ca să știe cu cine are de-a face 
și altădată să nu mă mal jignească 
făcîndu-mi semn cu mina să mă grăbesc..."

(Din declarația contravenientului Ion 
Șeling din București, strada Buzo- 
ieni nr. 57).

„Recunosc că în parcul Cișmigiu am 
vrut să intru în vorbă cu o persoană ne
cunoscută, de sex feminin, însă declar pe 
propria mea răspundere că n-am ofen- . 
sat-o, deoarece nu i-am dat decît o palmă 
pe motiv că mi-a zis să-mi văd de drum. 
Mai precizez că persoana respectivă, în 
mod tendențios și fără motiv, m-a reclamat 
Ia un tovarăș milițian ; mă abțin să calific 
gestul acestuia de a-mi cere să mă legi
timez și să-1 însoțesc la miliție, mai ales 
că de-abia atunci făcusem cunoștință cu 
dumnealui..."

(Din dezbaterile dosarului nr. 4 450/ 
1973, soluționat de Judecătoria secto
rului nr. 7).

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU

.i J
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La București și in alte localități

Mitinguri in sprijinul drepturilor
constitutionale și aspirațiilor democratice

ale poporului chilian
în Capitală și în numeroase locali

tăți din țară au avut loc noi adu
nări și mitinguri de protest împo
triva loviturii de stat militare din 
Chile. Miile de participant la aceste 
mitinguri — români, maghiari și 
germani — au înfierat cu profundă 
indignare acțiunea criminală a for
țelor reacțiunii din Chile, sprijinite 
de cercurile imperialiste, îndreptată 
împotriva cuceririlor revoluționare 
ale poporului chilian, a libertății și 
independenței naționale a acestuia, a 
dreptului său de a-și hotărî propriul 
destin potrivit voinței și aspirațiilor 
sale. Ei și-au reafirmat, totodată, 
sentimentele de prietenie și solida
ritate cu lupta dreaptă a poporului 
chilian pentru democrație și progres.

în cuvîntul său, ing. Gheorghe 
Mărinceanu, directorul general al 
Combinatului de pielărie și încăl
țăminte „Clujeana'', a spus : Noi, 
oamenii muncii dintr-o țară care 
și-a cucerit greu dreptul la indepen
dență și libertate, la o viață mai 
bună, nu putem decît să repudiem 
cu mînie atentatul la libertatea și 
demnitatea unui popor ce și-a ales 
in mod liber calea dezvoltării so
ciale și politice. Ne exprimăm 
convingerea că poporul chilian 
greu jrcercat va ști să restabilească 
drepturile și libertățile democratice.

Sprijinim cu hotărîre Declarația 
C.C. al P.C.R., a spus la rîndul ei 
Peter Ileana, maistru, vicepreședin
te al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, deputată în Marea 
Adunare Națională. Noi, toți cei care 
lucrăm la „Clujeana", români, ma
ghiari și de alte naționalități, ne ri
dicăm glasul, alături de întregul nos
tru popor, de omenirea progresistă, 
în apărarea drepturilor și libertăților 
democratice ale poporului chilian.

Au exprimat aceleași sentimente 
de solidaritate cu lupta dreaptă a 
poporului chilian tehnicianul Teodor 
Rusu, inginera Ecaterina Gagea și 
muncitorul Grigor Chicinaș.

Am aflat cu adincă durere și in
dignare de crima josnică săvîrșită de

reacțiunea din Chile, căreia i-a căzut 
victimă președintele Allende, a de
clarat lăcătușul Ion Cosma Ia mi
tingul organizat la Uzina mecanică 
din Timișoara. Dar voința majorității 
chilienilor nu poate fi învinsă. Sîn- 
tem convinși că idealurile pentru 
care au luptat și luptă forțele pa
triotice progresiste și democrate din 
Chile vor învinge. Ing. Ioniță Bagiu. 
directorul uzinei și Ion Golobența, 
sculer, au calificat lovitura militară 
ca un act de trădare națională.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din uzina noastră — a arătat Ing. 
Pavel Calincov — se alătură Decla
rației C.C. al P.C.R. și cer încetarea 
imediată a actelor de teroare împo
triva patrioților chilieni.

Luînd cuvîntul la mitingul de la 
Fabrica de confecții din Miercurea 
Ciuc, muncitoarea Markos Piroska a 
arătat că lovitura militară din Chile 
constituie un grav atac împo
triva libertății și independenței 
naționale a poporului chilian, o 
lovitură dată popoarelor țărilor A- 
mericii Latine iubitoare de pace și 
libertate.

La rîndul lor, ajutorul de maistru 
Kiss Gyorgy, ing. Dumitru Honciu 
și muncitoarea Bartok Ibolya au ex
primat profunda indignare împotriva 
complotului reacționar. subliniind 
convingerea că poporul chilian, in 
frunte cu clasa muncitoare și cele
lalte forțe progresiste vor reuși să 
înfrunte cu hotărîre teroarea reac
ționară, să restabilească ordinea 
constituțională.

în portul Constanța, navigatorii, 
docherii, mecanizatorii, oamenii
muncii din toate compartimentele 
activității portuare au înfierat te
roarea și represiunile dezlănțuite
împotriva forțelor progresiste și de
mocratice din Chile. Muncitorul 
Dumitru Micu a cerut să se 
pună capăt imediat tuturor ac
telor de teroare, să înceteze arestă
rile în rîndul forțelor progresiste și 
să fie eliberați fiii poporului chilian 
întemnițați. Tehnicianul Marin Ră
ceală, muncitorul Traian Rădulescu,

Prezentare de condoleanțe 
la Ambasada Republicii Chile

Reprezentanți ai Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist, 
Comitetului Executiv al Consiliului 
Național al Femeilor, Comitetului 
municipal București al P.C.R., Co
mitetului Executiv al Consiliului 
Popular al municipiului București, 
ai unor ministere și instituții cen
trale și peste 800 de oameni ai 
muncii — delegați ai întreprinderi
lor din Capitală — au prezentat, 
vineri și sîmbătă, condoleanțe amba
sadorului Republicii Chile, Homero

Julio, pentru pierderea grea suferită 
de poporul chilian prin asasinarea 
mișelească a președintelui Salvador 
Allende Gossens, de către junta 
militară reacționară.

Cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere în fața portretu
lui îndoliat al lui Salvador Allende 
Gossens. S-a semnat in cartea de 
condoleanțe.

Au mai exprimat condoleanțe șefi 
ai unor misiuni diplomatice acredi
tați la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

Gheorghe Vîlsan, președintele Co
mitetului sindicatului NAVROM, 
și Petre Simion, secretarul comite
tului de partid port, au exprimat 
adeziunea întregului colectiv față de 
protestul exprimat in Declarația 
C.C. al P.C.R., împotriva loviturii de 
stat militare din Chile.

în aceste momente de grea încer
care pentru poporul chilian, noi, ti
nerii din București — muncitori, 
țărani, intelectuali, elevi și stu- 
denți — a spus George Ghenoiu, 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal București al U.T.C., în cadrul 
mitingului tineretului și studenților 
din Capitală, înfierăm actele mi- 
șelești comise de forțele reac
țiunii, cu sprijinul cercurilor im
perialiste, care încearcă să stăvileas
că prin violență drumul înnoitor pen
tru care a optat poporul chilian. Ti
nerii din țara noastră, a subliniat el, 
susțin în unanimitate Declarația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, document care reflec
tă întru totul poziția și gîndurile în
tregului nostru popor față de lovi
tura de stat reacționară din Chile.

Gheorghe Popescu, muncitor la în
treprinderea de mașini-unelte și a- 
gregate, Cristina Pavel, elevă la Li
ceul „I. L. Caragiale", și Nicolae Ma
rinescu, student la Institutul politeh
nic, au asigurat tinăra generație 
progresistă din Chile că tinere
tul român, ca și întregul nostru 
popor, este alături de cauza șl lupta 
sa pentru restabilirea ordinii consti
tuționale, a drepturilor și libertăților 
democratice, pentru înfăptuirea aspi
rațiilor sale de progres social.

în numele studenților chilieni ce 
învață in România, a vorbit Alfonso 
Mayne, care a arătat că lupta pentru 
progres nu poate fi înfrîntă prin lo
vituri de stat, acte teroriste și crimi
nale. El a mulțumit asisten
ței la miting pentru calda solidari
tate manifestată. La rîndul lor, stu
denții Heredio Puentes, din Cuba, și 
Tran Dinh Cine, din R. D. Vietnam, 
și-au exprimat adeziunea militantă 
cu cauza legitimă a poporului chi
lian, a tineretului și studenților pu
ternic integrați în lupta împotriva 
reacțiunii.

