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VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN PERU
împreună cu înalte 
oficialități, munci
torii, țăranii, tine
retul au salutat pe 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena 
Ceaușescu cu deo
sebită căldură, 
ovaționînd pentru 
prietenia româno- 

peruană
La sosirea în orașul Trujillo

CONVORBIRI OFICIALELa Palatul guvernamental din Lima au avut loc, în cursul dimineții de miercuri, convorbiri oficiale între președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Peru, Juan Velasco Alvarado.La convorbiri au participat ministrul afacerilor externe al României,

George Macovescu. și ministrul de externe al Republicii Peru, Miguel Angel de la Flor Valle.Au fost examinate, eu acest prilej, probleme privind evoluția . relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Peru. relevmdu-se realizările dobindite pină acum. S-a subliniat totodată că nolle acorduri și înțelegeri convenite in timpul vi

zitei tovarășului Nicolae Ceaușescu în Peru dovedesc noile posibilități de dezvoltare, in perspectivă, a legăturilor dintre cele două țări și popoare.Au fost abordate totodată probleme importante ale vieții internaționale actuale, constatîndu-se poziții 'apropiate sau, similare. Cei doi președinți și-âu exprimat convingerea

că toate problemele internaționale, oricît de complexe și dificile, pot fi soluționate, in interesul popoarelor, al cauzei destinderii și păcii in lume.Președintele Nicolae Ceaușescu l-a invitat pe președintele Juan Velasco Alvarado să facă, împreună cu doamna Consuelo Gonzales de Velasco, o vizită în România. Invitația a fost acceptată cu plăcere.
Dejun în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu 

si a tovarășei Elena CeausescuPre-edintele Republicii Peru. Juan Velas co Alvarado.,șț doamna Consuelo GonrSes de Velasco au oferit, miercuri, la Palatul guvernamental din Lima, Un dejun oficial in cinstea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu.Au luat parte tovarășii Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exte

rior. Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., George Macovescu. ministrul afacerilor externe, Bujor Almă- șan. ministrul minelor, petrolului și geologiei, Mircea Malițâ,' consilier, al președintelui Consiliului de, Stat, Mircea Nicolaescu, ambasadorul României la Lima, și alte persoane oficiale române.Au participat Edgardo Mercado Jarrin, președintele Consiliului de

Miniștri și ministrul apărării. Miguel Angel de la Flor Valle, ministrul a- l'acerilor externe, Pedro Sala Orosco, ministrul muncii, Enrique Valdes Angulo, ministrul agriculturii, Alberto Jimenez de Lucio, ministrul, industriei și ' comerțului. Francisco Morales Bermudes Cerruti, ministrul economiei și finanțelor, Jorge Fernandez Maldonado, ministrul e- nergiei și. minelor, Raul Meneses

Arata, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, și alte 'persoane oficiale peruane.In timpul dejunului, desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, președinții Juan Velasco Alvarado și Nioolae Ceaușescu au rostit • cuvântări.Cuvîntările celor doi președinți au fosț transmise în direct de posturile de radio și televiziune peruane.
Cuvîntarea președintelui

Velasco Alvarado

Cuvîntarea președintelui
Nicolae Ceaușescu

LAUDĂ
MECANIZATORILOR, ȚĂRANILOR COOPE

RATORI, ELEVILOR Șl STUDENȚILOR care, 

răspunzind cu însuflețire, cu elan patriotic 

chemării tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

dau bătălia pentru recolta acestei toamne 

și a celei viitoare
Răspunzind cu însuflețire, cu elan patriotic chemării adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu organelor și organizațiilor de partid, de stat, tuturor lucrătorilor și specialiștilor din agricultură. în toate satele țării, In unitățile agricole de stat și cooperative, oamenii muncii nu precupețesc nici un efort pentru strîngerea recoltei acestei toamne și pregătirea celei viitoare. Ceea ce constituie nota caracteristică a’acestor zile, așa cum rezultă din numeroasele informații pe care Ie primim la redacție, este apariția a numeroase inițiative remarcabile prin eficienta pe care o asigură muncii și totodată participarea masivă, practic a intregii populații de la sate, la executarea diferitelor lucrări. Pe de altă parte, sintem informați că un număr tot mai mare de elevi, studenți, precum și salariați, in timpul lor liber vin să participe cu toate forțele la stringerea recoltei, îndeosebi a produselor perisabile.

O subliniere aparte merită, eforturile pe care Ie fac mecanizatorii, cărora, în această perioadă, le revine un mare volum de muncă la recoltare și la transportul produselor, la pregătirea terenului și la semănat. Aportul deosebit al mecanizatorilor în desfășurarea campaniei agricole este amplificat de decizia luată în multe unități de a munci in schimburi' prelungite sau în schimburi de noapte pentru a folosi întreaga capacitate de lucru a utilajelor. A'dresindu-le cuvinte de laudă binemeritate celor ce au luat asemenea hotă- rîri, adresăm chemarea tuturor mecanizatorilor de a lucra la fel de intens, cu aceeași eficiență pentru a asigura creșterea puternică a ritmului de executare a tuturor lucrărilor agricole.Redăm, in pagina a doua, vești despre activitatea de pe ogoare, inițiative și rezultate în muncă pentru urgentarea recoltării și însămințărilor de toamnă.
■ SITUAȚIA RECOLTĂRII FLORII-SOARELUI
■ RELATĂRI DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI

DESPRE MERSUL LUCRĂRILOR AGRICOLE 
DIN JUDEȚELE BUZĂU, SUCEAVA, BACĂU 
ȘI VÎLCEA m pagina a iv-a

__________________________________________J

LAUDĂ
CONSTRUCTORILOR ȘIMONTORILOR care 
dau bătălia pentru scurtarea termenelor 
de execuție pe șantiere, lichidarea restan

țelor și îndeplinirea integrală a planului 

de investiții
Pe numeroase șantiere activitatea din cele două decade care au trecut din luna septembrie a marcat cote tot mai înalte în realizarea planului de investiții. Este încă o dovadă a hotărîrii și abnegației cu care constructorii și mentorii răspund prin fapte chemării secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a intensifica ritmul de lucru, de a recupera grabnic toate restanțele, de a da in funcțiune la termen sau chiar mai devreme capacitățile productive planificate. In acest efort general, bune rezultate au obținut multe dintre șantierele Ministerului Construcțiilor Industriale, ale Ministerului Energiei Electrice, din alte ramuri ale economiei naționale. Ca un singur om au răspuns la cerințele șantierelor multe dintre colectivele fabricilor de materiale de construcții, ale întreprinderilor constructoare de utilaje tehnologice ; muncitorii, inginerii și tehnicienii din aceste unități și-au mobilizat mai intens forțele și au reușit să satisfacă in mai bune condiții solicitările constructorilor și montorilor. angajați intr-un efort stăruitor pentru grăbirea ritmului lucrărilor pe șantiere.Fiecare zi trebuie să marcheze în continuare intensificarea ritmului de construcție și montaj, prin eforturile comune ale colectivelor de pe șantiere, beneficia

rilor de investiții, furnizorilor de materiale ,și de utilaje. Aceasta întrucit, pină la sfîrșițul lunii septembrie și în perioadele următoare, mai sînt de realizat mari sarcini din planul de investiții și .de. punere în funcțiune pe acest an. Cu toții sintem interesați ca importantele fonduri materiale și financiare alocate de stat pentru dezvoltarea economică mai rapidă a țării să-și găsească materializare integrală, ca planul de investiții pe acest an să fie îndeplinit la toate prevederile sale. Ca atare, de mare importanță în momentul de față sînt conlucrarea și mai fructuoasă, și mai activă a tuturor factorilor cu răspunderi in acest domeniu. îndeplinirea de către fiecare a obligațiilor ce le revin, concentrarea amplă a eforturilor intr-o direcție unică — aceea a accelerării continue a ritmului de execuție a lucrărilor de pe șantiere — concomitent cu intensificarea muncii politico-educative de către organele ți organizațiile de partid. Nici un ceas, nici o zi să nu fia pierdute, pretutindeni să se lucreze din plin, astfel ca în săptămânile următoare să se obțină noi realizări, de prestigiu în înfăptuirea planului de investiții pe 1973, an hotăritor pentru îndeplinirea înainte de termen a cincinalului !.
g La întreprinderea „23 August46 din București: 

RESTANTELE SE RECUPEREAZĂ

H Fotocronica „Sein teii66: DOVEZI ALE HĂRNICIEI 

n ALTE ȘTIRI DE PE ȘANTIERE în pagina a iv-aExcelență. domnule Nicolae Ceaușescu, Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România,Distinsă doamnă Elena Ceaușescu,Doamnelor, domnilor, •Aceste cuvinte de salut vor să exprime plăcerea cu care Guvernul revoluționar și poporul din Peru vă primesc ca oaspete și frate în patria noastră. Dumneavoastră veți găsi în aceste cuvinte gîndirea și poziția unui regim născut în Peru pentru a transforma o orînduire socială în mod esențial nejustă și să construiască aici, pe căile proprii ale realității și istoriei noastre, o nouă societate întemeiată pe o nouă concepție politică.Vă primim astfel, domnule președinte, ca conducători ai unui popor american în luptă pentru reconstrucția destinului său, cu alte cuvinte angajat într-o sarcină dificilă și dură de a-și reface propria istorie, pentru a transpune în realități concrete idealurile sale de dreptate socială și adevărată libertate pentru fiii săi. Iată de ce, aceasta nu este o primire ne- angajantă a unui guvern, care menține starea de lucruri din trecut, ci a unui guvern a cărui rațiune de a fi decurge din îndeplinirea zilnică și permanentă a angajamentului asumat de forțele armate din Peru pentru a da a-

cestei patrii americane un nou drum și o nouă existență.Sarcina noastră a început t în urmă cu cinci ani. atunci eînd am pus capăt unei epoci întunecate în viața Republicii Peru. De a- tunci am început un vast, program I de profunde reforme sociale și e- j conomice, înțelese ca măsuri pentru a obține transformarea calitativă .și integrală a societății noastre. Noi înțeleseserăm că în Peru era indispensabilă înlocuirea, într-o formă totală, a sistemului politic social existent în trecut, ca singura formă de a soluționa problemele fundamentale, a căror persistență determina menținerea subdezvoltării și dominației străine.De aceea, stabilind necesitatea unei politici orientate spre introducerea de refoi-me de structură în economie și care să garanteze controlul național asupra resurselor noastre, am optat pentru o poziție categoric antiimperialistă și opusă capitalismului ca sistem. De aceea, primele mari reforme ale revoluției noastre au urmărit să favorizeze cele mai ample sectoare periferice ale societății noastre și să dezvolte potențialul economic al țării pe baza creșterii patrimoniului național al resurselor sale. Toate acestea au constituit baza poziției noastre naționaliste de luptă revoluționară pentru dreptatea socială a poporului nostru.
(Continuare in pag. a IlI-a)

Stimate domnule președinte Velasco Alvarado,Stimată doamnă Consuelo de Velasco,Doamnelor și domnilor,Doresc să vă exprim cele mai cordiale mulțumiri, pentru primirea prietenească cu care am fost întîmpinați, pentru cuvintele de bun venit și de salut pe care ni le-ați adresat. Vedem în aceasta o expresie, a seniimentelor de amiciție față de poporul român, care nutrește aceleași santimente față de poporul peruan. La rîndul meu. doresc, domnule președinte, să Vă adresez dumneavoastră, guvernului dumneavoastră, întregului popor peruan, salutul călduros al Consiliului de Stat, al guvernului, al poporului român.Vizităm țara dumneavoastră, așa cum am vizitat și alte țări ale Americii Latine, animați de spiritul de prietenie și solidaritate, de dorința de a identifica împreună noi căi de extindere a colaborării multilaterale dintre popoarele noastre.Intr-adevăr, popoarele noastre au multe afinități bazate pe originea latină, pe cultura latină și europeană, dar mai cu seamă pe lupta de eliberare națională și socială, pe preocupările actuale de a construi o viață liberă și independentă.Poporul român a cunoscut timp îndelungat dominația și asuprirea străină și a cucerit prin lupte grele independența națională și a deve

nit pe deplin stăpîn pe destinele sale, făurindu-și o viață liberă, socialistă. Am lichidat pentru totdeauna dominația imperialistă străină, cit și asuprirea claselor exploatatoare, poporul devenind adevăratul stăpîn al tuturor bogățiilor naționale, pe care le folosește în scopul dezvoltării generale a patriei sale, al ridicării bunăstării sale materiale și spirituale.în acești ani, producția industrială românească a crescut de 25 de ort față de cea mai mare producție obținută în’ trecut. Spre exemplu, producem în acest an circa 8 milioane twne.oțel, față de 280 mii tone în 1938. Am dezvoltat puternic industria constructoare de mașini, acoperind astăzi peste 70 la sută din necesarul de dotare a economiei românești, exportînd produsele industriale românești în zeci de alte state.Experiența României demonstrează că un popor care pășește pe calea unei vieți noi și vrea să fie stăpîn pe bogățiile sale, liber și independent, trebuie să-și făurească o puternică industrie proprie, bazată pe cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane.Acordăm o atenție deosebită producției bunurilor de consum pentru a putea satisface necesitățile de aprovizionare a populației în tot mai bune condiții.O puternică dezvoltare a cunoscut, de asemenea, agricultura,
(Continuare în pag. a III-a) In vizita la „Casa Grande", înaltii oaspeți români sînt întîmpinofi cu bucurie de tineri peruani
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Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în Peru
CONTACTE LARGI CU 
ÎNTÎLNIRI DE LUCRU

POPULAȚIA SI OFICIALITĂȚILE PROVINCIEI TRUJILLO,
» » 5 "

După cum B-a relatat, In dimineața zilei de marți, președintele Nicolae Ceaușescu împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au făcut o vizită in orașul Trujillo și provincia cu același nume, situate în departamentul Libertad. împreună cu conducătorul statului nostru au plecat tovarășii Ștefan Andrei. George Maooveșcu și Mircea Malița, consilier al președintelui Consiliului de StatOaspeții au fost însoțiți de ministrul peruan al agriculturii, general Enrique Valdes Angulo,' precum și de general Ghuillermo Ărbullu Galliani, șeful suitei militare oficiale puse la dispoziția șefului statului român, Augusto Arzubiaga Rosplgliosi, ambasador, delegat permanent de onoare, și Guillermo Lochmann, director general el Protocolului de statîn drum spre aeroportul „Jorge Chavez", de unde urmează să decoleze avionul special, se străbate cartierul vechi al Limei sau orașul vechi cum 1 se mai spune, cu străzile sale înguste, tradiționalele „ji- rones", cu edificiile sale albe și balcoanele din lemn de culoare Închisă, in stil maur, cu bisericile sale bogat ornamentate. Lima veche constituie poate cel mai frumos ansamblu arhitectural din toată America hispanică.După un zbor de circa o oră, a- vlonul ajunge la Trujillo, unul din cele mai mari orașe ale țăriL Pe aeroportul „Huanchaco" au venit să-l salute pe președintele Consiliului da Stat generalul Rudecindo Zavaleta Rivera, comandantul celei de-a șaptea divizii motorizate și coordonator general al rețelei cooperativelor agricole de producție, colonel Jorge Ruiz Lombardi, prefectul departamentului Libertad, și alte oficialități locale. Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece in revistă garda de onoare. Cetățenii a- flați în incinta aerogării aplaudă îndelung pe înalții reprezentanți ai poporului nostru. Dincolo de porțile aeroportului, pe o distanță de citeva sute de metri, se află aliniați ca- deții școlii de infanterie marină.Coloana de mașini se îndreaptă spre centrul orașului. Dacă la Lima, in momentul decolării, vremea era închisă — „Garua", ceața densă caracteristică climatului capitalei peruane fiind tot atît de vestită ca și smogul londonez — aici, în Nord, la Trujillo, este o zi splendidă de vară, deși aflîndu-ne în emisfera australă «întem în plin anotimp al iernii.Pe străzile orașului s-au adunat numeroși locuitori, foarte multi dintre ei tineri, care fac o călduroasă manifestare de simpatie șefului statului român. Ei au răspuns cu bucurie chemării Consiliului provincial Trujillo de a-J întîmpjna sărbătorește pe solii poporului •» nostru, Fanfare militare și ansambluri populare e- xecută melodii pline de vioiciune. Peste tot întîlneștl chipuri vesele, zîmbitoare, așa cum se întîmplă totdeauna cînd primești oaspeți dragi. Ca pretutindeni de-a lungul itinerarului latino-american, și aici poți zări o adevărată revărsare de stegu- lețe tricolore. Drumul parcurs trece foarte aproape de un frumos parc cu arbori exotici, cu alei asfaltate : de azi înainte acest parc se va numi „România" în cinstea memorabilului eveniment pe care îl oonstituie pentru toți locuitorii orașului vizita președintelui Ceaușescu.în piața din fața primăriei domnește o mare Însuflețire. Mulțimea ovaționează puternic pe conducătorul României socialiste, care răspunde cu prietenie aclamațiilor ce răsună din toate părțile. Ieșind în întîmpinarea oaspeților, primarul Virgilio Vaninl de Los Rios mulțumește pentru cinstea deosebită făcută orașului prin această vizită. Oaspeții sînt apoi invitați In sala de reuniuni a consiliului municipal, împodobită cu tablouri ale luptătorilor pentru libertatea Perului, ce amintesc de gloriosul trecut revoluționâr al acestui oraș — primul din Peru care a înlăturat jugul dominației coloniale spaniole. Asistăm la o Impresionantă ceremonie prin care președintele Nicolae Ceaușescu este proclamat oaspete Ilustru al orașului Trujillo, înmînîn- du-i-se, totodată, medalia de onoare a acestui oraș.Solemnitatea, transmisă în direct de postul de radio „Ondas del Norte", începe prin intonarea imnurilor de stat român și peruan. Mulțimea scandează : „Trăiască România !“, „Trăiască Peru !“.Primarul orașului, în numele populației din Trujillo, al comitetului municipal și al consiliului provincial, adresează președintelui român cel mai cordial salut de bun venit. Vizita dumneavoastră, arată vorbitorul, reafirmă și impulsionează legăturile de frăție care ne unesc cu guvernul și poporul României. Vă primim în această casă care este casa poporului cu entuziasm și admirație pentru că știm că viața dumneavoastră este consacrată slujirii fără preget a celor mai autentice interese ale poporului dumneavoastră, atît de iubitor de libertate și de dreptate socială, popor pe care dumneavoastră îl simbolizați și il repre- zentați cu cinste. Am dori să vă împărtășim, domnule președinte, preocupările guvernului și poporului peruan în opera de transformare pe care o realizează guvernul revoluționar al forțelor noastre armate în folosul și spre binele poporului nostru. Lupta pentru edificarea unei societăți juste cu adevărat libere, pentru consolidarea acestei societăți ne face să împărtășim destine comune. Să ne apropiem tot mai mult unii de alții, iar libertatea, dreptatea și recunoașterea individualității politice proprii a fiecăruia să guverneze întotdeauna relațiile dintre noi, asigurîndu-se astfel prosperitatea și fericirea popoarelor noastre !Cu mult interes — a spus in continuare primarul orașului Trujillo — am urmărit itinerarul dumneavoastră pe continentul latino-american. Este pentru prima dată cînd un șef de stat român face o asemenea călătorie în vederea apropierii de popoarele din ațeastă parte a lumii. într-adevăr, se poate spune că poporul și guvernul român se călăuzesc după o gîndire cu totul nouă. Ați văzut că America Latină nu este doar un simplu conglomerat de state pe care le unește doar geografia. Pe noi ne unesc valorile culturale și idealurile politice comune, și în primul rînd idealurile luptei împotriva dependenței, ex-

La primăria orașului Trujilloploatării și subdezvoltării, pentru a ne desprinde definitiv de dominația economică străină. In această luptă, guvernul nostru se preocupă intens pentru obținerea deplinei emancipări economice și independențe politice, ceea ce ne apropie, de asemenea, de guvernul și poporul dumneavoastră. Noi, peruanii, sintem pe deplin convinși că dumneavoastră repre- zentați un exemplu luminos și eroic în orizontul emancipării popoarelor în curs de dezvoltare. Stau mărturie pentru aceasta deceniile de luptă pentru emanciparea poporului român, popor cu o atît de bogată istorie de luptă împotriva dictaturilor, amestecului străin și dominației economice. Titlul de Erou al Republicii Socialiste România, distincție ■supremă pe Care ați primit-o’ ’■ din partea țării dumneavoastră, nu poate decît să recunoască meritele pe care le aveți. Lupta pe care ați desfășurat-o, intensă și fecundă, în apărarea intereselor poporului român, a dreptății și libertății rămîne înscrisă în istoria patriei dumneavoastră, în gîndul și în inimile tuturor oamenilor liberi de pe pămînt.Exprimînd satisfacția concetățenilor noștri pentru vizita dumneavoastră, Consiliul provincial Trujillo a acordat numele „România" unui parc din orașul nostru în semn de omagiu față de republica dumneavoastră și totodată în semn de amintire pentru prezența dumneavoastră pe meleagurile noastre.De asemenea, consiliul municipal și cel provincial au hotărît să vă a- corde titlul de oaspete de onoare și să vă înmîneze Medalia de aur a orașului și provinciei, hotărîri pe care eu le îndeplinesc cu convingerea că relațiile dintre țările noastre, Peru și România, vor deveni tot mal strîn- se, spre binele ambelor noastre popoare.In ovațiile celor de față, vorbitorul încheie cu cuvintele : „Sînteți oaspete ilustru al orașului Trujillo".Primarul Vanini înmînează apoi președintelui Consiliului de Stat diploma prin care este proclamat oaspete ilustru și îi fixează pe reverul hainei Medalia de onoare.Crainicul postului de radio anunță : „Ascultați acum vocea României". Primit cu aplauze îndelungate, ia cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cuvintele președintelui Ceaușescu sînt subliniate în repetate rînduri cu puternice aplauze.în Încheierea ceremoniei, președintele român este invitat să semneze în marele registru al consiliului municipal, ce va păstra consemnate pentru posteritate toate amănuntele a- cestui eveniment memorabil în istoria orașului, a relațiilor de prietenie româno-peruane.In saloanele alăturate, oaspeți și gazde ciocnesc apoi o cupă de șampanie.Următorul obiectiv inclus în programul vizitei este marea cooperativă „Casa Grande", aflată la o distanță de cîțiva zeci de kilometri de capitala provinciei. In drum se străbate platforma industrială a orașului Trujillo. Cortegiul oficial își încetinește mersul pentru cîteva clipe în dreptul unui teren care, în scurtă vreme, se va transforma în șantier : aici este amplasamentul viitoarei uzine de mașini-unelte ce va fi construită în cooperare cu România — o nouă dovadă concretă a solidarității în fapte a țării noastre cu statele ce luptă pentru dezvoltare de sine stătătoare, pentru consolidarea independenței și suveranității naționale.Panglica asfaltată a șoselei trece printr-o localitate al cărei nume are o rezonanță specific indiană, Chicama, așezare modestă, dar care nu a vrut în nici un chip să lipsească de la această mare sărbătoare a prieteniei dintre popoarele româri și peruan. De o parte și de alta a șoselei s-au adunat toți locuitorii, cu mic cu mare, care aclamă cu entuziasm, confirmînd ceea ce stă scris pe marea banderolă de la intrarea în acest orășel : „Chicama da Ia bienvenida al presidente Ceaușescu" (Chicama adresează salutul de bun venit președintelui Ceaușescu).Ospitalitatea deosebită, firea primitoare si generoasă a locuitorilor acestor meleaguri, avem prilejul să le cunoaștem din plin la „Casa Grande", vestită cooperativă pentru producerea zahărului, cea mai mare de pe întreg oontinentul latino-a- merican.

„Casa Grande" dispune de o suprafață de aproape 30 500 ha. Pină în 1969, „Casa Grande" era o întreprindere particulară, apar- ținlnd firmei Glldemeister, un veritabil imperiu al trestiei de zahăr. Astăzi ea aparține cooperatorilor, care sînt mîndri de rezultatele ce le-au obținut în cei patru ani de muncă liberă, în interesul propriu și care sînt astăzi bucuroși că pot împărtăși aceste succese prietenilor din România.Bucuria lor a îmbrăcat forme dintre cele mai emoționante — de la marile lozinci care pot fi întîlnite în tot cuprinsul cooperativei : „Casa Grande, ejemplo de la reforma a- graria peruana os da Ia Bienvenida", „El Pueblo Casagraadino Brinfla nu cordial saludo al *t)pr <'e<rSdtfte '’8® Rumânii" („Casa Grande, pildă a aplicării reformei agrare peruane, vă spune bun venit", „Populația -Casei Grande, transmite salutul său cordial președintelui României") și pînă la primirea făcută oaspeților dragi, primire a cărei căldură cu greu poate fi descrisă în cuvinte.în sala mare de conferințe a sediului cooperativei, care s-a dovedit neîncăpătoare — numeroși muncitori cooperatori umplînd pînă la refuz și scuarul din fața sediului — are loc un însuflețit miting. Făcin- du-se interpretul sentimentelor vibrante ale celor 4 500 de cooperatori și ale familiilor lor. ce însumează 35 000 de suflete, președintele consiliului de conducere al cooperativei, Umberto Justiniano Sagardia, adresează un salut izvorît din inimă președintelui Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, celorlalți reprezentanți români.El înfățișează apoi, pe scurt, ce reprezintă „Casa Grande" în ansamblul economiei naționale și, în general, în ansamblul experienței peruane. în primul rînd, ea asigură o mare parte a producției de zahăr a țării (cele aproape 250 000 de tone obținute în 1972 au constituit 27,2 la sută din totalul producției pe țară), fiind, în același timp, o importantă sursă de devize ; în al doilea rînd, aici a fost atinsă cea mai înaltă productivitate pe fiecare muncitor ; în al treilea rînd, s-a cristalizat un nou model de administrare a treburilor proprii de către cooperatorii înșiși ; și în al patrulea rînd, s-a realizat o creștere substanțială a nivelului de trai al cooperatoriloi*,  care beneficiază acum de un număr sporit de școli, locuințe, de un sistem larg de ocrotire a sănătății etc.Adresîndu-se numerosului auditoriu, vorbitorul a ținut în continuare să prezinte datele esențiale ale biografiei președintelui Ceaușescu, subliniind intrarea sa de la cea mai fragedă vîrstă în mișcarea revoluționară, patriotismul profund, activitatea clocotitoare pusă în slujba binelui poporului român. Cuvintele vorbitorului au fost acoperite în repetate rînduri de aplauze puternice.Arătînd că România a fost prima țară socialistă care a stabilit relații cu Peru și salutînd totodată mesajul de pace și prietenie pe care țara noastră, prin președintele său, îl aduce popoareldr latino-americane, președintele consiliului de administrație a exprimat, în încheiere, urarea ca relațiile dintre cele două țări ale noastre să se întărească continuu.în continuare, prin intermediul unor grafice și diagrame, directorul general al cooperativei, Jorge Young Mongrut, a evidențiat în mod sugestiv marele progres înregistrat de „Casa Grande" după organizarea sa pe baze noi, cooperatiste, subliniind creșterea de mai multe ori a beneficiilor distribuite muncitorilor cooperatori, în comparație cu cele din perioada fostei firme particulare — ca un exemplu concludent de valorificare in interesul propriu a unei importante bogății naturale.Vorbitorul a exprimat gratitudinea tuturor muncitorilor cooperativei „Casa Grande", a întregului popor peruan pentru solidaritatea și sprijinul pe care România socialistă, președintele său le manifestă față de popoarele latino-americane.A luat apoi cuvîntul generalul Rudecindo Zavaleta Rivera, coordonator general al rețelei cooperativelor agricole de producție.Primit cu însuflețite aplauze, cu puternice aclamații, ia cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Fete în pitorești costume naționale oferă oaspeților daruri simbolice : mici săculețe cu zahăr produs în cooperativă.Președintele Nicolae Ceaușescu își ia un călduros rămas bun de la participanții la miting. Minute în șir răsună aplauze. Din mulțime se a- propie de șeful statului român un cooperator care îl roagă să accepte un dar pe care l-a lucrat cu migală și dragoste cu mîinile sale : o machetă a unei bărci asemănătoare celor cu care vechil Indieni străbateau oceanul, construită din fibre de trestie de zahăr.Se vizitează apoi noile locuințe construite pentru cooperatori, căsuțe cochete în culori pastelate, ce reproduc ..sțilifl național peruan, cu multe efemehfei ale . străvechii arhitecturi incașe, ca și instalațiile de prelucrare a trestiei de zahăr.în continuare, la clubul cooperativei „La Tranca" are loc un dejun cîmpenesc, oferit în cinstea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu de prefectul provinciei Libertad și de conducerea cooperativei. In timpul dejunului, care a decurs într-o ambianță de cordialitate și bună dispoziție, un ansamblu folcloric a prezentat un reușit program de dansuri populare peruane.La sfîrșitul prinzului, gazdele au oferit o surpriză : prezentarea ediției speciale a ziarului local „Satelit", înfățișînd în text și imagini secvențele sosirii pe aeroport și ale ceremoniei de la Consiliul municipal din Trujillo, petrecute cu numai cîteva ore înainte... In titlu, cu litere mari, pe aproape jumătate din prima pagină, este adresată, în limba română, urarea : „Bine-ați venit la Trujillo, domnule președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România". O remarcabilă performanță gazetărească, redactorii și tipografii dovedindu-se din punct de vedere al operativității, demni de numele pe care ziarul îl poartă și, totodată, încă un gest de atenție deosebită față de oaspeții români.La rugămintea reprezentanților presei locale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a răspuns cîtorva întrebări. în legătură cu impresiile din Peru, președintele Consiliului de Stat a declarat următoarele : Așa cum am mai spus, am cele mai bune impresii despre Peru, despre poporul peruan, despre progresele însemnate realizate pe calea dezvoltării independente a țării. Urez poporului țării dumneavoastră să-și continue cu același succes ca pînă acum eforturile în condițiile unei strînse unități între toate categoriile sociale și cu toate celelalte țări latino-americane, în vederea atingerii scopurilor nobile pe care și le-a propus, potrivit propriei sale voințe.La o întrebare privind modul în care apreciază România evenimentele din Chile, șeful statului român a dat următorul răspuns : Noi am condamnat lovitura de stat din Chile și ne exprimăm speranța că poporul chilian va restabili situația și va găsi resursele ca să meargă mai departe înainte pe drumul ce șl l-a ales.Ziariștii peruani au mulțumit călduros președintelui Nicolae Ceaușescu pentru declarațiile făcute.Luîndu-și rămas bun de la cooperatorii de la „Casa Grande", care, ca și locuitorii orașului și provinciei Trujillo au făcut solilor poporului român o primire de neuitat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, celelalte persoane oficiale române, împreună cu gazdele peruane, s-au îndreptat spre aeroportul Huanchaco, unde ceremonia plecării s-a desfășurat cu aceleași înalte onoruri militare.In cursul serii, oaspeții români s-au reîntors la Lima, încheind călătoria în provincie, scurtă ca durată, dar care se înscrie ca un moment din cele mai remarcabile în istoria prieteniei româno-peruane.
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Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

la primăria orașului Trujillo
Domnule primar,Domnule ministru, Domnule prefect,Doamnelor și domnilor.Aș dori, înainte de toate, să vă mulțumesc dumneavoastră și locuitorilor orașului Trujillo pentru primirea cordială pe care ne-ați făcut-o. Vedem în aceasta o expresie a sentimentelor față de poporul român, sentimente pe care, de a- semenea, și poporul român le nutrește față de poporul dumneavoastră.Totodată, vă adresez dumneavoastră și tuturor locuitorilor orașului Trujillo un salut călduros din partea noastră, a poporului român. Este pentru noi o deosebită bucurie că, vizitînd Republica Peru, am putut să facem o scurtă vizită și în orașul dumneavoastră ; pentru acest prilej exprim mulțumiri cordiale președintelui Velasco Alvarado, care ne-a inclus în program și această vizită.într-adevăr, vizita pe care o întreprindem în țara dumneavoastră, ca și în celelalte țări ale Americii Latine, are drept scop de a pune bazele unei colaborări rodnice, pornind de la faptul că, în lumea de astăzi, popoarele trebuie să conlucreze strîns între ele.Mai cu seamă popoarele care pășesc acum pe calea dezvoltării eoonomico-sociale trebuie să-și u- nească eforturile pentru a asigura un progres mai rapid în dezvoltarea economică și socială, în ridicarea bunăstării generale a poporului, pentru a-și consolida independența și suveranitatea națională.Poporul român a cunoscut, secole de-a rîndul, asuprirea străină, a dus lupte grele pentru a-și cuceri această independență națională. De aproape 30 de ani, el a trecut la făurirea unei noi orîn- duiri sociale, orînduirea socialistă. și a obținut succese remarcabile pe această cale. Producem astăzi în industrie de 25 de ori mai mult decît înainte de război. A crescut nivelul de trai al poporului, s-au dezvoltat învățămîn- tul, știința, cultura și, mai presus de toate, poporul a lichidat pentru totdeauna atît asuprirea străină, cît și asuprirea claselor dominante din propria țară, devenind pe deplin stăpîn pe destinele sale, pe bogățiile naționale, pe care le folosește în scopul dezvoltării generale a țării, al ridicării bunăstării sale materiale și spirituale-Tocmai datorită faptului că