în încheiere, participanții la miting 
au păstrat un moment de reculege
re in memoria președintelui Salvador 
Allende.

Alături de întregul popor român, și 
noi, miile de constructori de mașini 
electrice, toți locuitorii Craiovei și 
ai județului Dolj — a spus, printre 
altele, inginerul Sergiu Stamate, di
rector al centrului de cercetări și 
proiectări Craiova al Centralei indus
triale electrotehnice, la mitingul or
ganizat la întreprinderea „Electropu- 
tere" — condamnăm cu toată hotă- 

| rîrea, cu întreaga noastră ființă lo
vitura de stat pusă la cale de junta 
militară, acțiunile criminale între
prinse de reacțiunea internă din 
Chile și cerem să înceteze imediat 
teroarea dezlănțuită împotriva clasei 
muncitoare, a tuturor forțelor pro
gresiste chiliene.

(Agerpres)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 

în numele poporului vietnamez, al Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, al Adunării Naționale, guvernului Republicii Democrate 
Vietnam și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, Partidului 
Comunist Român, Marii Adunări Naționale, guyernului Republicii So
cialiste România și poporului român sincere mulțumiri pentru urările 
călduroase cu ocazia celei de-a 28-a aniversări a proclamării Republicii 
Democrate Vietnam. Sîntem ferm convinși că solidaritatea militantă și 
cooperarea frățească între țările noastre, bazate pe internaționalismul 
proletar, vor cunoaște o dezvoltare continuă și fructuoasă, că poporul 
vietnamez va continua să se bucure de sprijin viguros și ajutor prețios 
din partea Partidului Comunist Român, Marii Adunări Naționale, gu
vernului Republicii Socialiste România și poporului român în noua 
etapă a luptei sale revoluționare.

Urăm poporului român noi mari realizări în opera de construire a 
socialismului.

TON DUC THANG LE DUAN
Președintele R. D: Vietnam Prim-secretar al C.C. al Partidului 

celor ce Muncesc din Vietnam

TRUONG CHINH FAM VAN DONG
Președintele Comitetului Permanent Prim-ministru al Guvernului 

al Adunării. Naționale R. D. Vietnam
a R. D. Vietnam

Excelenței Sale
Domnului LEE KWAN YEW

Primul ministru al Republicii Singapore

SINGAPORE
Cu prilejul împlinirii de către Excelența Voastră a vîrstei de 50 de 

ani, am plăcerea să vă transmit sincere felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală.

Reamintindu-mi cu multă plăcere convorbirile avute cu ocazia vizi
tei dv. în România, folosesc acest prilej pentru a-mi exprima încre
derea că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta în continuare, 
spre binele popoarelor român și singaporez, al păcii în lume.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Primire la Consiliul Central al U.G.S.R.
Tovarășul Mihai Dalea, președin

tele Consiliului Central al U.G.S.R., 
a primit sîmbătă dimineața pe Emi
lio Polido Islas, secretar cu relațiile 
internaționale al Congresului Muncii 
din Mexic, oare face o vizită în țara 
noastră la invitația Uniunii Genera
le a Sindicatelor din România.

Cu acest prilej, într-o atmosferă 
deschisă și cordială, s-a efectuat o

informare reciprocă privind activi
tatea și preocupările actuale ale 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România și Congresului Muncii 
din Mexic și au fost abordate aspec
te ale întăririi și dezvoltării conti
nue a relațiilor bilaterale de colabo
rare dintre organizațiile sindicale și 
oamenii muncii din Republica So
cialistă România și Mexic.

Delegația Republicii Socialiste România 
la cea de-a XXVRI-a sesiune 

a Adunării Generale a O.N.U.
A fost numită delegația țării noas

tre la cea de-a XXVIII-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U, care-și 
va începe lucrările la 18 septembrie 
1973.

Delegația va fi condusă de George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne.

Din delegație fac parte Ion Datcu, 
reprezentant permanent al Republicii 
Socialiste România la O.N.U., loc
țiitor al șefului delegației, Constan
tin Ene, reprezentant permanent al 
României pe lîngă Oficiul O.N.U. și 
instituțiile specializate din Geneva,

Emilian Manciur. ambasadorul român 
în Republica Arabă Siria, Virginia 
Russ — de la Comisia națională de 
demografie.

Membrii supleanți ai delegației 
sînt Aurel Cristescu, director ad
junct în M.A.E., Ion Duma, consi
lier la Misiunea permanentă română 
la O.N.U., Aurel Sanislav, consilier 
în M.A.E., Traian Chebeleu și Du
mitru Ceaușu, prim-secretari la Mi
siunea permanentă română la O.N.U.

Delegația va fi însoțită de consi
lieri și experți.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

17, 18 și 19 septembrie a.c. : în fără: 
Vreme în general frumoasă. Cerul 
va fi variabil, mai mult senin la în
ceputul intervalului, în estul tării, 
apoi va prezenta înnorări mai pro
nunțate în jumătatea de vest, unde 
fx alocuri sînt posibile ploi de scurtă 
durată. Vint slab pină la potrivit. 
Temperatura în creștere. Minimele 
vor fi cuprinse între 5 și 15 grade, 
mal coborîte în prima noapte, iar 
maximele între 16 și 26 de grade, 
izolat mai ridicate. în București : 
Vreme în general frumoasă, cu cerul 
variabil, mai mult senin la începutul 
intervalului. Vînt slab pină la potri
vit. Temperatura în creștere.

A doua sesiune a Comisiei româno-albaneze 
de colaborare tehnico-științifică

între 12 și 15 septembrie a avut 
loc la București cea de-a doua se
siune a Comisiei româno-albaneze de 
colaborare tehnico-științifică. Cu a- 
cest prilej s-a analizat modul de în
deplinire a prevederilor protocolului 
sesiunii precedente a comisiei și s-a 
convenit programul de colaborare 
tehnico-științifică dintre cele două 
țări pentru perioada următoare.

Protocolul sesiunii a fost semnat 
din partea română de Grigore Bârgă- 
oanu, vicepreședinte al Comisiei gu
vernamentale de colaborare și coope

rare economică și tehnică, iar din 
partea albaneză de Jani Mio, vice
președinte al Comisiei planului de 
stat.

Au asistat funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, pre
cum și Koco Kallco, însărcinat cu a- 
faceri ad-interim al R.P. Albania la 
București.

♦
în timpul șederii In țara noastră, 

delegația albaneză a vizitat unele 
obiective industriale și agricole.

(Agerpres)

ZIUA NAȚIONALĂ A MEXICULUI

Excelenței Sale
Domnului LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ

Președintele Statelor Unite Mexicane

CIUDAD DE MEXICO

Aniversarea proclamării independenței naționale a Statelor Unite 
Mexicane îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa. Excelență, în numele 
Consiliului de Stat, al poporului român și al meu personal, călduroase 
felicitări și cele mai bune urări de fericire personală și de prosperitate 
poporului mexican prieten.

îmi exprim convingerea că raporturile între România și Mexic — 
care au dobîndit largi perspective prin stabilirea relațiilor diplomatice 
între cele două țări — vor cunoaște o dezvoltare continuă, în folosul 
popoarelor român și mexican, al cooperării și păcii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Ponorul mexican 
sărbătorește azi ziua 
sa națională. Acum 
163 de ani. Miguel 
Hidalgo y Costilla a 
lansat, în localitatea 
Dolores, chemarea la 
luptă împotriva domi
nației coloniale a Spa
niei. Trei ani mal tlr- 
ziu era proclamată in- 
denendența de stat.

Mexicul, leagăn al 
unor străvechi civili
zații. dispune de mari 
bogății naturale: țara 
se numără printre 
principalii producători 
de argint ai lumii, o- 
cupă locul al treilea 
la producția de sulf, 
al patrulea la cea de 
plumb, al șaselea la 
cositor, avînd totodată 
însemnate zăcăminte 
de petrol, cupru și 
mercur.

Prin tradiție, in e- 
conomia mexicană ro
lul principal îl aveau 
produsele agricole — 
mai ales bumbacul — 
și minereurile. expor
tate ca materie primă. 
Orientarea spre indus
trie a început în pri
mii ani după al do
ilea război mondial, cu 
rezultate remarcabile 
în comparație cu alte 
țări ale zonei, datori
tă in special ponderii 
dobîndite de sectorul

de stat, care cuprindea 
asemenea ramuri de 
bază cum sint energia 
electrică, petrolul și 
transporturile.