Cuvîntarea generalului Rudecindo Zavaleta Rivera
Excelență domnule Nicolae Ceaușescu, președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România,Distinsă doamnă Elena Ceaușescu, Autorități ale provinciei Trujillo, frați cooperatori, doamnelor și domnilor,In numele celor 25 000 de lucrători din industria zahărului, care, prin eforturile lor, pun în practică marile idealuri revoluționare ale suveranității, dreptății sociale și participării, 

vă transmit dumneavoastră, excelență, domnule președinte, și distinsei dumneavoastră suite salutul unui popor care, pe baza unei doctrine proprii, își croiește propriul și adevăratul său drum al eliberării, un popor care salută în dumneavoastră, domnule președinte, pe conducătorul unei țări și al unui popor care a transpus în viață principiile independenței și respectului absolut al suveranității tuturor națiunilor lumii.In calitate de coordonator general al rețelei cooperativelor agricole de producție, ca general al armatei peruane și ca militant al acestei revoluții — care astăzi pune bazele unei noi ordini economice, politice și sociale, în cadrul căreia se va desfășura viața viitoarelor generații de peruani — vreau să vă prezint o istorie adevărată, pentru că revoluția nu are nevoie să o inventeze, o istorie care se trăiește zi de zi sub puternicul soare al Nordului peruan, pe cîmpiile întinse ale trestiei de zahăr, pe care, o parte, le-ați văzut cu cîteva momente mai înainte.Citeva întreprinderi străine sau proprietăți particulare ale oligarhiei agrare naționale reușiseră să concentreze în miinile lor cele mai bogate pămînturi ale țării. Deținerea acestor pămînturi le dădea nu numai putere economică, ci și o putere politică ; dar a sosit și 24 iunie 1969, dată care marchează o piatră de hotar în istoria peruană, dată la care vechea ordine s-a destrămat, dată la care s-a spus în mod hotărît și revoluționar : „Țărane, patronul n-o să mai trăiască din sărăcia ta". La 48 de ore după această hotărîre a- nunțată de către generalul de divizie Juan Velasco Alvarado, conducător al revoluției peruane, statul a preluat principalele latifundii cultivate cu trestie de zahăr. In acest fel, printr-o acțiune fermă, reforma a- grară a sfărîmat din rădăcini puterea oligarhiei latifundiare și exploatatoare. 

toate bogățiile sînt în propriile mîini, că poporul își construiește în mod conștient viitorul său am putut obține, în acești 30 de ani, asemenea rezultate. Am transformat o țară rămasă în urmă din punct de vedere industrial, cu o agricultură înapoiată, într-o țară cu o industrie dezvoltată, cu o a- gricultură în plină înflorire, am asigurat națiunii noastre un nivel de viață material și spiritual ridicat, adevărata independență și suveranitate, un loc demn în familia națiunilor lumii.Iată de ce întregul popor român sprijină activ politica guvernului și a partidului nostru, știind că aceasta corespunde pe deplin intereselor sale vitale. Totodată, știm că este necesară o strînsă solidaritate internațională. Dezvoltăm larg relațiile cu toate țările socialiste, adîncim colaborarea și solidaritatea cu toate statele care au trecut pe calea dezvoltării independente. Știm că solidaritatea acestor state este esențială pentru ca ele să-și poată făuri o viață demnă, de dreptate socială, de independență și suveranitate. Nu este posibilă făurirea unei noi orânduiri, a unei lumi mai drepte și mai bune fără unitatea tuturor forțelor naționale, fără a merge ferm pe calea realizării acestor obiective.Apreciem, de aceea, în mod deosebit activitatea pe care Guvernul revoluționar al țării dumneavoastră, sub conducerea președintelui Velasco Alvarado, o desfășoară pentru dezvoltarea independentă și bunăstarea poporului, pentru progres economic și social, pentru independența și suveranitatea patriei dumneavoastră. Este un drum just și, unit întregul popor în jurul acestei politici, nimic în lume, nici o forță nu va putea împiedica poporul peruan de a-și construi viața așa cum o dorește. Aceasta este experiența noastră proprie și știm că orice popor poate să-și făurească un nou destin dacă acționează în strînsă unitate, dacă respinge orice încercări ale forțelor de dominație străine sau ale forțelor reacționare interne și merge consecvent pe drumul progresului, sprijinind și înfăptuind toate măsurile în vederea bunăstării și independenței. Fără îndoială că drumul dezvoltării nu este ușor. Propria noastră experiență a arătat că a trebuit să învingem multe greutăți. Mai avem și acum multe de făcut pentru a ajunge la societatea socia

Din acel moment, în care a fost promulgat articolul I al decretului- lege 17 716, s-a știut că este vorba de un proces integral, destinat să înfăptuiască o deplină transformare a structurii agrare a țării, menit să înlocuiască regimul latifundiilor și minifundiiior printr-un sistem just al proprietății și exploatării pămîn- tului.Inițiată ca o verigă fundamentală a revoluției de la 3 octombrie 1968, reforma agrară a devenit pilonul fundamental al dezvoltării sociale și economice a țării, prin crearea unei noi ordini în domeniul agriculturii, care să garanteze dreptatea socială pentru țărani, să ducă la creșterea producției și a productivității sectorului agrozootehnic, asigurînd, în a- celași timp, creșterea veniturilor țăranilor. In acest fel, pămîntul constituie baza stabilității economice a lucrătorului agricol, baza bunăstării sale, garanția demnității și libertății sale. Mai mult, oamenii muncii de pe ogoarele peruane au în prezent acces la mijloacele de producție, iar principiul „pămîntul este al celor care îl muncesc" constituie într-adevăr dovada caracterului revendicativ al reformei agrare amintite.Reforma agrară a început cu latifundiile cultivate cu trestie de zahăr, pentru că aici era concentrată puterea economică și politică a oligarhiei latifundiare ; pentru că aici se ridica deosebit de acut problema concentrării asfixiante a bogăției în mîinile unui număr restrîns de oameni și în dauna țăranilor peruani.Acum, marile cooperative agricole de producție (C.A.P.), a căror conducere se află direct în miinile lucrătorilor agricoli, îi atestă pe aceștia nu numai ca proprietari legitimi ai pămînturilor, ai fabricilor de zahăr și serviciilor respective, ci și ca ade- vărați conducători, capabili să administreze aceste importante nuclee ale producției în scopul apărării intereselor lor. Au fost infirmate acele „argumente" ale vechilor grupuri a- flate la putere, potrivit cărora țăranul peruan, muncitorul peruan nu este capabil să conducă și să-și administreze propriul destin. Este datoria statului, da, să-1 sprijine pe lucrătorul agricol, să-1 pregătească să ajungă la forme organizatorice adecvate pentru a-și desfășura cu succes noul rol pe care îl are în viața țării.Excelentă domnule președinte, a- cest scurt rezumat asupra felului cum s-a creat cel mai dinamic sector al •conomiei agrare peruane are pentru 

listă multilateral dezvoltată, care să asigure din plin cetățenilor satisfacerea tuturor necesităților materiale și spirituale ; dar ceea ce am realizat, tocmai mergînd cu fermitate pe acest drum, constituie o mărturie a faptului că fiecare popor poate să-și realizeze năzuințele sale, așa cum dorește el.Mai sînt popoare care gem sub dominația străină. România sprijină activ mișcările de eliberare națională. Trebuie să întărim solidaritatea în lupta împotriva politicii imperialiste de forță și dictat, a amestecului în treburile interne, împotriva colonialismului și neo- colonialismului. Este necesar să facem ca fiecare popor să-și poată hotărî dezvoltarea sa asanam o dorește, fără nici un ames tec din afară. Fără îndoială că trebuie să dezvoltăm colaborarea cu toate statele pe principiul coexistenței pașnice, pornind de la necesitatea respectării egalității în drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne.Tocmai o asemenea politică a promovat șl promovează în mod activ România pe plan internațional, în relațiile sale cu toate statele lumii.Avem o perspectivă minunată în fața noastră. Popoarele au obținut succese mari, se ridică cu tot mai multă hotărîre la luptă pentru a fi stăpîne la ele acasă. Sîntem convinși că, întărind solidaritatea și colaborarea între ele, popoarele vor impune în întreaga lume dreptul fiecărui popor de a-și făuri o viață mai dreaptă și mai bună o lume a păcii, a colaborării.în acest spiiit desfășurăm întreaga noastră vizită în țările A- mericii Latine și sîntem convinși că vom obține o dezvoltare mai puferhică a colaborării și între Roniânia și Peru, deoarece această colaborare corespunde intereselor ambelor noastre popoare, progresului lor, independenței, bunăstării lor, cît și cauzei generale a progresului social, a păcii în întreaga lume.în încheiere, vă urez dumneavoastră să obțineți s’iccese tot mai mari în dezvoltarea economică și socială și, împreună cu întregul popor, să înfăptuiți politica de făurire a unei ’urni mai drepte, mai bune, de solidaritate cu toate popoarele din America Latină, cu toate popoarele lumii.Vă doresc multă sănătate ți multă fericire. (Aplauze puternice, prelungite).

revoluție o valoare de do- -nent, mărturie a faptului că omul solidar — care va trăi în mijlocul unei democrații a participării depline — se formează în cadrul cooperativelor a- gricole de producție, se călește zi de zi în activitatea revoluționară, ca protagonist principal al istoriei, cu hotărîrea neclintită de a lupta pentru deplina sa realizare în cadrul unei adevărate dreptăți sociale. Această esență politică a umanismului revoluționar reprezintă poziția noastră fermă în lupta împotriva subdezvoltării și împotriva imperialismului, în oricare din formele sale.Din acest punct de vedere, pozițiile României și Perului coincid. Ministrul nostru de externe, generalul Miguel Angel de la Flor Valle, a reafirmat acest lucru la Alger, iar excelența sa domnul președinte al României a exprimat aceasta cînd a prezentat atitudinea hotărîtă și demnă a țării sale ca națiune suverană, independentă și convinsă de dreptul fiecărui popor de a hotărî el însuși a- supra propriului destin, în conformitate cu aspirațiile și interesele sale.Ținîijd cont de toate acestea, România a fost prima țară din sistemul socialist cu care Guvernul revoluționar al forțelor armate peruane a stabilit relații diplomatice complete. Legăturile frățești stabilite, dincolo de distanțele geografice sau politice, s-au întărit continuu, iar astăzi au atins un grad și mai înalt cînd orașul Trujillo, ținut al unor nobile tradiții de libertate, are privilegiul să vă declare oaspete ilustru, cînd „Casa Grande" — cea mai mare cooperativă agroindustrială de zahăr din lume — plină de mîndrie, primește prima vizită pe care un șef de stat din altă țară o face la un centru unde se muncește și unde se înfăptuiește revoluția, unde nu există patroni și nici exploatare, unde bogăția se află în mîinile comunității, ridicînd pe membrii a- cesteia la un nivel de viață superior.Prezența dumneavoastră, aici, domnule președinte, precum și a distinsei dumneavoastră suite, ne bucură și ne stimulează. Ea ne aduce încurajarea unui popor frate, moștenitor al unor tradiții glorioase și luptător hotărît pentru pace și fraternitate între oameni.Excelență domnule președinte, distinși însoțitori, bine ați venit la „Casa Grande" !Trăiască România 1
Trăiască Peru 1
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Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu in Peru
Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

Domnule ministru,Domnule general,Domnule prefect.Domnule președinte al cooperativei,Doamnelor și domnilor.Dragi prieteni cooperatori,Aș dori să încep prin a adresa tuturor cooperatorilor din „Casa Grande“ un salut călduros din partea cooperatorilor din România. Și în tara noastră țărănimea a lichidat pentru totdeauna vechea orînduire, la fel ca întregul popor, de altfel, și, în strînsă alianță cu clasa muncitoare, a înfăptuit reforma agrară, cooperativizarea, a obținut succese remarcabile în creșterea producției, în ridicarea bunăstării sale materiale.Am ascultat cu multă atenție și mult interes cuvîntarea președintelui cooperativei și a directorului, care au înfățișat pe larg modul cum s-a transformat viața țărănimii și muncitorimii pe aceste meleaguri.Ne aflăm de puține zile în patria dumneavoastră. Am putut constata cu multă satisfacție că Guvernul dumneavoastră revoluționar, sub conducerea președintelui Alvarado Velasco, înfăptuiește un larg program de transformări revoluționare, de transformări sociale, de dezvoltare pe un drum nou a Perului, 3e întărire a independenței și suveranității naționale. Ne bucură toate aceste rezultate și drumul pe care mergeți dumneavoastră, ne bucură succesele obținute de cooperativa dumneavoastră. Știm din propria noastră experiență ce poate realiza un popor devenit stăpîn pe bogățiile naționale, pe destinele sale și care este hotărît să-și făurească o viață nouă, în care să domnească dreptatea socială, în care tot ceea ce se. produce să aparțină întregului popor și să asigure deplina manifestare a personalității umane, a suveranității și independenței.România făurește o societate socialistă. Am obținut succese remarcabile. Am dezvoltat puternic industria, agricultura. Am dezvol
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Nicolae Ceaușescu(Urmare din pag. I) complet reorganizată pe baze noi, de stat și cooperatistă, a cărei producție a crescut, de asemenea, în mod susținut în acești ani.Una din marile realizări este dezvoltarea învățămîntului, științei, culturii, factori de bază ai o- ricărui progres econordico-social, ai dezvoltării independente a fiecărui popor.Înfăptuim o adevărată democrație socialistă, bazată pe democrația economică și • politică, pe participarea nemijlocită a maselor populare la conducerea destinelor țării, pornind de la faptul că făurirea societății socialiste nu poate fi decît opera conștientă a poporului însuși, stăpîn pe destinele sale. Tot ceea ce înfăptuim este destinat omului, satisfacerii tot mai depline a necesitățile sale materiale și spirituale, crelrii celor mai bune condiții pentru manifestarea personalității umane.Am pornit întotdeauna de la faptul că în făurirea unei orînduiri sociale noi trebuie ținut seama de condițiile istorice, naționale, sociale din fiecare țară. Fără îndoială, totodată, trebuie ținut seama de necesitățile generale, dar acestea nu pot fi aplicate în mod uniform sau ca un șablon, ci aceste legități generale trebuie aplicate de către fiecare popor la condițiile concrete, și tocmai datorită acestui fapt am putut obține succesele pe care le-am realizat în construcția societății socialiste în România.Preocupîndu-ne permanent de făurirea noii orînduiri Sociale, de avîntul general al țării noastre, dezvoltăm o colaborare largă cu ■ toate popoarele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Pornim de la faptul că în etapa actuală, a revoluției tehnico-știin- țifice, a pătrunderii omului în Cosmos este necesară o participare activă la diviziunea internațională a muncii, la schimbul de valori materiale și spirituale, această colaborare constituind un factor de importanță deosebită pentru asigurarea mersului tot mai hotărît înainte, pentru progresul fiecărei țări.Ca țară socialistă, acordăm o a- tenție deosebită relațiilor cu toate țările socialiste, dorind ca acestea să constituie un exemplu de relații noi între state, care își făuresc o nouă orînduire socială.Acordăm o mare atenție relațiilor cu țările în curs de dezvoltare, cu acele state care luptă pentru dezvoltarea lor economico-socială independentă, pentru asigurarea suveranității depline. Colaborarea cu toate aceste state constituie pentru noi un factor de importanță deosebită, atît pentru progresul rapid al fiecărei țări, cît și pentru lupta împotriva politicii imperialiste de forță și dictat, împotriva colonialismului, neocolonialismu- lui, în lupta pentru eliberarea națională, pentru consolidarea independenței fiecărei națiuni.Tocmai de aceea poporul român sprijină activ mișcările de eliberare națională din Africa, de pe 