O suită de măsuri a- 
doptate de actualul 
guvern urmăresc ex
tinderea controlului 
național în Sectoare 
unde mai sint prezente 
capitalurile monopo
liste străine și totodată 
impulsionarea proce
sului de diversificare 
a producției industria
le. în virtutea legii 
privind controlul mai 
riguros al investițiilor 
străine, campania mi
nieră „Cananea", prin
cipala producătoare de 
cupru a tării, a fost 
„mexicanizată". Sub 
auspiciile societății de 
stat pentru petrol „Pe- 
mex‘‘ se află in curs 
de construcție In di
ferite zone ale țării 
12 noi întreprinderi 
ale industriei petro
chimice — ramură că
reia i se acordă o a- 
tenție deosebită în 
planurile actuale de 
dezvoltare. Nu de 
mult, guvernul a 
anunțat punerea In 
aplicare a unui pro
gram național de con
struire a unor obiec
tive economice In zo
nele rurale, avind

drept scop să diminu
eze afluența popu
lației către marile o- 
rașe și să elimine 
treptat decalajul In 
dezvoltarea diverselor 
regiuni. S-a inițiat, 
totodată, o reformă 
fiscală, concepută de 
autorități ca mijloc de 
redistribuire a venitu
rilor.

Pe plan extern. Me
xicul promovează o 
politică de dezvoltare 
a relațiilor cu toate 
țările, indiferent de o- 
rînduirea lor politico- 
socială. în cadrul or
ganizațiilor regionale 
și internaționale, sta
tul mexican militează 
pentru stabilirea unui 
climat de pace și se
curitate în America 
Latină șl în Întreaga 
lume.

între România și 
Mexic s-au statornicit 
și se dezvoltă relații 
de prietenie și colabo
rare bazate pe egali
tate in drepturi și a- 
vantaj reciproc. Proto
coalele româno-mexi- 
cane semnate anul tre
cut la București pre
văd dezvoltarea schim
burilor comerciale și 
a cooperării econo
mice și tehnice, în 
folosul ambelor țări, 
al păcii și înțelegerii 
internaționale.

Cu prilejul Zilei naționale a Sta
telor Unite Mexicane, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Mexicului la 
București, Ricardo Calderon, a oferit, 
simbătă la amiază, un cocteil.

Au participat Mihail Florescu, mi
nistrul industriei chimice, Ion 
Crăciun, ministrul industriei ușoare, 
Octavian Groza, ministru secretar de 
stat, prirh-vicepreședințe al Consi
liului Național pentru Știință și 
Tehnologie, general-locotenent Gri-

★

Cu ocazia Zilei naționale a State
lor Unite Mexicane, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, a adre-

gore Răduică, prim-adjunct al mi
nistrului de interne, Nicolae Ghe- 
nea, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Ion Dodu Bălan, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, alte persoane 
oficiale.

Au luat, de asemenea, parte șefi 
ăi unor misiuni diplomatice acredi
tați la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

★

sat o telegramă de felicitare minis
trului relațiilor externe mexican, 
Emilio Rabasa.

(Agerpres)
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FOTBAL: După etapa a Vll-a

F. C. Constanța, la un singur punct de lider
• Ieri, în Capitală, un cuplaj neinteresant • Doar dlnamoviștii au cîștigat în 

deplasare • Două autogoluri... • C.F.R. Cluj $1 Jiul - pe ultimele locuri

Janeta
Maltus Safir

Cronica zilei

în ziua de 13 septembrie a.c. a în
cetat din viață tovarășa Janeta Mal
tus Safir, veche militantă a mișcării 
muncitorești și revoluționare din 
tara noastră, membră a Partidului 
Comunist Român din anul 1921.

Născută la 15 mai 1884 în orașul 
Botoșani, Janeta Maltus Safir s-a în
cadrat din fragedă tinerețe în ac
țiunile de organizare a proletariatu
lui român, luînd parte în 1910 la Con
gresul P.S.D. A participat ca dele
gată la Congresul de creare a P.C.R. 
și a continuat să militeze pentru 
eliberarea socială a poporului român, 
pentru pace și socialism. în anii grei 
ai ilegalității, de mai multe ori ares
tată și condamnată, a înfruntat te
roarea autorităților burgheze, luptînd 
consecvent pentru împlinirea năzuin
țelor celor ce muncesc.

După 23 August 1944 a îndeplinit 
sarcini importante pe linie de partid, 
a desfășurat o activitate intensă pen
tru mobilizarea maselor de oameni 
ai muncii la edificarea societății so
cialiste în România. Pentru meritele 
sale a fost distinsă cu ordine si me
dalii ale Republicii Socialiste Româ
nia.

Amintirea sa va rămîne mereu vie 
în memoria celor care au cunoscut-o, 
au luptat și muncit împreună cu ea
COMITETUL FOȘTILOR LUPTĂ
TORI ANTIFASCIȘTI DIN REPU
BLICA SOCIALISTA ROMANIA

★
Sicriul cu" corpul neînsuflețit al 

defunctei va fi depus duminică, 16 
septembrie a.c., ora 8,00, la sala de 
marmură a crematoriului „Cenușa", 
iar incinerarea va avea loc în aceeași 
zi, la ora 12,00.

Sîmbătă după-amiază a sosit la 
București Ahmed Hussein Al-Sa- 
marraie, noul ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Irak în Republica Socialistă Româ
nia.

★
Simbătă după-amiază a sosit In 

Capitală Henrik Beer, secretar ge
neral al Ligii Societăților de Cruce 
Roșie, care va face o vizită in țara 
noastră la invitația Consiliului Na
țional al Societății de Cruce Roșie.

La aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost întîmpinat de general-colonel 
Mihâi Burcă, președintele Societății 
de Cruce Roșie din Republica Socia
listă România,

★
Sîmbătă la amiază a avut loc în 

sala I.R.R.C.S. din Capitală vernisa
jul expoziției turistice ..Bulgaria vă 
așteaptă". Sînt prezentate, prin pa- 
houri și diapozitive în culori, cele 
mai pitorești zone ale R. P. Bulgaria, 
precum și construcții diverse afecta
te turismului.

La festivitatea deschiderii expozi
ției au luat parte reprezentanți ai 
Ministerului Turismului și Institu
tului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea. Ministerului 
Afacerilor Externe și Camerei de Co
merț, un numeros public. Au pârtiei-1 
pat, de asemenea, membri ai Amba
sadei R.P. Bulgaria la București.

Cu prilejul aceleiași manifestări a 
avut loc o conferință de presă.

★
Sîmbătă, la Muzeul Țării Crișuri- 

lor din Oradea a avut loc vernisa
jul expoziției comemorative „300 de 
ani de la nașterea lui Dimitrie Can- 
temir". Expoziția cuprinde cărți, stu
dii și articole avînd ca obiect as

pecte diverse ale laborioasei activi
tăți depuse de Dimitrie Cantemir, 
lucrări filozofice, precum și do
cumente cu caracter biografic.

★
La București au luat sfirșit sim

bătă lucrările Colocviului internațio
nal cu tema „Urbanismul și mediul 
înconjurător", manifestare înscrisă in 
cadrul acțiunilor premergătoare Con
gresului mondial de istorie economi
că din anul viitor de la Copenhaga.

Prezența Ia reuniune a unor cu- 
noscuți oameni de știință români și 
străini, schimbul de idei și opinii, 
referatele și comunicările susținute 
cu această ocazie reflectă Interesul 
manifestat de specialiști pentru cu
noașterea multiplelor aspecte de or
din social, cultural, sanitar, patologic, 
etc. pe care le ridică studiul isto
ric al dezvoltării urbane și a relației 
ei cu mediul Înconjurător. O aten
ție deosebită a fost, de asemenea, a- 
cordată metodelor ți procedeelor de 
investigație științifică a acestor pro
bleme.

în ultima parte a lucrărilor a luat 
cuvîntul prof. univ. Miron Constan- 
tinescu, președintele Comitetului na
țional de sociologie, care, după ce 
a salutat pe participanți In numele 
Universității din București, s-a re
ferit la cercetările și realizările so
ciologilor români în studierea pro
cesului de urbanizare în țara noas
tră. Manifestîndu-și satisfacția pen
tru succesul lucrărilor colocviului, 
vorbitorul și-a exprimat, în același 
timp, convingerea că vizita pe care 
oaspeții o vor face, în continuare, în 
țara noastră va contribui la cunoaș
terea realizărilor și preocupărilor 
poporului român.

(Agerpres)

Rezultate tehnice
• POLITEHNICA IAȘI — DINAMO 0—1 (0—0). A marcat : Dumî- 

trache (min. 75).
• SPORTUL STUDENȚESC — JIUL 2—2 (2—1). Au marcat : 

Ion Constantin (min. 13 și 40) pentru gazde ; Nițu (min. 30) și Mul- 
țescu (min. 77) pentru oaspeți.

• U.T.A. — C.S.M. REȘIȚA 2—0 (1—0). Au marcat : Broșovschi 
(min. 17) și Kuhn (min. 50).

• F. C. CONSTANTA — C.F.R. CLUJ 5—1 (2—0). Au marcat ! 
Mărculescu (min. 26. 62 și 68), Caraman (min. 32) și Tănase (min. 
47) ; respectiv — Adam (min. 81).

• UNIVERSITATEA CLUJ — A.S.A. TG. MUREȘ 2—0 (1—0). Au 
marcat : Barbu (min. 39) și Mureșan (min. 76).

• S. C. BACĂU — F. C. ARGEȘ 2—0 (1—0). Au marcat : Ivan 
— autogol (min. 31) și Munteanu (min. 77).

• STEAGUL ROȘU — STEAUA 1—0 (0—0). A marcat : Pescaru 
(min. 85).

• F. C. PETROLUL — POLITEHNICA TIMIȘOARA 0—0.
• RAPID — UNIVERSITATEA CRATOVA 1—1 (1—0). Au mar

cat : Boc — autogol (min. 35) pentru rapidițti ; Bălan (min. 47) pen
tru craioveni.

Chiar dacă, despre etapa de ieri, 
s-a spus — in bună măsură, cu te
mei — că are multe meciuri intere
sante, cel mai așteptat meci al zilei 
a fost la București. în nocturnă, pe 
stadionul „23 August", s-au întîlnit 
Rapid și Universitatea Craiova. în 
clasament cu poziții, am spune, dia
metral opuse (cralovenii — lideri ; 
rapidiștii — spre coadă...), cele două 
echipe au mizat, in fond, pe același 
lucru : victoria. Aceasta nu numai 
pentru... efectul practic ce s-ar fi 
văzut imediat, transpus în numărul 
de pifnete și în locul din clasament. 
La mijloc mai era și faptul că, nu 
mai departe decît în campionatul 
trecut, ambele meciuri directe au re
venit craiovenilor : la. limită (2—1), la 
Craiova, în tur, și la un scor... de 
handbal (6—4), la București, în retur. 
Pentru rapidiști. deci, dorul revanșei 
— deși nedeclarat — apărea evident. 
Pentru craioveni — neînvinși în a- 
cest campionat — ambiția de a-și 
păstra poziția și palmaresul.

Rezultatul, cunoscut tuturor celor 
ce au urmărit partida într-un fel sau 
altul, ni se pare echitabil : 1—1. Con
ducted ostilitățile cite o repriză — 
intîl rapidiștii, apoi craiovenii — și 
marcind în acest timp cite un gol. 
echipele au destule motive să se de
clare mulțumite cu deznodăminte) 
meciului. Sigur, au fost și u- 
nele mari ratări, dar și din acest 
punct de vedere am reținut o „ega
litate" perfectă. Dacă, totuși, cineva 
ar trebui să se declare nemulțumit, 
acesla ar fi publicul spectator. Am 
văzut un joc lent, destul de plicticos,

cu numeroase greșeli și... faulturi, nu 
prea diferit de ceea ce oferiseră, în 
deschidere, jucătorii de la Sportul 
studențesc și Jiul. Pentru vociferări, 
îmbrinceli, loviri reciproce etc. ar
bitrii au fost nevoiți să împartă și 
„cartonașe galbene", și „cartonașe 
roșii"... Iată un aspect cu totul re
gretabil de la acest cuplaj ce va ră
mîne, desigur, în amintirea spectato
rilor și a telespectatorilor mal presus, 
poate, de rezultatele tehnice consem
nate în final de tabela de marcaj.

Din filmul meciului „vedetă" sint 
de reținut puține lucruri. In ordine, 
eliminarea lui Codrea (Rapid) în 
min. 13, salvarea unui gol sigur 
(mingea era pe linia porții) de către 
Strîmbeanu, la un șut al lui Marin 
Steljan în min. 16 ; autogolul craio- 
venilor — te min. 35 — la un șut al 
lui Neagu ; golul egalizator înscris 
de Bălan, la numai două minute de 
la intrarea în teren, care a reluat 
imparabil mingea... respinsă în față 
de Răducanu și, te continuare, suita 
de ratări. Ia o poartă și la alta (e 
drept, ceva mai multe la poarta lui 
Răducanu).

Universitatea Craiova nu-și vede 
periclitată, deocamdată, poziția de li
deră. Continuă să fie în frunte, cu 12 
puncte din 7 meciuri (singura neîn
vinsă în acest campionat !). Dar. din 
urmă, F. C. Constanța, ieri cu mare 
„poftă" de goluri (5—1 cu C.F.R. 
Cluj), s-a apropiat la numai un 
punct. Așadar, derbiul etapei viitoare 
(la 30 septembrie) nu poate fi altul 
decît meciul Universitatea Craiova— 
F.C. Constanța, pe stadionul din Ce

CLASAMENTUL
„U“. Craiova 7 5 2 0 11— 3 12
F.C. C-ța 7 5 11 12— 5 11
Dinamo 7 4 12 13—10 9
Sportul stud. 7 3 13 13— 8 7
Steaua 7 3 13 13— 9 7
C.S.M. Reșița 7 2 3 2 15—11 7
Univ. Cluj. 7 3 13 7— 5 7
Steagul roșu 7 3 13 7— 7 7
„P“. Tlm. 7 3 13 5— 6 7
F.C. Petrolul 7 3 13 10—11 7
Rapid 7 2 2 3 9—10 6
F.C. Argeș 7 2 2 3 9—11 6
S.C. Bacău 7 3 0 4 9—12 6
„Poli". Iași 7 3 0 4 5— 9 6
U.T.A. 7 3 0 4 6—11 6
A.S.A. Tg. M. 7 3 0 4 12—18 6
C.F.R. Cluj 7 2 14 11—17 5
Jiul 7 12 4 8—12 4

tatea Băniei. Pină atunci insă, fotba
liștii craioveni au griji și speranțe 
pentru debutul lor în cupele eu
ropene (miercuri, la Florența cu 
Fiorentina, în „Cupa „U.E.F.A."). La 
fel, dinamoviștii (care vor pleca luni 
dimineața la Belfast, pentru primul 
meci în „Cupa campionilor euro
peni"), F. C. Argeș (joacă la Istanbul, 
în „Cupa U.E.F.A." cu Fenerbahce) 
și divizionara B Chimia Rm, Vilcea, 
cîștigătoarea „Cupei României", care 
primește, tot miercuri, acasă însă, 
vizita echipei nord-irlandeze Glen- 
toran în „Cupa cupelor".

I. DUMITR1U

ETAPA VIITOARE
(30 septembrie)

Jiu! — Rapid, C.F.R. Cluj — 
Steagul roșu, F.C. Argeș — 
Sportul studențesc, A.S.A. Tg. 
Mureș — U.T.A., Universitatea 
Craiova — F.C. Constanța, Di
namo — Politehnica Timișoara, 
C.S.M. Reșița — Universitatea 
Cluj. Steaua — F.C. Petrolul, 
Politehnica Iași — S.C. Bacău.

• Ieri, la Brașov s-au disputat 
două jocuri contînd pentru divizia B 
la fotbal (seria a Il-a). Chimia Rm. 
Vilcea a învins cu 1—0 pe Carpați, 
iar Tractorul Brașov a dispus cu 2—0 
do Metalul București.

în cîteva rînduri
• VOLEI — Au luat sfirșit cam

pionatele europene de volei pentru 
juniori, competiție care s-a desfă
șurat timp de 10 zile te mai multe 
orașe din Olanda. Turneul rezervat 
echipelor feminine a fost cîstigat 
de reprezentativa U.R.S.S.. urmată 
de formațiile Cehoslovaciei. Poloni
ei. R. F. Germania. Olandei. Româ
niei, Bulgariei, R. D. Germane. Ita
liei. Iugoslaviei, Belgiei etc. Clasată 
initial ne locul șapte, selecționata 
României a fost promovată pe locul 
șase. în locul echipei UngarieL re
trogradată deoarece a folosit o jucă
toare care depășea limita de vîrstă 
admisă de regulamentul competiției.