tat învățămintul, știința, am ridicat nivelul de cultură al întregului nostru popor. Dacă am compara situația de acum 30 de ani din România cu stadiul de dezvoltare de astăzi, am putea spune că am parcurs, într-o perioadă scurtă, eîteva etape istorice, ceea ce a făcut ca România să devină o țară cu o industrie dezvoltată, cu o agricultură înaintată, în care poporul duce o viață din ce în ce mai bună.Nu a fost ușor, dragi prieteni ; am avut multe greutăți de învins. Erau citeva mii de mari latifundiari, care stăpîneau peste 60 la sută din pămînt. Acum avem circa 3 000 de cooperative, în care lucrează împreună peste 3 milioane de cooperatori. înainte existau în România 5 000 de tractoare mici, iar acum în agricultura românească lucrează 120 000 tractoare de diferite mărimi și întreaga gamă de mașini agricole. Aș vrea să menționez că înainte importam tractoare, iar acum le producem în România și, deoarece producem anual 40 000 de tractoare, avem și disponibilități de export.Nu aș vrea să vorbesc acum mai mult despre ceea ce am realizat, dar ‘sper că domnul ministru, domnul general și președintele cooperativei vor primi invitația mea de a trimite o delegație de cooperatori, în frunte cu domnul președinte, în România, pentru a cunoaște activitatea cooperatorilor români și pentru a stabili o colaborare între cooperativele noastre. Veți avea, deci, posibilitatea să cunoașteți nemijlocit ce înseamnă orînduirea socialistă, ce a adus cooperativizarea agriculturii țărănimii din România. De a- ceea. ascultînd ceea ce ați spus dumneavoastră, am avut în față imaginea muncii țărănimii românești, pentru a-și crea bunăstarea materială și spirituală, pentru a face din cooperative unități puternice, care să le asigure atît bunăstarea lor, cît și creșterea avuției naționale a întregului po

alte continente. își exprimă solidaritatea activă și militantă cu toate popoarele care se ridică la luptă pentru a fi pe deplin stăpîne pe bogățiile naționale, pe destinele lor.De asemenea, în spiritul coexistenței pașnice, acționăm pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare și cu țările capitaliste dezvoltate, cotnsiderînd că aceasta corespunde intereselor păcii și colaborării internaționale.Așezăm la baza relațiilor internaționale cu toate statele principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc. Constatăm cu multă satisfacție că aceste principii, pentru care România a militat și militează în mod activ, se afirmă cu putere pe plan internațional ca singurele care pot contribui la realizarea unei politici noi de colaborare și de pace în lume.Domnule președinte.Trăim o epocă de mari transformări și schimbări pe plan național și internațional. In ultimii ani. în viața internațională s-au obținut rezultate pozitive, conturîndu-se tot mai mult cursul destinderii și colaborării între toate statele, fără deosebire de orînduire socială.Salutăm cu multă satisfacție încetarea războiului din Vietnam, a- cordurile din Laos și încetarea bombardamentelor în Cambodgia. Ne exprimăm speranța că se va realiza o pace trainică, popoarele din Indochina putînd să-și concentreze eforturile spre dezvoltarea lor economico-socială independentă.Pași importanți s-au obținut și în Europa în soluționarea unor probleme pe calea înfăptuirii securității europene. începerea conferinței general-europene, pentru care România și alte state socialiste și europene au acționat ani îndelungați. desfășurarea și încheierea cu succes a conferinței gene- ral-europene. realizarea unor relații noi, de respect și egalitate, de largă colaborare în toate domeniile de activitate vor constitui un eveniment de importanță istorică atît pentru Europa, cît și pentru întreaga lume.Știm, domnule președinte. că mai sînt încă focare de încordare în lume, că pentru a asigura triumful unor relații noi de egalitate și colaborare sînt necesare încă eforturi serioase.Ne pronunțăm cu toată hotărî- rea pentru soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu pe calea pașnică, politică, în spiritul rezoluției Consiliului de Securitate, pentru soluționarea problemei populației palestinene în raport cu năzuințele sale. Experiența noastră proprie. a altor popoare demonstrează că atunci cînd un popor este hotărît să-și asigure dezvoltarea corespunzător voinței sale și își unește toate forțele nu există în lume forțe care să-l poată împiedica să obțină victoria. De aceea, privim cu încredere lupta popoarelor din întreaga lume pentru dezvoltarea lor independentă. 

por. Mă bucur că și cooperativa dumneavoastră și, după cît am înțeles, și alte cooperative au asemenea rezultate, care demonstrează că drumul cooperativizării agriculturii oferă condiții minunate pentru a lichida mai repede starea de înapoiere, pentru a spori pe această cale bunăstarea cooperatorilor, ca și avuția generală a țării, deci bunăstarea întregului popor. Pentru că, pînă la urmă, rezultatele și din agricultură, și din industrie, și din alte sectoare ajută la creșterea veniturilor și bunăstării fiecărui muncitor și țăran, dar contribuie totodată la creșterea avuției generale, la creșterea bunăstării întregii țări, la consolidarea independenței și suveranității naționale, de aceea independența. suveranitatea nu pot fi garantate decît dacă fiecare popor își făurește o economie puternică și este pe deplin stăpîn pe toate bogățiile din țara respectivă. Ie for losește în scopul progresului său general.Ne bucură faptul că guvernul dumneavoastră, în care armata ocupă un loc de frunte, are asemenea rezultate. De altfel, trebuie să vă spun că și în România, în întregul proces de transformare revoluționară, începînțl cu Insurecția națională de acum 29 de ani, armata a ocupat un loc important, că s-a alăturat în întregime intereselor generale ale poporului, a dus lupta pentru eliberarea țării, apoi a participat activ și a militat pentru toate transformările revoluționare din țara noastră. Armata a participat nu în general, ci în mod concret, inclusiv în sate, în întreprinderi, în cartiere, la întreaga activitate de transformări revoluționare ale societății și, în felul acesta, ea s-a contopit cu interesele generale ale națiunii noastre și constituie o forță puternică în construcția socialismului, în apărarea cuceririlor revoluționare, a independenței și suveranității țării. De aceea, înțelegem bine ceea ce s-a întîm- plat în țara dumneavoastră. Știm că rolul armatei nu este de
Privim în spirit de solidaritate lupta popoarelor Americii Latine pentru a fi stăpîne pe deplin pe bogățiile lor, pentru a-și afirma deplina independență și suverani- . tale și avem deplina .convingere că lupta lor dreaptă va triumfa.Soluționarea marilor probleme internaționale impune mai mult Ca oricînd participarea activă a tuturor statelor la viața internațională. creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale. Nici o problemă nu se poate soluționa astăzi decît cu participarea țărilor interesate, a tuturor statelor lumii.România s-a pronunțat și se pronunță pentru o participare tot mai activă a țărilor mici și mijlocii la soluționarea tuturor problemelor, la triumful unei politici noi, de colaborare și de pace în lume.Fiind revoluționari, știm că transformarea societății nu se poate face fără greutăți. De aceea, nu privim cu pesimism anumite greu-, tăți care pot să se ivească în desfășurarea luptei de transformări revoluționare în lume. Este, pînă la urmă, și aceasta o lege a transformării societății, dar știm că orice greutăți am avea, orice piedici ar încerca să se ridice în calea popoarelor pe drumul spre o viață mai bună și mai liberă, vor fi înfrînte, că pentru aceasta sînt necesare unitatea, solidaritatea tuturor forțelor naționale, solidaritatea popoarelor care doresc să trăiască libere și independente.Iată, domnule președinte, cum privim noi desfășurarea evenimentelor și perspectivele dezvoltării vieții internaționale. Aș dori să exprim speranța că reprezentanții țărilor noastre vor colabora activ pentru a-și aduce contribuția tot mai activă la afirmarea în relațiile dintre state a principiilor noi, pentru, consolidarea independenței, suveranității, pentru dreptate socială.Domnule președinte,în scurta vizită pe care am făcut-o în țara dumneavoastră am purtat convorbiri cu dumneavoastră, cu domnul prim-ministru, cu alți membri ai guvernului asupra unui cerc larg de probleme privind colaborarea dintre țările noastre, cît și asupra unor probleme internaționale. Doresc să re- marp cu multă, satisfacție că am ajuns la multe concluzii comune privind extinderea cooperării economice, tehnico-știihțîfi- ce, culturale dintre popoarele noastre, ceea ce mă îndreptățește să afirm că am reușit împreună să punem bazele unei trainice și îndelungate colaborări, care corespunde pe deplin intereselor ambelor noastre popoare.Am putut cunoaște unele realizări ale guvernului și poporului peruan pe calea dezvoltării econo- mico-sociale, am reținut cu multă bucurie eforturile pe care le faceți dumneavoastră înșivă și guvernul pentru a asigura dezvoltarea, pe un drum nou, economică și socială a Republicii Peru.Ca prieteni, ca frați, sîntem bucuroși de tot ceea ce am constatat și vă dorim dumneavoastră, poporului prieten peruan, noi și noi succese, bunăstare și fericire.Vă așteptăm, domnule președinte. doamnă de Velasco, într-o vizită . în România. (Aplauze puternice). 

cît de a servi poporul, de a face totul ca poporul să poată să ducă o viață mai bună, să aibă asigurate independența și suveranitatea. Din propria noastră experiență știm că atunci cînd armata merge pe o asemenea cale, ea se va bucura de sprijin, de simpatia întregului popor și, într-adevăr, în strînsă unitate cu întregul popor, în care cuprind întotdeauna și armata, se va putea asigura mersul tot mai hotărît înainte.între țările noastre s-au stabilit relații bune de colaborare și prietenie, iar vizita pe care o facem acum este tocmai expresia acestor bune relații, a dorinței de a pune bazele unei colaborări multilaterale. Pot spune aici că deja, din discuțiile de pînă acum, reiese că vom încheia o serie de acorduri în multe domenii de activitate, inclusiv al agriculturii, ceea ce va crea condiții pentru ca popoarele noastre să conlucreze strins și să obțină o dezvoltare mai rapidă a economiei fiecărei țări, a bunăstării fiecărui popor în parte.Așezăm aceste relații pe principii noi, de egalitate, de respect, de neamestec în treburile interne, dar și pe avantajul reciproc. Știm bine că popoarele care pășesc pe drurpul făuririi unei vieți noi trebuie să întărească solidaritatea dintre ele, pentru că numai așa vor putea să învingă greutățile cărora trebuie să le facă față. Chiar și greutățile pe plan național pot fi mai ușor învinse cînd există o strînsă colaborare între țările Care sînt angajate pe drumul făuririi unei lumi mai drepte și mai. bune. Și cu atît mai mult greutățile care pot apare pe plan internațional. Nu uităm nici un moment că trebuie să desfășurăm încă o luptă împotriva oricăror forme de asuprire imperialistă, a colonialismului, a neocolonialismu- lui, pentru a apăra dreptul fiecărui popor la dezvoltarea liberă, corespunzător voinței sale. în această luptă trebuie să existe o strînsă solidaritate între toate popoarele care sînt angajate pe acest drum, iar colaborarea
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Velasco Alvarado(Urmare din pag. I)Dar toate acestea au fost realizate pornind de la o concepție po- litico-ideologică pe de-a întregul autonomă, pentru că am înțeles că realitățile economico-sociale pu sînt niciodată identice, că rezolvarea problemelor nu poate fi transferată în mod valabil de la o țară la alta. Am înțeles că, în felul acesta, pentru a acționa în mod realist trebuia să recunoaștem singularitatea problemelor peruane și, prin urmare, să găsim noi căi pentru a asigura rezolvări corecte. Dar, pentru a acționa întotdeauna în mod autonom, a însemnat pentru noi să gîndim și cu o autonomie deplină. De aceea, căile revoluționare din Peru și țelurile sale finale trebuiau să răspundă unei noi concepții teoretice, criteriilor noastre de acțiune, scopurilor noastre revoluționare.Astfel, chiar de la începutul luptei noastre, noi am fost apărători intransigenți ai unei politici pe deplin independente de oricare altă revoluție de pe alte latitudini. Și, pe această bază, construim o alternativă revoluționară profund națională, care nu are nimic comun cu experiența istorică a altor popoare, care au urmat căi esențial diferite de a noastră. De pe această poziție am respectat întotdeauna toate celelalte poziții revoluționare, pe baza cererii foarte clare și foarte drepte ca și revoluția noastră să fie, de asemenea, respectată. în concluzie, Peru înfăptuiește o alternativă revoluționară națională, profund proprie, singulară ți autonomă.Această revoluție, care încearcă să construiască o democrație socială de participare deplină, in care puterea și bogăția se transferă treptat și integral organizațiilor social-economice, autonome ale poporului, servește ca suport unei noi politici internaționale independente. Sîntem conștienți de tot ceea ce implică o atitudine militantă de luptă împotriva dominației străine ; sîntem conștienți că destinul Perului este indisolubil legat de destinul Americii Latine ; sîntem conștienți de a- partenența noastră fundamentală la grupul națiunilor, încă exploatate și dominate, ale lumii a treia, care se ridică la luptă; și sîntem conștienți că interesele noastre naționale cele mai profunde sînt 

noastră cu Republica Peru se înscrie și în această luptă generală in care sînt angajate zeci și zeci de popoare. Avem ferma convingere că, acționînd în strînsă colaborare și unitate, nu va exista forță în lume să împiedice popoarele noastre să meargă pe drumul pe care au pornit, că vom obține victoria în lupta împotriva imperialismului, colonialismului, neo- colonialismului, că vom crea o lume mai, buna pe plan internațional, în care fiecare națiune să poată să trăiască în liniște, in pace, să se consacre bunăstării și fericirii sale.Iată, dragi prieteni cooperatori, în ce direcție a acționat și acționează România, cu ce sentimente am venit în țara dumneavoastră și în alte țări ale Americii Latine. Apreciem mult ceea ce se înfăptuiește în țara dumneavoastră, pentru să știm din proprie experiență ce eforturi trebuie. făcute pentru a obține succese pe acest drum. Apreciem mult lupta care o desfășoară popoarele Americii Latine pentru dezvoltarea lor independentă, pentru bunăstarea lor. Știm că popoarele Americii Latine au de parcurs un drum greu, dar știm că, dacă ele vor acționa în strînsă unitate, vor putea, cu sprijinul și cu solidaritatea tuturor popoarelor progresiste din lume, să obțină victoria în,lupta lor.Doresc să urez poporului prieten peruan, fraților muncitori și țărani din Peru, intelectualității, militarilor — și mă adresez și în calitatea mea de fost general — să facă totul pentru unirea tuturor forțelor în înfăptuirea programului revoluționar pe care l-ați stabilit, pentru că aceasta va asigura un loc demn poporului peruan în marea familie. a națiunilor lumii noastre, îi va asigura bunăstarea, independența și fericirea. (Aplauze puternice).Fiți siguri că poporul român va face totul pentru a dezvolta prietenia și colaborarea cu dumneavoastră. cu toate popoarele care luptă pentru dezvoltarea lor independentă, că întotdeauna veți avea în poporul român un prieten, un frate, în toate împrejurările.Trăiască prietenia și colaborarea dintre Republica Socialistă România și Republica Peru, dintre poporul român și poporul peruan. (Aplauze puternice, prelungite).

în conflict inevitabil cu interesele economice și politice ale marilor puteri care luptă pentru supremația mondială și urmează strategii similare și convergențe de influență, control și dominare a țărilor mai puțin puternice și dezvoltate ale lumii.Noi ne-am încorporat pe deplin grupului națiunilor nealiniate. Nealinierea Perului exprimă, în mod fidel, o viziune realistă a panoramei actuale a lumii contemporane și respingerea de către noi a tuturor formelor de penetrație economică, culturală, militară sau .politică, în afară de aceasta, pentru noi. peruanii, transformarea revoluționară a țărilor sărace din lume trebuie să fie pe deplin opena noastră, rezultat al unei gîndiri -și al unei practici pe deplin independente și autonome.Acestea sint. domnule președinte, eîteva din criteriile fundamentale pe care se întemeiază opera pe care o realizăm. Aceasta este o sarcină dură, grea, de multe ori neînțeleasă și solitară. O îndeplinim în măsura priceperii noastre, cu toleranță și fără dogmatisme. Așa cum corespunde unui proces revoluționar deschis și creator. Ne însoțește încrederea crescîndă a unui popor care astăzi se trezește pentru a începe să devină adevăratul edificator al destinului său.Astăzi, vizita dumneavoastră, domnule președinte, înalță semnificația relațiilor crescînde dintre cele două națiuni ale noastre, bazate pe o autentică și bogată tradiție culturală. Ea a servit pentru a culmina negocieri rodnice prin care am concretizat, ca un fericit augur al unei colaborări și mai pozitive și mai ample în viitor, participarea comună a celor două guverne ale noastre în proiecte importante,' privind dezvoltarea minieră, industrială și feroviară a Perului.Domnule președinte,în numele Perului, care astăzi vă primește cu onoare, doresc să exprim prin intermediul dumneavoastră salutul nostru poporului frate din România și dorința noastră cea mai bună ca dumneavoastră, distinsa și ilustra dumneavoastră soție, al cărei rol nețărmurit în viața românească ne este cunoscut, să simțiți între noi afecțiunea frățească a Perului. (Aplauze puternice).