La juniori, titlul de campioană 
europeană a revenit, de asemenea, 
echipei U.R.S.S.. urmată de Ceho
slovacia. Polonia. Italia. Bulgaria șl 
Olanda. Formația României a ocupat 
locul zece.

• BASCHET. — în cea de-a treia 
zi a Campionatelor balcanice de 
baschet rezervate echipelor de se
niori, competiție care se desfășoa
ră la Istanbul, selecționata României 
a întîlnit formația Greciei. La ca
pătul unui meci spectaculos, care a 
necesitat prelungiri, baschetbaliștii 
români au terminat învingători cu 
scorul de 76—75 (32—26 ; 68—68). In
tr-un alt joc, reprezentativa Iugo
slaviei a întrecut cu scorul de 86—61 
(45—36) echipa Bulgariei.

• TENIS. — în Turneul interna
țional de la Aptos (California) s-au 
disputat ultimele două partide din 
sferturile de finală ale probei de 
simplu bărbați. Neozeelandezul Onny 
Parun l-a învins cu 6—1, 6—4 pe en
glezul John Lloyd, iar americanul 
Dick Bohmstedt (cel care l-a elimi
nat în primul tur pe campionul 
cehoslovac Jan Kodes) l-a întrecut 
cu 7—5, 6—0 pe compatriotul său 
Mike Machette.

• AUTOMOBILISM. — După două 
probe speciale, în Turul automobi
listic al Franței conduce italianul 
Sandro Munari, care concurează pe 
o mașină „Lancia". Pe locurile urmă
toare se află francezii Ballot („Por
sche Carrera") și Chasseuil („LI- 
gier").

• ȘAH — „Memorialul Cigorln" a 
continuat la Soci cu partidele din 
runda a 10-a. A fost o rundă liniști
tă, în care arbitrii au consemnat re
miza în patru partide : Smejkal — 
Tal, Hennings — Suetin, Rașkovskf 
— Balașov și Krogius — Filip. Res
tul partidelor s-au întrerupt. Parti
da dintre Tal și Hennings, întreruptă 
te runda anterioară, s-a încheiat da 
asemenea remiză. în clasament con
tinuă să conducă marele maestru so
vietic Mihail Tal (7 puncte).



Evenimentele din Chile
• Organizații ale muncitorilor și grupuri de militari con
tinuă să opună o dîrză rezistență juntei militare • Lupte 
grele in centura industrială a capitalei • in diferite regiuni 
ale țării sînt în curs de constituire rețele ale rezistenței 
populare • Vaste operațiuni de represalii împotriva forțelor 

democratice
SANTIAGO DE CHILE 15 (Ager

pres). — Sîmbătă, în cea de-a cincea 
zi de la lovitura de stat prin care 
a fost înlăturat guvernul constituțio
nal al Unității Populare, agențiile in
ternaționale de presă au continuat să 
informeze despre rezistența popu
lară împotriva reacțiunii. O adevă
rată „bătălie a undelor" se duce, po
trivit agenției France Presse, între 
posturile de radio clandestine de pe 
teritoriul țării și rețeaua oficială con
trolată de armată. în emisiuni cap
tate în Argentina, în apropierea gra
niței cu Chile, posturile de radio ale 
sprijinitorilor guvernului Unității 
Populare subliniază că organizații ale 
muncitorilor și grupuri de militari 
continuă să reziste împotriva puciști- 
lor. Sîmbătă dimineața, un post de 
radio clandestin a reușit să emită, 
potrivit agenției France Presse, pe 
aceeași lungime de undă cu postul 
de radio al juntei militare, cerînd 
populației să-și procure arme. Pe de 
altă parte, agenția France Presse in
formează că sînt în curs de consti
tuire importante rețele ale rezisten
ței populare în diferite regiuni din 
interiorul țării și la Santiago de 
Chile, sub conducerea unor lideri ai 
partidelor membre ale Frontului U- 
nității Populare.

în Capitală, forțele militare con
tinuă să atace cu violență punctele 
de rezistență organizate în diferite 
clădiri și edificii publice. în cursul 
nopții de 14 spre 15 septembrie, 
schimburi intense de focuri au fost 
auzite în apropierea Palatului pre
zidențial „La Moneda", precum și în 
alte puncte ale orașului. Luptele cele 
mai grele, relevă agențiile de presă, 
continuă să se desfășoare în jurul 
fabricilor din centura industrială a 
capitalei țării și în așa-numitele 
„poblaciones" (aglomerări muncito
rești din apropierea uzinelor). Sim
bătă dimineața, potrivit agenției In
ter Press Service, forțele ar
mate au lansat din nou un 
violent atac împotriva acestor zone, 
folosind artileria grea și aviația. 
Primele explozii de luptă au fost 
auzite spre ora 11,00 dimineața, fiind 
semnalată prezenta bombardierelor 
și tancurilor. Potrivit unor martori 
oculari, centrul operațiunilor s-a 
aflat în zona „Cerrillos", din sudul 
capitalei chiliene. Mult timp după 
aceea au continuat să se audă tiruri 
de mitralieră. în zonele respective, 
relevă agențiile de presă, au fost ri
dicate baricade, iar muncitorii își 
mențin controlul asupra unor obiec
tive industriale.

Știri provenite din provincie in
formează. de asemenea, că la Los 
Andes și Las Cuevas se desfășoară, 
în continuare, ciocniri între militari 
șl susținătorii guvernului Unității 
Populare. Un comunicat al juntei 
militare a recunoscut. sîmbătă. o

tentativă de atac împotriva instala
țiilor unui regiment din localitatea 
Valparaiso și o altă tentativă împo
triva instalațiilor regimentului de la 
Puente Alto, localitate situată la 50 
de kilometri sud-est de Santiago de 
Chile. Armata a intervenit. în ace
eași zi. împotriva unor puncte de 
rezistentă din localitatea Chilian.

Referitor la rezistența populară 
față de noul regim, agenția France 
Presse — citind surse ale Unității 
Populare — relevă că aceasta ar 
putea lua diferite forme, inclusiv 
lupta armată de guerilă și înceta
rea lucrului în uzine si în întreprin
deri. „Putem paraliza economia tă
rii. au declarat aceste surse, așa cum 
au făcut-o și cercurile de dreapta 
în timpul celor trei ani de guver
nare a Unității Populare. Vom face 
astfel imposibilă viața celor care au 
preluat puterea prin forță".

Junta militară continuă să refuze 
confirmarea oricăror cifre în legă
tură cu victimele înregistrate în 
urma loviturii militare de stat, dar 
potrivit agenției France Presse. care 
citează știri din Santiago, numărul 
acestora ar fi de 5 000, cărora li se 
adaugă un număr încă nedetermi
nat de răniți.

în țară a fost instituit un adevărat 
val de teroare împotriva poporului 
chilian. Represiunea militară, scrie 
agenția France Presse, continuă cu 
violență, iar execuțiile rapide se 
înmulțesc. Forțele armate au între
prins vaste operațiuni de „curățire", 
încercînd să elimine orice opoziție 
armată în uzine, sedii ale partide
lor politice de stingă, universități și 
edificii publice.

Un comunicat difuzat de postul de 
radio național, aflat sub controlul ar
matei, anunță că „toți cei care se vor 
opune cu arma în mină acțiunii mi
litarilor vor fi împușcați pe loc". In 
cadrul acestor acțiuni au căzut vic
time mii de patrioți chilieni, în vre
me ce numeroși alții au fost ares
tați. în legătură cu aceasta, agenția 
France Presse anunță că două mari 
stadioane din Santiago de Chile au 
fost rechiziționate, fiind transforma
te în locuri de detenție. Printre de
ținuți sînt citați zeci de profesori 
universitari și aproximativ 600 de 
stydenți, • în special de la Universi
tatea tehnică, care au rezistat timp 
îndelungat sub bombardamentele 
forțelor armate. Peste 300 de persoa
ne, potrivit agenției Reuter, s-au re
fugiat la ambasada mexicană din ca
pitala chiliană.

în încercarea ei de a păstra pu
terea, junta militară provoacă un 
număr de victime fără precedent, 
scrie agenția Prensa Latina.

în cursul zilei de sîmbătă, frontie
rele și aeroporturile internaționale 
chiliene au continuat să rămînă în
chise.

ÎN ÎNTREAGA LUME

Valuri de protest împotriva 
loviturii de stat reacționare

Lovitura de stat reacționară din Chile, care a dus la înlăturarea gu
vernului constituțional, democratic și progresist, Ia asasinarea mișelească 
a președintelui Salvador Allende, continuă să stîrnească noi valuri de 
protest pe toate meridianele globului.

Prezidiul Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, int»o declarație dată publici
tății la Praga, arată că poporul ceho
slovac a fost profund zguduit de ac
tul reacționar al forțelor armate 
chiliene, săvîrșit împotriva guvernu
lui legal de Unitate Populară. Prezi
diul C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
întregul popor cehoslovac, condamnă 
lovitura de stat militară.

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar și-a ex
primat, într-o declarație, profunda 
consternare în legătură cu lovitura de 
stat contrarevoluționară din Chile. 
Comuniștii, întregul nostru popor, 
arată deolarația, condamnă cu hotă- 
rire răsturnarea prin forță a guver
nului Unității Populare, asasinarea 
președintelui legal Salvador Allende, 
dizolvarea samavolnică a parlamen
tului și încălcarea libertăților demo
cratice cucerite de poporul chilian.

Consiliul Central al Sindicatelor, 
Consiliul Național al Femeilor, Fe
derația Uniunilor Socialiste ale Tine
retului Polonez, Comitetul pentru 
Apărarea Păcii din Polonia au con
damnat lovitura militară din Chile

îndreptată împotriva cuceririlor po
porului chilian, obținute în condițiile 
regimului democratic constituțional.

Comitetul Executiv Național al 
Partidului Comunist din Canada, a 
dat publicității o declarație în care 
lansează un apel la solidaritate cu 
poporul chilian, cu lupta lui pentru 
apărarea drepturilor sale democra
tice.

Partidul Comunist Libanez con
damnă cu hotărire lovitura de stat 
reacționară din Chile.

Partidul Comunist Paraguayan a 
condamnat lovitura militară din 
Chile, calificînd-o ca un atentat la 
lupta pentru independență a întregii 
Americi Latine.

Confederația Muncii din Argentina 
s-a ridicat „împotriva uzurpării pu
terii instituționale, în detrimentul 
voinței populare exprimate liber în 
fața urnelor".

Consiliul Suprem Electoral din Ve
nezuela (C.S.E.), aflat în sesiune or
dinară, și-a exprimat protestul' față 
de lovitura militară care, desconside- 
rînd voința populară, a dus Ia răs
turnarea guvernului Allende.

★ ★

In numeroase orașe ale lumii continuă să aibă loc demonstrații orga
nizate în semn de protest față de acțiunea armatei chiliene, sprijinită de 
forțele reacționare, precum și in sprijinul luptei drepte a poporului din 
această țară, pentru democrație și progres social.

O uriașă manifestație, la care au 
participat peste 50 000 de persoane, 
a avut loc pe străzile orașului Ciu
dad de Mexico. Purtînd un imens 
portret al lui Salvador Allende, ma
nifestanta au trecut pe principalul 
bulevard al orașului, omagiind me
moria președintelui chilian. în ca
drul mitingurilor, ei au exprimat so
lidaritatea cu poporul chilian.

La Havana, în Piața Revoluției, a 
fost organizată o mare manifestație 
in memoria președintelui Salvador 
Allende. Au fost preZenți primul 
ministru interimar Raul Castro, pre
ședintele Osvaldo Dorticos Torrado, 
membri ai Biroului Politic, ai Se
cretariatului și ai Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cuba.
Zeci de mii de locuitori ai Berli

nului au participat vineri la un mi
ting de solidaritate cu poporul chi
lian. Au fost prezenți Erich Honec
ker, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
precum și alte înalte oficialități, 
în rezoluția adoptată cq acest pri
lej sînt înfierați autorii loviturii de 
stat militare din Chile și se exprimă 
solidaritatea poporului din R.D.G. 
cu lupta dreaptă a poporului chilian.

în Uniunea Sovietică continuă să

aibă loc mad manifestații de pro
test împotriva loviturii de stat mi
litare din Chile. La uzina de strun
guri din Moscova, la uzinele Kirov 
din Leningrad, în Alma-Ata, la fa
brica de textile, oamenii muncii so
vietici și-au exprimat cu hotărîre 
protestul fată de răsturnarea guver
nului legal din Chile.

Moartea tragică a președintelui 
Allende și atacul forțelor de dreap
ta împotriva ordinii constituționale 
și a libertății poporului din Chile 
au provocat un larg val de proteste 
în Iugoslavia. Organizațiile politice 
și obștești, colectivele de oameni ai 
muncii din mari întreprinderi Indus
triale ale tării, studenți și elevi. în
truniți în mari mitinguri, adresează 
telegrame în care protestează ener
gic împotriva acțiunilor criminale 
ale juntei militare.

La Copenhaga a avut loc vineri 
seara o demonstrație de protest or
ganizată de populația din capitala 
Danemarcei împotriva loviturii de 
stat militare.

Aproximativ 20 000 de muncitori 
și studenți din orașul italian Milano 
au protestat împotriva răsturnării 
guvernului legal constituțional și a 
asasinării președintelui Allende.

Vizita președintelui Pompidou 
in R. P. Chineză

• Conferința de presă de la Pekin

PEKIN 15 (Agerpres). — La Pe
kin a avut loc o conferință de pre
să, în cadrul căreia Georges Pompi
dou, președintele Franței, aflat în- 
tr-o vizită oficială in R.P. Chineză, 
a relevat că convorbirile pe care 
le-a avut cu conducătorii acestei 
țări au fost caracterizate de since
ritate, cordialitate și prietenie. El 
a arătat că „analizele efectuate a- 
supra situației pe plan mondial sint 
convergente în numeroase puncte". 
In acest context, Georges Pompidou 
a spus : „Există de ambele părți 
convingerea că lumea nu s-a mal 
aflat nicicînd într-o perioadă atît 
de plină de mutații".

Răspunzînd întrebării unui cores
pondent de presă străin, președin
tele Pompidou a spus : „De-a lun
gul istoriei, diferite țări au căutat 
să-și asigure hegemonia. în general, 
aceasta nu duce la un final fericit. 
Poziția Franței este bine cunoscută ;

ea nu este favorabilă hegemoniei ni
mănui, după cum nu sîntem nici pen
tru propria noastră hegemonie".

Exprimindu-și satisfacția față de 
evoluția vizitei sale în China. Geor
ges Pompidou a spus că schimbul 
de păreri avut la Pekin confirmă 
faptul că contacte directe între con
ducătorii Franței și Chinei sint ex
trem de utile și că s-a convenit ca 
aceste contacte să fie continuate. 
Referindu-se la dezvoltarea relațiilor 
franco-chineze, președintele Pom
pidou a relevat importanta legătu
rilor politice, menționînd, totodată, 
perspectivele de dezvoltare a relații
lor economice și tehnico-științifice.

★
Președintele Georges Pompidou a 

oferit la Ambasada franceză un ban
chet în cinstea conducătorilor chi
nezi. Cu acest prilej, șeful statului 
francez și Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
au rostit toasturi.

Comunicat la încheierea vizitei 
lui Nguyen Huu Tho în Algeria

ALGER 15. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : în comunicatul 
comun dat publicității la sfîrșitul vi
zitei oficiale făcute în Algeria de 
Nguyen Huu Tho, președintele Con
siliului Consultativ de pe lingă Gu
vernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, se 
afirmă că prietenia și solidaritatea 
tradițională existente intre popoarele 
algerian și vietnamez constituie fac
tori primordiali pentru dezvoltarea 
în continuare, intr-un ritm mai sus
ținut, a relațiilor bilaterale în toate 
domeniile de activitate.

în comunicat se arată că partea 
algeriană salută Acordul de la Paris 
cu privire la Vietnam, el însemnînd 
o victorie a poporului vietnamez în 
lupta sa pentru pace și independen
ță națională și exprimă întregul 
sprijin Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu din Vietnamul de Sud, ca 
singurul reprezentant autentic al 
populației sud-vietnameze.

Apreciind rezultatele recentei con
ferințe la nivel înalt a țărilor neali
niate, părțile subliniază că această 
reuniune importantă va da un nou 
impuls luptei popoarelor lumii, care 
se ridică tot mai ferm împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru recăpăta
rea și consolidarea independenței 
naționale.

în legătură cu situația din Chile, 
cele două părți își exprimă profunda 
îngrijorare, relevînd că, în fața aces-

tor evenimente, țările nealiniate din 
Asia, Africa și America Latină tre
buie să-și dubleze vigilența și să-și 
întărească solidaritatea.