SOLEMNITATEA ACORDĂRII 

UNOR ÎNALTE DECORAȚII
După încheierea convorbirilor între cei doi președinți, in biroul de lucru al președintelui peruan s-a desfășurat. în continuare, solemnitatea acordării unor înalte decorații.Sint de față tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Consuelo Gonzales de Velasco. Asistă, de asemenea, tovarășii Ion Pățan, Ștefan Andrei, George Macovescu. Bujor Al- mășan, Mircea Malița, Mircea Nico- laescu, ambasadorul României la Lima, precum și Edgardo Mercado Jarrin. prim-ministru și ministru "11 apărării. Miguel Angel de la Flor Valle, ministrul afacerilor externe, și alte înalte oficialități peruane.înminind președintelui Nicolae ■Ceaușescu Marea Cruce a Ordinului Soarelui — cea mai înaltă distincție a Republicii Peru — președintele JUAN VELASCO ALVARADO a declarat :Decorația pe care v-o înmînează astăzi Peru, prin intermediul meu. este cea mai înaltă distincție pe care poporul nostru o acordă oamenilor iluștri care s-au dovedit prieteni adevărați ai națiunii peruane.In această decorație sini înmănuncheate sentimentele acestei patrii laiino-americane față de poporul român și. in mod deosebit, față de conducătorul său suprem. Este dorința noastră cea mai sinceră ca dumneavoastră s-o purtați ca o mărturie, întotdeauna, a vizitei dumneavoastră care îi onorează pe toți peruanii. Decorația să servească, totodată, prietenia creseindă, pe bază de respect, intre cele două națiuni ale noastre prietene.Primiți, domnule președinte. Marea Cruce a Ordinului Soarelui al Republicii Peru, împreună cu cele mai călduroase urări din partea mea și a compatrioților mei pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru triumful glorioasei cauze a poporului dumneavoastră.Mulțumind, președintele Consiliului de Stat ai Republicii Socialiste Romania, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a spus :Doresc să exprim cele mai calde mulțumiri pentru înalta decorație pe rare mi-ați inininai-o, astăzi, în numele poporului peruan. Marea Cruce a Ordinului Soarelui al Republicii Peru.Văd in aceasta o cinstire nu numai a mea, ci. in primul rind, a poporului român, o expresie a relațiilor de colaborare și prietenie dintre popoarele noastre.Această înaltă distincție îmi va reaminti permanent de vizita pe care am făcut-o în țara dumneavoastră, de convorbirile pe care le-am avut, de impresiile deosebit de plăcute pe care le avem despre realizările poporului frate peruan pe calea dezvoltării eeonomico-Sociale, a întăririi independenței și suveranității.Voi purta totdeauna această decorație, cu atit mai mult cu cit mi-a fost inminată de conducătorul poporului peruan, popor aflat pe calea unor adinei transformări sociale.Fiți siguri, domnule președinte, că voi face totul pentru înfăptuirea, în

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU A PRIMIT 
0 DELEGAȚIE SINDICALA PERUANĂ

Marți seara, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au .primit o delegație a'sindicatelor peruane, compusă din reprezentanți ai Confederației Generale a Oamenilor Muncii din Peru și ai Centralei Oamenilor Muncii ai Revoluției Peruane.La primire au participat tovarășii Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.. George Macovescu, membru al C.C. al P.C.R.. ministrul afacerilor externe, .și Mircfea Malița, membru al C.C. al P.C.R.. consilier ai președintelui Consiliului de Stat.Cu acest prilej. Gustavo Espinoza, secretar general al Confederației Generale a Oamenilor Muncii din Peru, a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, in numele conducerii Confederației, al oamenilor muncii, salutul cel mai frățesc. El și-a exprimat convingerea că vizita șefului statului român in Peru va fi folositoare, va duce la întărirea legăturilor de unitate și frăție dintre popoarele român și peruan. „Nutrim o sinceră admirație față de poporul român și guvernul său, față de eforturile pe care le’ depun pentru construirea socialismului și apărarea păcii, impotriva imperialismului" — a spus Gustavo Espinoza. Exprimîn- du-și satisfacția deosebită pentru faptul că țara sa este vizitată de șeful unui stat socialist, el a declarat că organizația sa va sprijini cu toate forțele hotărîrile, acordurile și înțelegerile la care vor ajunge președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Velasco Alvarado.In numele Centralei Oamenilor Muncii ai Revoluției Peruane, Victor Briceno Miranda și Teodore Nieto Zuniga, secretari ai acestei organizații, au înmînat to- varășului Nicolae Ceaușescu un me
ACȚIUNI DE COOPERARE ECONOMICĂ

ROMÂNO-PERUANA
Miercuri, 19 septembrie, în prezența tovarășului Ion Pățan. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România, și a lui Alberto Jimenez de Lucio, ministrul peruan al industriei și comerțului, a lui Raul Meneses Arata, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, au fost semnate : Contractul pentru construirea unei fabrici de mașini- * unelte în Peru în cooperare între cele două țări în cadrul unei socie

cele mai bune condiții, a tuturor înțelegerilor realizate, pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre națiunile noastre.întotdeauna veți avea în România un popor prieten și in președintele României un prieten.In continuarea ceremoniei, președintele Nicolae Ceaușescu a conferit președintelui Republicii Peru, Juan Velasco Alvarado, Ordinul ..Steaua Republicii Socialiste România" clasa I, declari nd cu acest prilej:Este o deosebită plăcere pentru mine să vă inmînez Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România", cel mai înalt ordin al patriei mele,' in numele Consiliului de Stat.Această înaltă decorație simbolizează cuceririle revoluționare ale poporului meu. independenta și suveranitatea țării, voința poporului de a dezvolta larg colaborarea cu toate țările și este acordată șefilor de stal, acelor personalități străine care prin activitatea lor contribuie la dezvoltarea colaborării între popoarele noastre. la prietenia și pacea în lume.Vă inminez această decorație ca semn al înaltei prețuiri, al contribuției pe care dumneavoastră o aduceți la cauza prieteniei dintre popoarele român și peruan.Fie ca această înaltă distincție să vă amintească întotdeauna de vizita noastră în Peru, de înțelegerile la care am ajuns, pentru dezvoltarea continuă a colaborării multilaterale dintre națiunile noastre.Vă rog să o purtați întotdeauna ea semn al prieteniei ți al stimei față de dumneavoastră.Mulțumind călduros pentru distincția acordată, președintele Republicii Peru a spus :îngăduiți-mi a exprima in eîteva cuvinte sentimentele mele cele mai sincere de a fi primit din mîinile dumneavoastră „Steaua Republicii Socialiste România", decorație pe care o primesc în mamele tuturor peruanilor, care astăzi, prin glasul meu. fac cunoscută recunoștința pentru a- ceastă distincție, eare. mai presus de orice, onorează Peru,Popoarele noastre, care împărtășesc o afinitate comună la vechea tradiție culturală a spiritului latin, string de fiecare dală mai mult relațiile lor de prietenie in contextul unor legături bazate pe respectul reciproc și pe recunoașterea autonomiei fundamentale, cu care fiecare din ele hotărăște calea sa istorică, in domeniul economiei și politicii.Această prietenie, care întărește și pecetluiește vizita dumneavoastră în țara noastră, este astăzi întărită prin recunoștința ce o trezește in noi onoarea pe care guvernul României o face întregului Peru, inminin- du-mî cea mai i naltă decorație a republicii. Fiți sigur, domnule președinte, că am primit cu deosebită emoție această mărturie a prieteniei României față de Peru.Cei doi președinți s-au felicitat reciproc și s-au îmbrățișat cu căldură, după care, împreună cu celelalte personalități oficiale române ți peruane, s-au întreținut cordial.

saj scris a.l conducerii Centralei, în care conducătorul partidului și statului nostru este salutat cu profundă cordialitate și prietenie. ..Transmitem sincere felicitări poporului român, oamenilor muncii din România socialistă, conducătorului lor care vizitează Republica Peru, pentru succesele dobindite în creșterea producției industriale si agricole. în ridicarea niverului de trai, pentru condițiile de viață si de muncă de care beneficiază oamenii muncii din România socialistă" — se arată în mesaj. Reprezentanții Centralei Oamenilor Muncii ai Revoluției Peruane și-au exorimat ..respectul și admirația frățească pentru dezvoltarea multilaterală a Republicii Socialiste România".Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că vizita în Peru se desfășoară sub semnul prieteniei și solidarității, avînd drept scop discutarea căilor de dezvoltare a colaborării si a solidarității împotriva imperialismului si colonialismului, pentru ca popoarele să-si hotărască singure destinele lor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat rezultatele vizitei, subliniind că ea va pune bazele unei colaborări mai largi între cele două țări si popoare. inclusiv intre sindicatele române și peruane.Conducătorul partidului si statului nostru a urat sindicatelor, tuturor oamenilor muncii din Peru să-și întărească solidaritatea și unitatea, să sprijine în mod activ măsurile de dezvoltare pe drumul nou al Perului. în înfăptuirea reformelor sociale preconizate, pentru întărirea independentei și suveranității naționale.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.

tăți mixte și Contractul pentru exportul din România de material rulant în Peru.
★Tovarășul Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, însoțit de specialiști români și peruani, a făcut o vizită în zona An- tamina din Anzii Cordilieri, spre a examina zăcămîntul de cupru eare face obiectul unei societăți mixte româno-peruane.
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VEȘTI PE CARE 
LE DORIM DIN ZI 
'N ZI MAI BUNE

® Colectivul Grupului de șantie
re Drobeta Turnu-Severin al în
treprinderii hidroenergetice Bucu
rești a atins ootele finale ale planului pe pri

— In ce ritm s-a muncit pe șan- tier în luna august ?— Foarte înalt. Valoare» lucrărilor executate a foit mai mare cu 20 la sută față de rezultatele obținute în luna iulie.— Ce v-ați propus să realizați in luna septembrie ?— Un volum de lucrări care, exprimat valoric, va fi superior realizărilor din luna august cu circa 10 la sută. Pină acum ne încadrăm în acest rîtm de lucru.dialogul de mai sus l-am purtat, receipt, cu ing. Nae IONESCU, șeful șantierului de investiții — din cadrul LQ.S.I.M. — de la întreprinderea *,,23  August*  din,; Capitală. In I continuare, căuttăm să aflăm la f.ața locului care sînt stadiile fizitee de execuție a lucrărilor, acumv la mijlocul lunii septembrie. Cu alte cuvinte, în cer se materializează creșterile valorice amintite.Ne oprim, rbai întîi, în secția an- samble sudate.. Maistrul constructor Alexandru LtlPU ne relata : „în execuția lucrărilor de dezvoltare de Ia această capacitate de producție am ciștigat, pinii acum, un avans apreciabil. Noua hală urmează să fie predată beneficiarului pentru montajul utilajelor cel mai tirziu la sfirșitul anului — cu 12 luni mai devreme". Argumentele care îndreptățesc o atare afirmație ? Stadiul înaintat de execuție a lucrărilor, ritmul intens de muncă din a- ceste zile. In prezent, asigurîndu-și mijloacele materiale și forța de muncă necesare, constructorul efec- 
\__________ ________________

tuează lucrările de Închidere a halei, toarnă pardoselile și fundațiile pentru utilaje.Halele zero și 12, destinate creșterii producției de locomotive Diesel hidraulice, sînt alte obiective de investiții aflate în construcție pe acest șantier. Și aici, aceeași mobilizare de forțe, același ritm înalt de muncă. Totuși, aflăm că la ambele
La construcția noilor capacități 

de la întreprinderea „23 August" din București

Restantele se recuperează, 
avansul creste

obiective termenele de punere în funcțiune au fost depășite. „Sîntem deciși să folosim cît mai bine timpul de lucru. Pentru aceasta, am organizat mai bine munca, am repartizat sarcinile pe echipe și oameni. Am hotărît ca prima capacitate de producție să o predăm beneficiarului într-o zi, două, iar cealaltă în următoarele 12 zile" — ne spunea maistrul constructor Teodor Ichim.Continuăm raidul nostru și la alte obiective de pe șantier. Vedem că în halele 10 și 11 se execută finisajele interioare, iar la baza de nisipuri, dată parțial în exploatare, s-a trecut la montarea utilajelor. Pretutindeni, pe șantier, la fiecare nouă capacitate de producție, se

muncește In aceste zile într-un ritm susținut, superior celui din luna august. Eforturile și perseverența colectivului de constructori de aici sînt însoțite de aplicarea u- nor măsuri tehnico-organizatorice energice, menite să asigure respectarea graficelor de execuție, recuperarea restanțelor și devansarea unor lucrări. In principal, ele vizează organizarea mai judicioasă a punctelor de lucru, îmbunătățirea a- provizionării a- cestora cu materialele de construcții necesare, valorificîn- du-se totodată complet stocurile de materiale; concentrarea forței de muncă la obiectivele principale ; urmărirea operativă a realizărilor zilnice ; creșterea mobilității în distribuirea forței de muncă și a utilajelor pentru prevenirea „golurilor de lucru". Concomitent, beneficiarul sprijină constructorul intr-o măsură mai mare decît pină acum. în acest sens, pe șantier s-au stabilit programe comune de acțiune privind montajul unor utilaje și execuția unor lucrări de construcții.Evident, apropierea unor termene de punere în funcțiune, recuperarea rămînerilor în urmă existente impun beneficiarului, dar mai ales constructorului, să acționeze, în continuare, cu fermitate pentru aplicarea planului de măsuri stabilit, să nu slăbească nici măcar o singură zi ritmul de lucru, ci, dimpotrivă, împreună, să depisteze noi soluții și posibilități de impulsionare a lucrărilor de pe acest important șantier.
Iile ȘTEFAN

mele trei trimestre. Acest succes, care creează condiții pentru executarea pină la sfirșitul lunii a unui volum suplimentar de lucrări evaluat la circa 8 000 000 lei, are la bază acțiunile întreprinse pe toate șantierele în direcția folosirii cu randamente cit mai bune a utilajelor și a timpului de lucru, depășirea cu 11 la sută a nivelului planificat de creștere a productivității muncii. hotărîrea muncitorilor, inginerilor si tehnicienilor de a înregistra, în septembrie, un nivel de producție cu 12,6 la sută superior mediei din primele opt luni ale anului. Din bogatul bilanț al activității acestui colectiv, autorul grandioaselor obiective ale Sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier, reține faptul că în primele 8 luni ale anului a predat beneficiarilor, cu 10—180 de zile mai devreme, toate obiectivele prevăzute în plan, și-a depășit cu 7,2 la sută sarcinile de producție și a obținut corelații bune între indicatorii principali ai planului eoonomic.
• întreprinderea „Băimâreana" 

din Bala Mare sPecial,zat^in producția de repere și piese de schimb pentru Industria de
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RECOLTAREA FLORII-SOARELUIîn acest an, unitățile agricole au cultivat peste 506 000 hectare cu floarea-soarelui. Din datele centralizate la ministerul de resort rezultă că, pînă în ziua de 18 septembrie a.e., întreprinderile agricole de stat au recoltat 70 la sută din suprafața cultivată, iar cooperativele agricole — 60 la sută. în cooperati

vele agricole din județul Mehedinți, recoltatul florii-soarelui s-a încheiat. Lucrările sînt a- vansate în județele Dolj, Ialomița și Tulcea, unde recolta a fost strînsă de pe mai mult de 70 la sută din suprafața cultivată. Intrucît lanurile au ajuns la maturitate deplină, este necesar să se ia măsuri urgente pentru

încheierea grabnică a recoltatului, știut fiind că la floarea-soa- relui, cu fiecare zi întîrziată, se pierde, prin scuturare, o însemnată cantitate de semințe.Cifrele înscrise pe hartă reprezintă procentul în care a fost recoltată floarea-soarelui în cooperativele agricole. în județele marcate cu o linie nu se cultivă floarea-soarelui.

autovehicule, și-a lărgit potențialul, beneficiind de aportul unei nqi hale puse in funcțiune cu aproape două luni mai devreme față de terma- nul planificat. Noua capacitate determină o creștere a producției pieselor de schimb auto cu peste 50 la sută față de nivelul atins în primul an al cincinalului.
• Colectivul Șantierului nr. 6 

din SUCeaVa care a Predat ®nul aGesta beneficiarilor, cu avansuri de 20—30 de zile, o secție de confecții și tricotaje în cadrul Fabricii de la Șiret și noile capacități ale întreprinderii de utilaj și piese de schimb din Suceava, a anunțat îndeplinirea planului anual. însuflețirea cu care s-a lucrat și care domnește în continuare la punctele de lucru ale șantierului sucevean de construcții industriale a permis devansarea cu 10—100 zile a lucrărilor privind dezvoltarea filaturilor de la Gura Humorului și Clmpulung Moldovenesc, ca și a celor de la Fabrica de carton ondulat din Suceava.
• Luna septembrie aduce noi și 

Importante succese pentru mulți 
dintre constructorii de pe șantierele 
județului Ilfov. Incă din prlmele ale

lunii, unele obiective au fost predate beneficiarilor de investiții. Astfel, au fost recepționate, în timpul prevăzut în grafice, ultimele capacități de producție ale Filaturii din Balotești. O parte a instalațiilor au depășit faza probelor tehnologice, începînd să producă. La rîndul lor, constructorii de pe șantierul Fabricii de acid citric din Giurgiu au lichidat restantele și au obținut. în opt luni, o depășire de 7 la sută. Ritmul înalt de lucru în care s-a muncit din primele zile ale lunii septembrie a fost menținut tot timpul, fapt care le-a permis ca, în prima decadă, să obțină o depășire de plan de 10 la sută.
• Șantierul Rovinari al între

prinderii de lucrări hidrotehnice 
speciale Bucureștieste cea de a 4 a uni' tate de construcții din Gorj care a îndeplinit planul pe primele trei trimestre ale anului. Succesul are la bază acțiunile întreprinse de constructori pentru organizarea mai bună a activității pe șantiere, extinderea sistemului de lucru cu plata în acord global, hotărîrea acestora de a devansa termenele de execuție la cariera de lignit Poiana și la alte obiective din perimetrele carbonifere ale Gorjului. Cele a- proape două săptămîni cîștigate le vor permite muncitorilor unității amintite să realizeze suplimentar lucrări în valoare de peste un milion lei.

Dovezi ale hărniciei constructorilor

Iată, în imagini, dovezi ale hărniciei constructorilor în a- ceste zile de septembrie. Pe șantierul unor noi capacități de producție de la întreprinderea bucureșteană „Policolor", la majoritatea punctelor de lucru se
muncește intens, așa cum se vede și In fotografia din sting». Sudorul Daniel Manolache și lăcătușul Gheorghe Mititelu lucrează la racordarea reactorului de rășini sintetice, din cadrul

unei importante instalații a întreprinderii oare va îi pusă cu- rînd în funcțiune. Fotografia din dreapta îl prezintă pe maistrul constructor Ion Pătrănescu, împreună cu un alt lucrător de
pe șantierul unei noi secții aflate în construcție la întreprinderea „Feroemail" din Ploiești, unde ritmul de lucru se intensifică de la o zi la alta.Foto : M. Andreescu
______ -J

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:

„Complexitatea lucrărilor, volumul mare de muncă ce trebuie depus la cules și semănat — spunea inginerul Gheorghe Maftei, director adjunct la direcția agriculturii — au determinat adoptarea unor măsuri speciale pentru ca totul să decurgă în cele mai bune condiții, întreținerea în perfectă stare de funcționare și utilizarea întregului parc de utilaje la întreaga capacitate prin introducerea schimburilor prelungite și de noapte au concurat la atingerea unei viteze zilnice la însămînțări de 3 000 hectare. Astfel, pină miercuri seara, din suprafața planificată s-a realizat peste 36 Ia sută, iar terenul pregătit reprezintă circa 52 la sută din total. Avînd în vedere condițiile deosebite ale acestui an, cind din cau-

In Buzău, un ritm excelent: 3000 ha pe ziza excesului de umiditate porumbul a fost semănat relativ tirziu, acum fiind verde, inapt pentru recoltare, s-a considerat oportun să fie însă- mînțate cu grîu suprafețele ce au avut in primăvară tot grîu, dar cu obligația cooperativelor de a proceda Ia aplicarea unor îngrășăminte complexe pentru fertilizarea terenului".Pe frontul recoltării, ritmul nesatisfăcător înregistrat pină acum la floarea-soarelui a impus adoptarea unor măsuri speciale. Astfel, în u- nitățile cooperatiste unde coacerea a întîrziat s-a trecut la recoltarea manuală în două faze lăsîndu-se capitulele să se zvinte în teren, concentrate în perimetre stabilite. S-a creat, astfel, posibilitatea eli

berării terenului și pregătirii lui pentru însămînțare. Procedind în acest fel, unitățile din consiliile in- tercooperatiste Smeeni, Poșta Cîl- nău, Rimnicu-Sărat au reușit să apropie de final recoltarea pe întreaga suprafață.Distribuirea gospodărească a forțelor, întrajutorarea constituie cuvântul de ordine în fiecare cooperativă. La cooperativa agricolă de producție Largu, cooperatorii din fermele legumicolă și zootehnică lucrează pe semănători, eliberlnd astfel un număr de oameni care participă la recoltarea culturilor tîrzii. Alături de cooperatori, elevii școlilor, funcționarii din co-/ mună participă efectiv la recoltare, transport și depozitare.

Cerința de a valorifica recolta abundentă de legume aduce în prim-plan inițiative valoroase. Spre exemplu, în cooperativele Glodeanu Sărat, Pitulicea și altele au fost constituite echipe speciale pentru recoltarea tomatelor destinate industriei alimentare. Tot aici s-au organizat schimburi de noapte pentru transportul produselor la fabrică, fiecare mijloc de transpcH, executînd 2—3 curse pe noapte. ’ seamă de unități cooperatiste, că cele din Brădeanu, Costești, Scur- tești, achitîndu-și obligațiile contractuale, și-au încropit cu resurse proprii cazane pentru prepararea bulionului, valorificînd astfel fiecare kilogram de roșii din cîmp.
In Suceava se încheie recoltarea in această săptăitânăT

Potrivit unei tradiții statornicite de mai mulți ani, după deschiderea cursurilor, numeroși e- levi și studenți iau parte — cu avîntul tineresc ce îi caracterizează — la e- fectuarea diferitelor lucrări agricole de toamnă. După cum am fost informați de Cristina Luca, secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, aproximativ o jumătate de milion de tineri din școli, licee și facultăți sprijină pe cei vîrstnici, în aceste zile, la recoltatul porumbului, sfeclei de zahăr, cartofilor, la strîngerea și transportul fructelor și legumelor etc.Ștafeta acestor activități de muncă patriotică | va fi preluată, săptămî- na viitoare, de alte sute de mii de elevi și studenți din întreaga țară (Ager- pres).
★

zînd cu entuziasm îndemnului din scrisoarea secretarului general al partidului, elevii și studenții îșl fac un titlu de
a 80 de tone de cartofi. In felul acesta, un mare număr de cooperatori au putut participa la alte lucrări mai preten-

500000 DE ELEVI Șl STUDENȚI 
PE CÎMP, IA LECȚIA PRACTICĂ

DESPRE ÎNDATORIRILE
CETĂȚENEȘTI

Prima lecție despre îndatoririle cetățenești, e- levii maramureșeni auținut-o în cîmp, partici- pînd la strîngerea recoltei, alături de părinții și ^profesorii lor. Răspun-

mîndrie din participarea activă la strînsul și depozitarea produselor din cîmp și din livezi. In cursul zilei de miercuri, la cooperativa agricolă din Fărcașa, circa 200 de elevi de la școala generală se aflau la recoltatul fasolei și la sortatul

țioase — transport, pregătirea spatiilor de depozitare și altele. 120 de e- levi din Pribilești au dat o mînă de ajutor la recoltarea ultimelor produse din grădina de legume a cooperativei agricole. Ca și în alți ani, studenții Institutului peda

gogic de trei ani din Baia Mare au fost solicitați să ajute în această campanie pe lucrătorii de la ferma I.A.S. Reme- tea Chioarului, iar elevii grupului școlar minier — pe cooperatorii din Mo- cira.Odată cu începutul perioadei de recoltare a fructelor se înmulțesc și activitățile la care elevii pot contribui cu mare spor. Luni, marți și miercuri, circa 350 de e- levi de la Liceul de cultură generală din Șom- cuta Mare au strîns prunele din livezile fermei I.A.S. din localitate, iar apoi vor trece la recoltatul merelor. în aceste zile de vîrf ale campaniei de recoltare, cooperatorii din Groși-Baia Mare, Vălenii Șomcutei, cei din Fin- teușu Mare își găsesc a- jutoare de nădejde în e- levii școlilor generale, care contribuie cu întreaga răspundere la acțiunea patriotică de strîn- gere a produselor agricole.
Gh. SUSA 
corespondentul 
„Sclnteii*

Pentruîncheierea încă în această săptămînă a recoltării cartofilor au fost luate măsuri de întrajutorare a cooperativelor agricole cu mijloace mecanice. Pentru diminuarea decalajului dintre recoltare și transport în baze, alături de cele peste 600 de autocamioane si remorci proprii, cooperativele agricole folosesc în program prelungit și cele aproape 300 de autocamioane venite în ajutor din alte județe. Alături de cooperatori, la o-
....... .. ......... ... .. .............■<,<»In județul Bacău'recoltatul florii- soarelui și cartofilor este pe sfîr- șite. Acum, toate forțele sînt concentrate la recoltatul și transportul sfeclei de zahăr. Pe tarlalele cooperativei agricole de producție din comuna Nicolae Bălcescu, bunăoară, lucrau peste 1 000 de oameni. Inginerul Dumitru Asaftei, președintele unității, ne-a spus că au fost luate toate măsurile pentru ca întreaga recoltă să fie transportată

perațiunile de sortare, transport și depozitare iau parte zilnic peste 10 000 de elevi și studenți. Sîmbătă și duminică, in sprijinul lucrătorilor din agricultura Sucevei au hotărît să vină peste 3 000 de oameni ai muncii din întreprinderi și instituții.Buna organizare a muncii în cîmp, folosirea la maximum a tuturor mijloacelor mecanice și a atelajelor, participarea masivă la lucru a cooperatorilor, stimulați de

sistemul retribuirii muncii în a- cord global, au făcut posibil ca în numeroase cooperative această lucrare să se apropie de sfîrșit. Recoltarea cartofului a fost încheiată de către harnicii gospodari din Rădășeni, Baia, Băișești, Șasea, Horodniceni, Rotopănești si Valea Seacă.O anumită rămînere în urmă se constată la unitățile din raza consiliilor intercooperatiste Gălănești,
In Bacău - 25 la sulă. In aceeași ziîn aceeași zi la bazele de recepție. La fel de bine este organizată munca și la Săucești și Buhoci. La aceste două unități, sfecla de zahăr recoltată nu rămine pe cîmp decît cel mult o zi. Odată cu ea se transportă și frunzele, iar din urmă tractoarele pregătesc terenul pentru semănat. La Sascut, Păncești, Valea Seacă și Orbeni, conducerile cooperativelor agricole de producție au luat inițiativa ca sfecla re

coltată să fie transportată în aceeași zi la fabrica de zahăr. în acest scop au fost mobilizate toate mijloacele auto și atelajele existente în unități, s-a făcut apel la autocamioanele întreprinderii județene de transport. Echipe speciale de cooperatori încarcă mașinile pentru ca acestea să nu aștepte pe tarlale. Că întreaga activitate se desfășoară cu spor o dovedesc și cifrele : pînă acum, aproape 25 la

Rădăuți și Iacobești. Pe baza măsurilor luate pentru întrajutorare cu mijloace mecanice de recoltat se creează posibilitatea ca, în cîteva zile, să se încheie această lucrare. Oamenii muncii din agricultura județului Suceava sînt ho- tărîți să încheie grabnic recoltatul cartofilor, răspunzînd astfel prin fapte scrisorii secretarului general al partidului adresată tuturor lucrătorilor din agricultură.
ajunge la fabricăsută din suprafața cultivată cu sfeclă de zahăr în județ a fost recoltată, iar aproape 80 la sută din recolta strînsă se află deja în bazele de recepție și la fabricile de zahăr. Este necesar însă ca strînsul acestei culturi să fie impulsionat și în cooperativele agricole de producție din comunele Coțofănești, Racova, Podu-Turcului, Răcătău și în alte cîteva unități, unde recoltatul se află abia la început.

......... ........... ........... . n..ii riu.

TRUGORTIIn săptămînă care a trecut de Ia declanșarea recoltării strugurilor, unitățile agricole din zona podgoriei Drăgășani au reușit să culeagă și să livreze la centrele de vinificație aproape 1 200 de tone. La C.A.P. Gtăvile, de pildă, cantitatea de struguri recoltată zilnic a crescut de la 2 la 4 vagoane. Trebuie evidențiate și măsurile luate de întreprinderea viei

La Drăgășani. cantitățile recoltate s-au dublat?i vinului Drăgășani, menite să a- sigure încadrarea în perioada optimă a acestei importante lucrări. După ce cooperativele agricole au fost dotate cu bene speciale, au fost definitivate si graficele de livrare, ținindu-se seama de forța de muncă de care dispun unitățile a- gricole, precum și de capacitatea maximă de preluare a secțiilor de

vinificație. La rîndul lor, cooperativele agricole au trecut la o nouă formă de organizare a muncii, re- partizîndu-se viile pe formații de lucru, conduse direct de către tehnicieni și ingineri ai întreprinderii de resort. In aceste condiții o serie de cooperative agricole, așa cum sînt cele din Șutești. Stefă- nești, Lungești, Zlătărei etc, au reușit ca pînă la această dată să

recolteze peste 30 Ia sută în suprafețele ocupate cu vie.A rămas totuși nesoluționat transportul in flux continuu. Din cauză că unele cooperative agricole amină livrarea strugurilor la centrele de vinificație pentru ultimele ore ale zilei, autocamioanele și celelalte mijloace de transport rămîn imobilizate, pierzînd astfel mult timp pînă cînd le vine rîndul să fie descărcate.
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Maiestății Sale
Regelui CARL AL XVI-LEA GUSTAF al SuedieiSTOCKHOLMVă rog să primiți sincere felicitări cu ocazia proclamării Maiestății Voastre ca rege al Suediei.Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima încrederea că relațiile dintre Republica Socialistă România și Suedia se vor dezvolta și în viitor, în folosul popoarelor celor două țări, al păcii și înțelegerii internaționale.

HICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

încheierea vizitei ministrului 
transporturilor din Marea Britanic .

Semnarea unei înțelegeri de colaborare tehnico-științiiicâîntre 14 șl 19 septembrie, la invitația Ministerului Transporturilor șl Telecomunicațiilor, s-a aflat intr-o vizită In țara noastră John Peyton, ministrul transporturilor din Marea Britanie.Cu acest prilej a fost semnată o înțelegere de colaborare tehnico- științlfică în privința transporturilor
vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21, 22 și 23 septembrie. în tari : Vreme rece la început, apoi în încălzire ușoară. Cerul va fi variabil, mai mult noros în sud-vestul țării, unde vor cădea ploi de scurtă durată. în

f
*

*

*

’VÂNT DE PRESTIGIU LA PORȚILE DE FIERDROBETA TURNU-SEVERIN (Corespondentul „Scînteii", Virgil Tătaru). — Exploatarea integrală a potențialului energetic al Dunării, funcționarea ireproșabilă a uriașelor turbine, gospodărirea judicioasă a energiei electrice și evitarea oricărei risipe — iată obiectivele principale ale activității muncitorilor și specialiștilor de la Porțile de Fier. Angajat cu toate eforturile în marea întrecere socialistă pentru devansarea cincinalului, colectivul de aici a

t V
PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba engleză. 
Recapitulare (XI).

9,30 Curs de limba germană. 
Recapitulare (XII).

10,00 Telex.
10,05 Telecinemateca : „Cocoșatul 

de la Notre Dame".
12,05 Telejurnal.
16,00 — 17,CO Teleșcoală • Științe 

naturale : Din lumea necu
noscută a Deltei a Chimie : 
Reacții organice.

17.30 Emisiune în limba maghiară.
18.30 Telex.
18.35 Din țările socialiste.
18,45 Universitatea TV. a Istoria 

civilizațiilor : Geneza artei 
Imperiale bizantine (II). Par
ticipă acad. Emil Condurachl 
• Dicționar politic : Securi
tatea europeană a Știință : 
Sonicitate (I).

19,20 1001 de seri : „Istețul Motor- 
Mouse" (V).

19.30 Telejurnal a Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînli • „Hora 
tinereții". Muzica : George 
Grigoriu. Text : Angel Gri- 
goriu șl Romeo lorgulescu. 
Interpretează Ion Bănică.