★
Nguyen Huu Tho a sosit într-o vi- , 

zită oficială la Dakar.

Ambasadorul României 
în Olanda primit
de regina luliana

HAGA 15 (Agerpres). — Cu oca
zia plecării definitive de la post, 
ambasadorul României în Olanda, 
George Elian, a fost primit, la 14 
septembrie, de regina luliana.

Regina luliana a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul român, 
în cadrul căreia a fost evocată dez
voltarea pe care au luat-o în ulti
ma perioadă relațiile dintre cele 
două țări, vizita făcută de președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, în Olanda.

Regina luliana a reținut la dejun 
pe ambasadorul român.

Convorbiri 
polono-vest-germane

BONN 15 (Agerpres). — La Bonn 
s-au desfășurat, timp de două zile, 
convorbiri oficiale polono—vest-ger- 
mane cu participarea lui Jozef Czy- 
rek, ministru adjunct al afacerilor 
externe al Poloniei, și Paul Frank, 
secretar de stat în M.A.E. al R. F. 
Germania. Convorbirile s-au axat, 
în principal, după cum precizează a- 
genția P.A.P., pe probleme legate de 
realizarea prevederilor tratatului 
privind bazele normalizării relațiilor 
între Polonia și R. F. Germania. De 
asemenea, au fost abordate chestiuni 
privitoare la pregătirea vizitei pe 
care urmează să o facă la Varșovia 
Walter Scheel, ministrul vest-ger- 
man al afacerilor externe, în zilele 
de 18 și 19 octombrie. Jozef Czyrek 
a fost primit de Walter Scheel.

Tîrgul internațional de la Zagreb
Pavilionul României vizitat de președintele I. B. Tito

BELGRAD 15 — (Corespondență 
de la S. Morcovescu) } Președin
tele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, cu soția, Iovanka Broz, a vi
zitat Tirgul internațional de toam
nă de la Zagreb. însoțit de Vla
dimir Bakarici, membru al Prezi
diului U.C.I., Iakov Blajevici, pre
ședintele Adunării R.S. Croația, 
Milka Planinț, președintele C.C. al 
U.C. din Croația, Ivo Vrhoveț, 
președintele Adunării orășenești 
Zagreb, de reprezentanți ai vieții 
economice șt politice, președintele 
Iugoslaviei a vizitat pavilioanele 
diferitelor țări, printre care și al 
țării noastre.

La intrarea în pavilionul româ
nesc, șeful statului iugoslav și cei

lalți conducători de partid și de 
stat au fost salutați de ambasado
rul României la Belgrad, Vasile 
Sandru, și de Emil Fleșeriu, di
rectorul pavilionului. înaltele per
sonalități din țara gazdă s-au o- 
prit în fața standurilor în care sint 
expuse produse ale industriei bu
nurilor de larg consum, agroali- 
mentare, ale cooperației meșteșu
gărești și de consum, produse ale 
industriei metalurgice și construc
țiilor de mașini. Oaspeții au exa
minat cu interes exponatele pre
zentate de întreprinderile din 
România, oprindu-se îndeosebi în 
fața autoturismelor „Dacia-1300", 
ale căror calități au fost apreciate 
în cuvinte elogioase.

ZIARUL „EL MOUDJAHID" DESPRE

Perspectivele favorabile cooperării 
economice româno-algeriene

INDIA;

Dezbateri asupra situației 
economice și politice a țării
DELHI 15 — (Corespondență de la 

I. Puținelu). — La Delhi au început 
simbătă lucrările sesiunii de două 
zile a organului conducător suprem 
al Partidului Congresul Național In
dian, de guvernămint — Comitetul pe 
întreaga Indie. Ordinea de zi cu
prinde analizarea situației economi
ce și politice din țară. aprecierea 
evoluției internaționalei precum și 
examinarea măsurilor privind aju
torarea populației sinistrate în urma 
inundațiilor provocate de puternicele 
ploi musonice din ultima perioadă.

Sesiunea Comitetului pe întreaga 
Indie a fost precedată de reuniunea 
Comitetului Executiv al partidului 
(organul executiv suprem), în ca
drul căreia au fost adoptate o serie

, de proiecte de rezoluție referitoare 
la problemele care fac obiectul ac
tualelor dezbateri. Astfel, proiectul 
de rezoluție asupra situației economi
ce a țării aprobă măsurile inițiate de 
guvern pentru stabilirea controlului 
de stat în comercializarea cu ridica
ta a griului. în ședința Comitetului 
Executiv a fost examinată, de ase
menea, problema naționalizării ope
rațiunilor de comercializare cu ridi
cata a orezului, începînd din luna oc
tombrie.

Un alt proiect de rezoluție, referi
tor la situația internațională, salută 
recentul acord indo-pakistanez pri
vind soluționarea problemelor uma
nitare, ivite în urma conflictului 
din 1971.

agențiile de presă transmit:
In Suedia au Ioc azi ale- 

06ti P®n*ru reînnoirea celor 350 
de mandate ale parlamentului (Rik- 
sdagul). Sint înscrise pe listele elec
torale 5 692 000 persoane. Campania e- 
lectorală a luat sfîrșit oficial vineri 
seara cu o masă rotundă la care au 
participat primul ministru, Olof Pal
me, și o serie de lideri ai opoziției. 
Principala temă a dezbaterii a con
stituit-o situația economică, insistîn- 
du-se în special asupra șomajului.

Delegația economică și 
comerciaiă chineză a avut’ 
in cadrul vizitei pe care o efectuează 
în Japonia, întilniri cu Masayoshi 
Ohira, ministrul de externe. Yasuhiro 
Nakasone, ministrul comerțului in
ternațional și industriei, și cu Kiichi 
Aichi, ministrul finanțelor.

însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R.D.G. 
și ambasadorul Dahomeyului la 
Paris au semnat un comunicat cu 
privire la stabilirea de relații diplo
matice la nivel de ambasadă între 
cele două țări.

Un protocolSntre un consor' 
țiu cuprinzînd un număr de 10 mari 
bănci americane și Banca sovietică 
de comerț exterior, în baza căruia 
U.R.S.S. îi sint acordate credite in 
valoare de 180 milioane dolari pentru 
finanțarea construcției unui mare 
complex industrial, a fost semnat la 
San Francisco.

Consiliul guvernatorilor 
al Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică ~ 
format din 25 de țări, între care și 
România — a aprobat admiterea 
R. P. Mongole în A.I.E.A.

Guvernul grec a anuntat 
că alegerile pentru desemnarea celor 
180 de deputați eligibili ai Parlamen
tului (restul de 20 de mandate sint 
atribuite de puterea executivă) vor 
avea loc la 1 ianuarie 1974. Ele vor 
fi urmate, în toamna anului viitor, 
de alegeri pentru organele muni
cipale.

Deschiderea conferinței 
O.P.E.C. în “Pit®13 Austriei s-au 
deschis, sîmbătă, lucrările Conferin
ței ministeriale extraordinare a țări
lor exportatoare de petrol (O.P.E.C.). 
Reuniunea este consacrată examină
rii situației de pe piața mondială a 
petrolului, în condițiile instabilității 
monetare occidentale, care aduce în
semnate prejudicii țărilor O.P.E.C.

Convorbiri între Hondu
ras și Salvador. Cesar Batres- 
ministrul de externe al Hondurasu
lui, și Mauricio Borgonovo, omologul 
său salvadorian, au sosit la Ciudad 
de Mexico, unde vor avea convor
biri în problema normalizării rela
țiilor dintre cele două țări, între 
care a survenit, în anul 1969, un con
flict armat.

încetarea din viață a re
gelui Suediei. La Stockholm s-a

anunțat că regele Suediei, Gustav 
Adolf al VI-lea, a încetat din viață 
sîmbătă seara, la spitalul din Helsin- 
borg, în vîrstă de 90 de ani.

ALGER 15 — (Corespondență de 
la M. S. Ionescu) : In trei numere 
consecutive, principalul cotidian 
algerian „El Moudjahid" tratează 
— cu prilejul desfășurării actualei 
ediții a Tîrgului internațional de 
la Alger — evoluția ascendentă a 
relațiilor economice dintre Româ
nia și Algeria, pe baza principiilor 
egalității in drepturi, avantajului 
reciproc, neamestecului in trebu
rile interne, respectului indepen
denței și suveranității naționale. 
Sub titlul „Perspective favorabile 
cooperării economice româno-al
geriene", ziarul scrie, printre alte
le : „cursul favorabil al dezvoltă
rii relațiilor intre România și Al
geria este stimulat in permanență 
de contactele stabilite între fac
torii de răspundere ai celor două 
țări. In acest context, se înscrie 
vizita șefului statului român, 
Nicolae Ceaușescu, in Algeria. Con
vorbirile, care au avut loc între șe
ful statului român și președintele 
algerian, au relevat marile posibi
lități existente pentru extinderea

și diversificarea continuă a seHfrn- 
burilor comerciale și a cooperării 
reciproc avantajoase".