20,05 Publicitate.
20,10 Seară pentru tineret a între 

abecedar și proiectul de di
plomă — reportaj de la des
chiderea școlilor a Toamna 
se numără bobocii — pro
gram muzical-artistlc a Fa
milia zburătoare — reportaj 
despre Virginia și Șerban 
Ion, campioni la săritura în 
înălțime • Generația noastră 
— moment poetic a ,,Zes
trea" unei organizații — re
portaj despre tineri munci
tori de la „Electrobanat" Ti
mișoara a Nume noi în mu
zica ușoară : Sofia Hortanen- 
co șl Nicolae Alifantls a Noi 
și codul eticii comuniste — 
„A noua încercare" a Tele- 
cineclub.

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL n

17.30 Telex.
17.35 Telecinemateca pentru copil : 

„Curajoșii" — producție a 
studiourilor cinematografice 
„Albania Nouă". Regia : Ga- 
zim Erebara.

19,05 Muzică distractivă cu Ionel 
Dinicu.

19,20 1081 de seri: „Istețul Motor- 
Mouse" (V).

19.30 Telejurnal a Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 Marile nume ale muzicii u- 
niversale : Johanes Brahms, 
în program : Uvertura Aca
demica. Interpretează orches
tra de studio a Radiotelevi- 
ziunii, dirijor Carol Litvin : 
Concertul în re major pen
tru vioară si orchestră. So
list Ion Volcu. Acompaniază 
orchestra simfonică a Radio- 
televlziunil, dirijată de Tosif 
Conta : Simfonia I — Inter
pretează orchestra simfonică 
a Filarmonicii „George Enes
cu". Dirijor Ionel Perlea. în 
pauză : ..Timp de cristal 
la Tomeștl" — reportaj de 
Anghel Dumbrăveanu.

22,05 Dialog : „Dlmitrle Cantemir 
și afirmarea conștiinței de 
sine a poporului român". 
Participă Al. Duțu și Cezar 
Radu.

cinema
• Bărbații : CENTRAL — 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30.
• Veronica : LUMINA — 9; 11,15;
13,30.
• Drumul spre satul natal : LU
MINA — 16; 18,30; 20,45.
• Legenda negrului Charley : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, la grădină — 19,15, 

auto, feroviare și a siguranței circulației rutiere intre Republica Socialistă România șl Marea Britanie. Oaspetele a vizitat numeroase obiective economice, soclal-culturale, stații feroviare, depouri, triaje, autobaze, aeroporturi, locuri pitorești de pe litoral și din nordul Moldovei.(Agerpres)
rest, ploi Izolate. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, izolat mai cobo- rite în nordul țării, iar cele maxime vor oscila între 14 și 24 de grade, local mai ridicate. în prima noapte, condițiile atmosferice mai rămîn favorabile producerii brumei în Moldova, Maramureș și denresiunile din estul Transilvaniei. în București : Vreme rece la început, apoi în încălzire. Cerul va fi schimbător. Vînt potrivit. Temperatura în creștere.

i

adăugat noi succese la bilanțul bogat în realizări al întreprinderii. Pină la 27 august, hidrocentrala de la Porțile de Fier a pulsat în sistemul energetic național 11,3 miliarde kWh e- nergie electrică. în perioada care a trecut din acest an s-au furnizat. peste prevederile de plan. 180 milioane kWh energie electrică, depășindu-se, astfel, cu 80 milioane kWh energie electrică angajamentul anual asumat în întrecerea socialistă.

t

î
*
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FESTIVAL — 8,45; 11,15; 13,30;
15,45: 18,15: 21, la grădină — 19,30.
• Albă ca zăpada și cei șapte
pitici; PATRIA — 9; 11,30; 14:
16,30; 19: 21,15, CAPITOL — 9.30: 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,15, la gră
dină — 18.45.
e) Neamul Șoimăreștilor : TIM
PURI NOI — 9,15—19 In conti
nuare.
• O afacere pe cinste : SCALA
9: 11,15: 13,30: 16,15: 18,45; 21,
BUCUREȘTI — 9: 11,15; 13,30:
16,30: 18.45; 21, la grădînft — 19,30, 
FAVORIT — 9: 11.15; 13.30; 16: 
18,15: 20.30.
• Departe de Tipperary : BU- 
ZESTI — 9: 11.15: 13.30; 16: 18,15;
20.30. la grădină — 19.30. MTORT- 
TA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Dreptul de a Iubi ! SALA PA
LATULUI — 17.15 (seria de bile
te — 4724): 20,15 (seria de bilete
— 4725), VICTORIA — 9: 11,15;
13,30: 16: 18.30: 20,45, GLORIA — 
9; 11.15: 13,30; 16: 18.15: 20.30.
MODERN — 8.30: 10,30; 12.30;
14,30; 16.30; 18,30; 20,30, la gră
dină — 19.
• Parașutiștii ; BUCEGT — 15.30; 
18: 20,15. la grădină — 19.15, VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30.
• Perechile s EXCET STOR — 9: 
12: 15.15: 18: 20.30. TOMTS — 9; 
11,45: 14.30; 17,30: 20.30.
• Clinele din Baskerville — 10:
12; 14; 16,30: 18,30, Arcușul fer
mecat — 20,30 : CINEMATECA,
(sala Union).

Conspirația ; Ultimul cartuș : 
FLOREASCA — 15.30; 19.
o Conspirația î ART A — 15,30; 18;
20.15. la grădină — 19.15.
• Urmărire la Amsterdam î GRI- 
VITA — 9; 11,15: 13,30: 16: 18,15:
20.30. LIRA — 15,30; 18; 20.15. la 
grădină — 19,15.
• Nunta de aur : MOȘILOR — 
16; 18; 20. la grădină — 19,15.
A Aventura lui Poseidon : DA
CIA — 9: 12: 15.15: 13: 20.30. AU
RORA — 9: 11. •'5: 13.30; 15.45: 18;
20.15. la grădină — 10. COTRO-
CENI — 15,30: 18: 20.15.
a Valter apără Sarajevo : VIITO
RUL — 15.30: 19, DRUMUL SĂRII
— 15,30; 19.
• Pe aripile vîntului : MELODIA
— 9.30: 14: 19.
e Afecțiune : UNIRE A — 16; 18; 
20, la grădină — 19.15.
a Fantoma lui Barbă Neagră : 
GT UI,EȘTI — 15.30; ]8; 2.0,15, FLA
CĂRA — 15,30: 18: 20,15.
• Fellaga î PACEA — 15.30;
17,45: 20.
• Infailibilul Raffles : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15.30: 
18; 20,15, GRĂDINA VITAN — 19,15.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45,
• Aladin și lampa fermecată ; 
DOINA — 11: 13,15; 15.30: 17.30; 20. 
gl Eva și Adam : POPULAR — 
15.30; 18: 20.15.
• Polițistul : FLAMUR A — 9; 
11,15; 13.30; 16: 18.15; 20.30.

Dragostea începe vineri : RA
HOVA — 15.30: 18: 20.15.
A Jandarmul Ia plimbare s FE
RENTARI — 15,30; 17.45; 20.
0 Cutezanța : MUNCA — 15,30; 
18: 20.15.
a Un om în sălbăticie î CRÎN- 
GASI — 15,30; 18: 20.15.
m La răscruce de v’nturi : COS
MOS — 15.30; 18; 20.15.
• Cartea junglei : PROGRESUL 
16; 18; 20.

teatre

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAURER, A PRIMIT 

PE HENRIK BEER,
Secretar general al Ligii Societăților de Cruce RoșiePreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit, miercuri la amiază, pe Henrik Beer, secretar general al Ligii Societăților de Cruce Roșie, care se află într-o vizită în țara noastră, la invitația Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie.La primire a luat parte general
Sosirea unei delegații economice 
din Republica Federală NigeriaLa invitația conducerii Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, miercuri după- amlază a sosit în Capitală o delegație economică din Republica Federală Nigeria, condusă de general de brigadă Oluwole Rotiml, guvernator militar al Statului de vest al acestei țări.Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost lntimpinați de Gheorghe Lazăr, adjunct al ministrului economiei forestiere și materialelor de construcții, de funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.A fost prezent Soji Williams, ambasadorul Republicii Federale Ni

Cronicaîn organizarea Centrului de studii „George Enescu", miercuri a avut loc în Capitală o sesiune de comunicări privind personalitatea artistică a marelui compozitor șl interpret român.în alocuțiunile rostite la deschiderea reuniunii de Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale și politice, și Ion Dumitrescu, președintele Uniunii compozitorilor și muzicologilor, s-a subliniat locul lui George Enescu în cultura românească și universală, importanta cercetărilor asupra personalității și creației sale.Comunicările prezentate au conturat personalitatea sa. evidențiind, in-"tre altele, mesajul umanist al creației enesciene. rolul lui George E- nescu în formarea unor reprezentanți de seamă ai artei interpretative și ai componisticii românești contemporane etc.
Colocviu internațional 

în problema prestărilor 
de serviciiIeri au continuat in Capitală lucrările colocviului internațional * *»  organizat de Uniunea centrală a cooperativelor meșteșugărești din România — în problema prestărilor de servicii. în primele două zile, reprezentanții țărilor participante au dezbătut tema : „Tendințe generale ale activității de prestări servicii". Au luat ciivîntul membrii delegațiilor din R.P. Bulgaria. R. S. Cehoslovacă. R.D. Germană. R.P. Mon- colă. R.P. Polonă, R.P. Ungară, U.R.S.S. si din țara noastră.

• Consiliul culturii și educației 
socialiste prezintă (în sala Tea
trului de comedie) : Nasturele — 
spectacol susținut de Teatrul de 
pantomimă „Flalka" (R.S. Ceho
slovacă) — 20.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Un fluture 
pe lampă — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mfi- 
gureanu) : Valentin și Valentina 
— 20.
• Teatrul ,.C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Bărbați fără neveste 
— 20.
• Teatrul Giuleșt! (in sala Stu
dio a Teatrului Național „I. L. 
Caraglale) : ...Eseu — 19,30.

în continuare, participantii la colocviu vor dezbate cea de-a doua problemă înscrisă ne ordinea de zi: „Activitatea de prestări servicii în domeniul auto".
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT

fotbal : Debutul echipelor noastre 

in competițiile europene de club
„C.C.E.":

Dinamo București—Crussa- 
ders Belfast 1-0Singurul gol al meciului — golul unei frumoase victorii ! — l-a marcat Sălceanu, chiar în primul minut de joc. în continuare, cum se presupunea, ofensiva echipei nord-îrlari- deze a fost extrem de viguroasă și neîntreruptă. Dinamoviștii s-au apărat foarte exact, e drept, depunînd mari eforturi, însă nu au renunțat la incursiunile de „hărțuire" spre poarta adversă. Momentele cele mal grele sînt îri finalul partidei. Cu circa 10 minute înainte de terminare, spre exemplu. Sătmăreanu II — preciza, în transmisia sa, crainicul radiodifuziunii române — salvează de pe linia porții.Victoria campionilor noștri este cu atit mai valoroasă cu cît, după cum se știe, a fost realizată în denlasare (ne stadionul „Winddsor Park" din Belfast, în fața a circa 15 000 de snectatori) de o echipă din care au linsit natru titulari : Dinu, Dumitrache. Radu Nunweiller (reținuți la București, pentru pregătirile lotului național) și Dobrău (accidentat).

„CUPA CUPELOR" :
Chimia Rm. Vîlcea—Glen- 

toran Belfast 2—2Așa cum începuse, mai ales că deschisese scorul foarte repede (min. 10 — prin Gojgaru), echipa din Rîmnicu-Vilcea părea decisă și avea posibilități să obțină o victorie categorică. Șanse și condiții pentru aceasta au existat in continuare, dar nesiguranța în apărare, coroborată cu oboseala firească a înaintașilor nu au putut duce decit la deznodămîntul știut. Scor egal : 2—2 (autorii celorlalte goluri, în ordine : Mc Creary în min. 28, Gojgaru in min. 29 și Jamison în min. 75).Față de starea generală a terenului și de condițiile meteorologice (ploaia persistentă a îngreunat a- lergarea și controlul balonului), fotbaliștii vîlceni au evoluat, în general, cu destulă vigoare. Ofensiva, predilecția lor către un joc în permanentă mișcare nu au fost, totuși, 

colonel Mihai Burcă, președintele Societății de Cruce Roșie.în timpul întrevederii, desfășurată intr-o atmosferă cordială, au fost abordate probleme privind rolul societăților de Cruce Roșie în viața socială contemporană, la promovarea ideilor de pace și colaborare între popoare. (Agerpres)

geria in Republica Socialistă România.La sosire, conducătorul delegației a declarat redactorului Agerpres loan Roșea : „Vizita noastră este o rezultantă a bunelor relații de colaborare statornicite între guvernul nigerian și cel român. In cadrul convorbirilor pe care le vom avea cu oficialitățile române vom aborda problema realizării cu spriilnul țării dv., în Statul de vest al Nigeriei, a unui modern complex de industrializare a lemnului — materie primă ce se găsește din abundență pe teritoriul nostru". (Agerpres)
zileiSub auspiciile Filialei Banat a Asociației artiștilor fotografi din România, la Timișoara s-a deschis expoziția „Pe drumurile lui Kopernic", semnată de artistul fotograf polonez Henryk. Bietkowski. Expoziția, care cuprinde peste 100 de lucrări, reprezentînd locuri pe unde a trăit și a muncit Nikolaus Kopernic, popasuri prin țările Europei, precum și aspecte din viața și activitatea celebrului om de știință, se înscrie in cadrul manifestărilor anului internațional Kopernic, recomandate de U.N.E.S.C.O., cu prilejul împlinirii a 500 de ani de 1a nașterea marelui savant polonez.

Spectacolele Baletului australian

în cadrul turneului pe care-1 întreprinde în țara noastră, Baletul australian va susține, în Capitală, o suită de spectacole extraordinare. Primul dintre acestea, cu tripticul coregrafic Facade, Sebastian, Mam’zelle Angot, este programat

deloc facilitate, starea terenului convenind de minune masivilor fotbaliști nord-irlandezi. Oaspeții — „elevi" la școala fotbalului britanic — practică un joc pozițional, con- trolind acțiunile la mijlocul terenului, in atac mizind pe rare incursiuni.Cunoscute fiind prevederile regulamentului competiției, scorul de ieri de la Rm. Vîlcea îi favorizează pe sportivii din Belfast (golurile înscrise în deplasare contind. in caz de egalitate și la Belfast, dublu). Dar oare Chimia Rm. Vîlcea nu poate realiza, la rindul ei, cel puțin „un 2—2“ în deplasare ?
„CUPA U.E.F.A.":

Fiorentina — Universitatea 
Craiova 0—0Aseară, la Florența, in prezența a peste 25 000 de spectatori, actuala fruntașă a campionatului nostru, Universitatea Craiova. a susținut prima partidă din „Cupa U.E.F.A.", întîlnind binecunoscuta formație italiană Fiorentina. A fost un joc de mare luptă, în care fotbaliștii italieni au atacat mai mult. Reolica sportivilor craioveni s-a situat insă Ia înălțime. Crainicul radiodifuziunii române aprecia, in transmisia sa, că linia de apărare și mijlocașii au jucat fără greșeală, salvînd — de cîteva ori in extremis — poarta apărată de Manta, de goluri aproape sigure. Contraatacurile lui Oblemenco și ale colegilor lui s-au dovedit pe alocuri periculoase. Dacă numărul lor era mai mare și se încerca mai mult, cu un plus de atenție și de convingere, rezultatul putea fi altul. Dar și așa, scorul de egalitate — un scor alb — este un cîștig pentru fotbaliștii craioveni, care, in partida retur, la 3 octombrie, vor avea avantajul terenului.