După ce exemplifică o serie de 
aspecte ale colaborării româno- 
algeriene — printre care societă
țile și grupurile de lucru mixte 
pentru executarea in comun a unor 
obiective de specialitate — ziarul 
relevă activitatea susținută a co
misiei mixte guvernamentale ro
mâno-algeriene și rolul ei în sti
mularea cooperării economice, 
științifice și tehnice dintre cele 
două țări.

Referindu-se la prezenta româ
nească la actuala ediție a Tîrgului 
internațional de la Alger, ziarul 
subliniază că exponatele țării noas
tre permit specialiștilor algerieni, 
ca și firmelor străine participante 
la această manifestare economică 
internațională, să cunoască reali
zări de prestigiu ale economiei ro
mânești, îndeosebi în domeniile 
construcțiilor de mașini, indus
triilor electrice și electronice, pro
duselor chimice și farmaceutice.

MISIUNEA „SKYLAB“
HOUSTON 15 (A-

gerpres). — Astronau- 
ții de la bordul la
boratorului orbital a- 
merican au început 
simbătă a opta săp
tămână a misiunii lor 
spațiale, care urmează 
să ia sfîrșit, după 
cum s-a anunțat, la 
25 septembrie. La cen
trul spațial se anun
ță că echipajul a de
pășit cu mult volumul 
de experimente — 
observații solare, tes
te medicale, expe
riențe secundare — 
prevăzut pentru șe

derea sa in spațiu. Se 
apreciază că studie
rea întregului volum 
de date obținute s-ar 
putea solda cu o în
țelegere fundamen
tal nouă a Soarelui și a 
efectelor sale asupra 
condițiilor meteoro
logice și comunicații
lor pe Pămint.

Referitor la expe
rimentele medicale, 
medicii de la cen
trul spațial conside
ră că testele făcute șl 
studiile ce vor urma 
încheierii zborului vor 
furniza cunoștințe ex
trem de prețioase pri

vind capacitatea o- 
mului de a lucra in 
condiții de imponde
rabilitate prelungită.

Cei trei astronauți 
au încheiat, de ase
menea, întreg progra
mul de experimente 
secundare, între xare 
au figurat combina
rea unor metale pen
tru realizarea de noi 
aliaje și studierea 
stelelor îndepărtate. 
Singurul domeniu în 
care Bean, Garriott 
și Lousma nu au în
cheiat programul fixat 
este cel al observa
țiilor terestre.

IN

Manifestație de protest, la Londra, împotriva uciderii de către poliția sud- 
africană a 11 mineri, care au cerut îmbunătățirea condițiilor de muncă

CUBA: Zilele culturii 
românești

HAVANA 15 — (Corespon
dentă de la M. Fabian) : Ora
șul Santa Clara a găzduit, in 
perioada 12—14 septembrie, 
Zilele culturii românești. Sub 
auspiciile Institutului Natio
nal al Cărții și Ambasadei 
României in Cuba au fost des
chise o expoziție de turism și 
o expoziție de carte. Două 
standuri speciale au prezentat 
lucrări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și ale învățatului 
român Dimitrie Cantemir. Ma
nifestarea s-a bucurat de un 
succes deosebit.

Comemorarea 
lui Dimitrie Cantemir 

în Polonia
VARȘOVIA 15 — (Corespon

dență de la Gh. Ciobanu). In 
Polonia a fost creat un Comi
tet de coordonare a manifestă
rilor prilejuite de cea de-a 
300-a aniversare a nașterii lui 
Dimitrie Cantemir. Conduce
rea comitetului este formată 
din reprezentanți de seamă ai 
vieții universitare poloneze. 
Președinte a fost ales prof. dr. 
Marian Orzechowski, rectorul U- 
niversității din Wroclaw.

BUENOS AIRES : 
Expoziție de pictură 

românească
In sălile Muzeului de artă mo

dernă din Buenos Aires a fost 
inaugurată expoziția de pictură 
contemporană românească. Au 
fost de față reprezentanți ai Mi
nisterului Relațiilor Externe al 
Argentinei,, directorul Muzeului 
de artă modernă, membri ai 
corpului diplomatic, critici de 
artă, pictori. Publicul a apre
ciat înalta măiestrie si diversi
tatea de stiluri a artiștilor ro
mâni.

LEGĂTURĂ CU INCURSIUNEA AVIAȚIEI ISRAELIENE 

IN SPAȚIUL AERIAN AL SIRIEI
în ziua de 15 septembrie a.c., am

basadorul Israelului în România, 
Yochanan Cohen, a fost invitat la 
Ministerul Afacerilor Externe. Cu a- 
cest prilej, Nicolae Ghenea, adjunct 
al ministrului, i-a adus la cunoștință 
îngrijorarea deosebită cît și dezapro
barea guvernului și poporului român 
față de pătrunderea unui număr im
portant de avioane militare israelie- 
ne, la 13 septembrie a.c., în spațiul 
aerian al R. A. Siria, acțiune ce 
constituie o violare a suveranității

unui stat independent, o încălcare a 
normelor dreptului internațional.

Adjunctul ministrului a arătat că 
prin asemenea acțiuni nu numai că 
nu se contribuie la reglementarea 
problemelor litigioase din regiune, 
dar se înveninează și mai mult 
atmosfera internațională în detri
mentul eforturilor care se întreprind 
în direcția destinderii și păcii în 
lume. Astfel de acte nu sînt admi
sibile în viața internațională.

Un act potrivnic destinderii 
în Orientul Apropiat

Cu legitimă îngrijorare a luat cu
noștință opinia publică din țara 
noastră de incursiunea întreprinsă 
de aviația israeliană în spațiul ae
rian al Siriei, act grav care contra
vine în mod flagrant atît normelor 
dreptului internațional, cît și cerin
țelor păcii în Orientul Apropiat în 
legătură eu aceasta, așa cum s-a 
anunțat în ziarele de ieri, guvernul 
sirian a cerut delegatului său per
manent la Națiunile Unite să de
pună la Consiliul de Securitate al 
O.N.U. o plîngere împotriva Israe
lului. ,

Este evident că asemenea acțiuni 
de intimidare nu pot stîrni decît 
neliniștea și dezaprobarea tuturor 
celor care consideră că starea de 
încordare din această zonă trebuie 
să-și găsească soluționarea pe cale 
politică. Incursiunea în spațiul ae
rian al Siriei dobîndește și mai 
multă gravitate în condițiile actuale, 
cind în viața internațională se ma
nifestă tot mai pregnant tendința 
generală spre destindere, spre re
zolvarea conflictelor prin mijloace 
pașnice, pe calea tratativelor.

După cum se știe. România și-a 
reafirmat în permanență poziția cu 
privire la necesitatea ca în Orientul 
Apropiat să se facă totul pentru a 
se evita noi angajări militare, o ce

rință primordială în acest sens fiind 
ca părțile în cauză să se abțină de 
la orice acțiune care ar putea duce 
la înrăutățirea atmosferei în a- 
ceastă zonă. Tara noastră s-a pro
nunțat și se pronunță invariabil 
pentru promovarea principiului re
nunțării între statele lumii la for
ță, la amenințarea cu forța, la 
orice forme de intimidare și pre
siune, aceasta constituind o condi
ție necesară și obligatorie pentru e- 
liminarea oricăror germeni de în
cordare din viața internațională. A- 
plicarea acestui principiu se impune 
cu acuitate deosebită în Orientul A- 
propiat unde, așa cum a arătat e- 
voluția evenimentelor de pînă acum, 
recurgerea la acțiuni militare, de
parte de a putea asigura o soluție 
a problemelor din această parte a 
lumii, nu face decît. să complice și 
să agraveze lucrurile, să accentueze 
încordarea.

Situația din Orientul Apropiat re
clamă în mod imperios desfășurarea 
de eforturi și crearea de condiții 
pentru soluționarea pe cale politică 
a conflictului, pe baza rezoluției Con
siliului de Securitate din 1967, po
trivit intereselor reale de pace și 
securitate ale popoarelor din această 
regiune, năzuinței lor de a se con
sacra activității constructive, țeluri
lor progresului.
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