Fenerbahce Istanbul—F.C. 
Argeș 5-1Formația piteșteană, din rindul căreia au lipsit o serie de jucători de bază (între ei, Dobrin și Troi...), a pierdut aseară, la Istanbul, la un

•Pe scurt, din țară •

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT,

• La Casa corpului didactic din municipiul BOTOȘANI s-a înființat un laborator de orientare școlară și profesională. Laboratorul își desfășoară activitatea sub îndrumarea psihologului loan Perju, din cadrul direcției județene pentru probleme de muncă și ocrotire socială, fiind dotat cu întregul material informativ și documentar necesar • Odată cu începerea noului an școlar, în județul MEHEDINȚI spațiul de școlarizare s-a mărit cu încă 58 noi săli de clasă, care au fost construite în orașele Drobet.a Turnu-Severin, Orșova, Vînju-Ma- re. în comunele Rogova. Cireșu, Bălăcița și în alte localități. S-au construit, de asemenea, încă 25 noi ateliere școlare și 6 laboratoare, care au fost dotate cu toate cele necesare. • La Oboga, județul OLT, localitate cu vechi tradiții în arta ceramicii, a început construirea u- nui microcomplex de olărit. Noul edificiu va găzdui ateliere pentru pregătirea pămîntului, olărit și decorat, o cameră pentru uscarea și depozitarea produselor finite, precum și o Încăpere pentru trei cuptoare de ardere. • Comuna Tutova, județul VASLUI, care în acest an a fost medaliată pe țară pentru buna gospodărire, continuă competiția bunilor gospodari pentru a o- cupa și în viitor o poziție fruntașă. Recent, locuitorii de aici sînt beneficiarii unei frumoase grădini- restaurant, „Popasul Tutovei", unitate a cooperației de consum zonale Bîrlad, la construcția căreia o însemnată contribuție prin muncă voluntară și-au adus tutove- nii. e La Fabrica de sticlă din SUCEAVA, prima unitate de a- cest fel din județ care a început să producă la începutul anului, a fost dată in folosință cea de-a doua linie tehnologică. Echipată cu mașini moderne, noua linie de fabricație are o capacitate anuală de 5 milioane butelii de un litru. ® La exploatarea de preparare SASAR- BAIA MARE au fost încheiate, cu 4 luni înainte de termen, lucrările de punere în furfețiune a celei mai mari mori de măcinare a minereu

pentru mîine, la ora 20, la Sala Palatului. Alte două spectacole, cu baletul în 3 acte La fille Mal Gar- dee după Jean Dauberval, vor avea loc pe scena Teatrului de operă și balet, sîmbătă, 22 septembrie, a.c., la orele 16 și, respectiv, 29.

scor categoric. Este de remarcat, totuși, că in prima repriză a jucat destul de bine (â condus, de altfel, cu 1—0 — gol Înscris de Roșu in min. 31). Dar a cedat aproape total, imediat după pauză. Echipa turcă, încurajată frenetic, și-a asigurat de fapt avantajul și victoria in circa 20 de minute. Ea a egalat in min. 43 (prin Cemil) și apoi a inscris, în serie, patru goluri — între minutele 47 și 62 — în ordine, prin Cemil, Osman, Mustafa și Cernii.
★Prima manșă a finalei „Cupei balcanice" la fotbal s-a disputat ieri, la Tg. Mureș, între echipele A.S.A. Tg. Mureș și Lokomotiv Sofia. Partida s-a încheiat la egalitate : 1—1 (1—0). Fotbaliștii români au deschis scorul în primul minut de joc prin Caniaro, iar oaspeții au egalat in minutul 68, prin golul marcat de Hadjiev. Meciul retur se va desfășura la 3 octombrie, la Sofia.

PREGĂTIRILE SELECȚIONATELOR NAȚIONALE DE FOTBAL
V «Ieri, probabila reprezentativă „A" și probabila reprezentativă de tineret au susținut ultimele partide de verificare, in fața publicului nostru, în vederea dificilelor confruntări oficiale la care vor trebui să se prezinte săptămînă viitoare în Republica Democrată Germană.Vorbind despre partida „seniorilor" cu echipa braziliană „A.B.C. NATA 2", trebuie să spunem că, desigur, ca la orice meci de pregătire și verificare, rezultatul în sine nu prezenta importanță deosebită, in primul rind interesînd potențialul și pofta de joc ale tricolorilor, disponibilitățile lor tactice și modul în care s-au integrat in angrenajul echipei noii veniți : proaspătul internațional Velea și vechiul internațional Dem- brovschi. Jucătorii, antrenorii și o bună parte din public au înțeles acest adevărat scop al întîlnirii și s-au comportat — fiecare in felul lor — ca atare, în ciuda reacțiilor neavenite ale unor spectatori care ținteau numai și numai golul.Antrenorii Valentin Stănescu și Robert Cosmoc au menținut pe teren același „unsprezece" pe toată durata celor 90 de minute, semn că miercuri, la Leipzig, intenționează 

lui din Rotație. • Din inițiativa Consiliului popular al orașului ZA- LAU in incinta primăriei a fost înființat un punct de informare juridică, unde cetățenii se pot informa despre prevederile legale din cele mai diverse domenii de activitate. Trei zile pe săptămînă, juriști cunoscuți, care se bucură de prestigiu, din diferite instituții și întreprinderi ale orașului, sînt, după- amiaza, prin rotație, la dispoziția cetățenilor interesați. • Pentru îmbunătățirea transDortului în comun, în municipiul CLUJ, în ultima vreme, au luat ființă 4 noi linii de transport în comun, 10 linii au fost modificate pentru descongestionarea zonelor centrale. Au luat ființă 42 curse rapide între zonele industriale și cartierele de locuit. • Din inițiativa comitetului municipal al femeilor, la TIMIȘOARA a luat ființă clubul „Familia". Pe agenda activităților figurează întilniri cu personalități ale vieții politice, sociale și cultural-științifice, dezbateri pe teme ale vieții de familie, drumeții, cu participarea în special a tinerelor familii. • La întreprinderea de tractoare din BRAȘOV a fost realizată o instalație specială pentru încercarea tractoarelor în condiții de lucru de pină la minus 40 de grade. Noua și originala instalație a fost realizată cu forțe proprii. Probarea tractoarelor in condiții de temperatură scăzută a fost impusă de exportul acestora în țări cu asemenea temperaturi. • Suprafața poilor spații comerciale date pină în prezent in folosință în acest an in municipiul SATU- MARE însumează aproape 3 000 mp, de trei ori mai mare declt cea amenajată anul trecut. în ultimele zile au fost deschise unități care îmbogățesc și lărgesc gama formelor de servire modernă : două magazine alimentare cu autoservire — inclusiv pentru desfacerea cărnii preambalate — o patiserie, o cofetărie și o unitate gospodina, un magazin de încălțăminte cu autoservire, amplasate în majoritatea lor in noile cartiere de locuințe și in preajma pieței de alimente.

Spectacolele vor fi susținute cu concursul orchestrei de studio a Ra- dioteleviziunii române, dirijată de John Lancabery. Biletele se vind la casa A.R.I.A. din Calea Victoriei 68—70, tel. 13 53 75.
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AIn cîteva rînduri• Campionatele mondiale de haltere continuă la Havana. La categoria ușoară, titlul a fost ciștigat de sovieticul Muharbi Kirșinov, care a obținut la cele două stiluri un total de 305 kg. Medalia de argint a revenit bulgarului Kucev (302,500 kg). Locul trei a fost ocupat de bulgarul Ianev cu 292, 500 kg.• Turneul internațional de tenisde la Los Angeles. Noi rezultate din primul tur: Stan Smith (S.U.A.) l-a invins cu 6—4, 6—4 pe compatriotul său Mike Machette, Ashe (S.U.A.) a dispus cu 6—1, 6—2 de suedezul Anderson, Rosewall (Australia) — Chanfreau (Franța) 6—2, 6—4: Tanner (S.U.A.) — Austin (S.U.A.) 7—6, 7—6; Van Dillen (S.U.A.) — McKinley (S.U.A.) 6—3, 6—2; Riessen(S.U.A.) — Ralston (S.U.A.) 6—2,7—5.• C.C.E. Ia handbal masculin. — La Bruxelles s-a disputat primul meci dintre echipa belgiană Avânți Lebbeke și formația portugheză Sporting Lisabona, contind pentru primul tur al „Cupei campionilor europeni" la handbal masculin. Partida s-a încheiat la egalitate (16—16), după ce la pauză portughezii au condus cu 8—5.
să pășească în marea confruntare cu Răducanu — Sătmăreanu, Antonescu, Dinu, Velea — Dumitru, Nunweiller— Dembrovschi, Dobrin, Dumitrache, Iordănescu. Jocul n-a entuziasmat, dar a dezvăluit forma de-a dreptul excepțională a lui Dobrin și a îui Dumitru, ca și siguranța și dezinvoltura etalate de Dinu, Dumitrache și Iordănescu. Evoluția lui Velea n-a fost edificatoare (întrucît extrema sa n-a pus mari probleme), iar Dembrovschi — laborios, ca de obicei — s-a dovedit o soluție nimerită in absența lui Troi. Rezultatul final : 1—1 (0—0). Pentru tricolori a inscris Dobrin, din lovitură de la 11 metri.Antrenorul Cornel Drăgușin a trimis în teren de asemenea garnitura cu care probabil are de gind să înceapă marți jocul de la Halle, prin care reprezentanții noștri vor încerca să se califice în Turneul final al Campionatului european de tineret. Scorul de 3—0, în compania lotului de tineret sub 21 de ani, a fost realizat de : Rămureanu — Anghelini, Smarandache, FI. Marin, Tănăsescu— Crîngașu, Marin Stelian, Ger- geli — Anghel, Năstase, Răducanu.

G. M.

DIVERS
Din 1OO 
de inimiNu de mult, Moise Mihai, gre- sor la I.R.E. București, a suferit un politraumatism grav care a necesitat internarea la Spitalul de urgență. Salvarea pacientului depindea de o rapidă și masivă transfuzie. Apelul comisiei de Cruce Roșie din întreprindere a avut un larg ecou tn rindul colegilor săi. Nu mal puțin de 100 de salariați și-au oferit sîngele pentru salvarea tovarășului lor de muncă. Deși nici unul dintre ei nu mai donase singe pină atunci, la aflarea situației lui M.M. n-au ezitat să-i vină în ajutor. Restabilit de pe urma accidentului suferit, M.M. se află in afară de orice pericol. A ciștigat 100 de prieteni, iar comisia de Cruce Roșie de la I.R.E.B. 100 de donatori onorifici.
Revederea 
din vagonul 
restaurantAbia plecase trenul din sta

ția Sibiu și Teodor Pușchili 
își și găsise o tovarășă de... 
conversație. Conversație cu 
substrat. Pentru că. in vreme 
ce discuta cu proaspăta cunoș
tință, T.P. -„descoperise" in po
șeta acesteia 1500 lei, pe care, 
neobservat, și i-a strecurat în 
propriul buzunar. $i-a cerut 
apoi scuze pentru deranj și, re- 
trăglndu-se politicos din preaj
ma ei, a coborit In stafia ur
mătoare, hotărît să-și continue 
drumul spre Lovrin (Timiș) cu 
alt tren. Păgubașa s-a dovedit 
insă inspirată. Sesizind dispa
riția banilor, a coborit tn sta
fia Vințul de Jos, pentru a-și 
aștepta prietenul de călătorie. 
In primul tren — un accelerat 
— l-a descoperit pe T.P. insta
lat comod in vagonul restau
rant. De prisos să mai spunem 
cit de „caldă" a fost revederea, 
fn cele din urmă, pentru ca 
T.P. să nu tnttrzie prea mult, i 
s-a făcut repede „nota de plu
tă" : un an si două luni IncM*  «oare.
Un impiegat 
uituc 
si un tren 
fantomăTrenul de persoane 3626 sosise in halta Suceag. După staționarea reglementară, impiegatul de serviciu loan Nistor i-a dat plecarea spre Baciu-Triaj. Dar abia rămas singur pe peron, deodată, uitîndu-se după trenul care se depărta în viteză, și-a amintit că, inaintea lui, dăduse plecarea unui marfar și nu obținuse incă reavizul de sosire a acestuia în stația Baciu-Triaj 1 Fără să mai piardă o secundă, loan Nistor a dat a- larma. Trenul a fost oprit la cantonul 507. Impiegatul uituc reușise, intr-adevăr, să prindă ultimul tren. Dincolo de aceasta însă, neglijența sa, care se putea solda cu consecințe ireparabile. rămine ceea ce este și se sancționează ca atare.
Promisiuni 
cu recidivăAlexandru Zeleneac. din 
Seini, str. Docul Tirgului nr. 43 
(Maramureș), devenise de mult un personaj care reușise «d-și 
pună in cap... tot tirgul. De cite 
ori se imbăta, in miez de 
noapte, iși bătea sofia și copiii, 
alungindu-i in stradă. Nu de 
mult, după o asemenea ispravă, 
s-a apucat să-și distrugă mo
bila și geamurile casei. Ajuns 
apoi la tribunal, A.Z., blind ca 
un mielușel, a început să ceară 
iertare, promifînd că se va în
drepta. Instanța l-a ascultat, 
dar... n-a uitat că dumnealui 
mai promisese și altă dată ace
lași lucru. In consecință, pen
tru un timp, A.Z. s-a mutat l- 
altă adresă.

la

»< 
fi. 
la 
la

Neglijență 
tragicăDoi copii, Vasile Perinde 
loan Tințaș, in virstă de 9 
respectiv. 7 ani, ieșiseră 
joacă pe malul riului Tur,
capătul unei străzi din orașul 
Negrești (Satu-Mare). La un 
moment dat, au zărit un rezer
vor de benzină, s-au apropiat 
de el și — nesupravegheați 
fiind — unul dintre ei a aprins 
un chibrit. Consecințele au fost 
tragice. Vaporii de benzină te
șiți din rezervor au luat foc, 
ambii copii suferind arsuri 
grave. La scurt timp, V.B. a 
decedat. Cercetările efectuate 
ulterior au stabilit că rezervo
rul cu pricina era proprietatea 
cooperativei „Prestarea" din lo
calitate și conținea 1 800 litri de 
benzină. Fuseseră depozitați a- 
colo de către magazioner din 
dispoziția președintelui coope
rativei, cu toate că rezervorul 
nu era nici păzit, nici prevăzut

ocucu o îngrădire sau măcar 
tăbliță avertizoare.

Rubrică redactată de 
Dumitru T1RCOB 
Gheorghe DAVID 
și eorerpondentii „Scînteii'
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viața internațională
GENEVA LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE A O N U.

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

© DELEGAȚIA ROMANA A PREZENTAT UN DOCUMENT DE 
LUCRU PRIVIND MĂSURI CARE SĂ FACĂ EFECTIVĂ NERE- 

CURGEREA LA FORȚĂ Șl LA AMENINȚAREA CU FORȚAGENEVA 19 (Corespondentă de la C. Vlad). — Miercuri și-au început activitățile organele de lucru ale conferinței, în cadrul cărora se dezbat aspecte concrete ale securității și cooperării în Europa. O atenție prioritară se acordă, cum este și firesc, problemelor edificării unui sistem trainic de securitate în Europa, menit să asigure tuturor națiunilor de pe continent condițiile pentru o dezvoltare liberă, fără pericol de ingerințe din afară. Aceste probleme fac obiectul unor examinări aprofundate în organele subsidiare ale comisiei întîi, pentru problemele securității.In organul special de lucru al a- cestei comisii, șeful delegației României, ambasadorul Valentin Lipatti, a prezentat un document de lucru privind măsuri care să facă efectivă nerecurgerea la forță și la a- menințarea cu forța în relațiile dintre statele participante la Conferința pentru securitate și cooperare in Europa, document anunțat încă în timpul primei faze a conferinței, în discursul pronunțat de ministrul, afacerilor externe al României.în cuvîntul său, reprezentantul român a subliniat necesitatea ca la baza noului edificiu al relațiilor dintre state în Europa să se așeza nerecurgerea la forță șl la amenințarea cu forța. In acest spirit, vorbitorul a prezentat propuneri privind adoptarea unei suite de măsuri de ordin politic, juridic, militar, economic și cultural, care, în concepția țării noastre, sint de natură să contribuie la transpunerea în viață a dezideratului major al securității europene pe care îl constituie nerecurgerea la forță. El a relevat necesitatea precizării și concretizării obligației de nerecurgere la forță sau la amenințarea cu forța în relațiile dintre statele de pe continent și a examinării problemei încheierii unui tratat general în acest sens. Delegatul țării noastre a evidențiat, de asemenea, prevederile din documentul românesc privind soluționarea pe cale pașnică a diferendelor existente sau care pot apărea între state, obligația statelor de a nu pătrunde și de a nu menține trupe pe teritoriile altor state participante, fără acordul acestora, sau prin vio

larea unor asemenea acorduri, dea nu se efectua mișcări de trupe, manevre militare sau demonstrații de forță la frontierele altor state participante. El a relevat, totodată, prevederile de ordin economic și cultural capabile să asigure dezvoltarea liberă a relațiilor dintre state, fără constringeri, presiuni sau intimidări de orice natură, intr-un climat de încredere și respect reciproc. Propunerea României a fost primită cu un interes deosebit de participant. In luările lor de cuvint, o serie de delegați au relevat caracterul constructiv și concret al ideilor cuprinse în documentul românesc, importanța lor pentru edificarea securității europene.Ca un corolar al nerecurgerii la forță, în mod logic, în atenția conferinței se află problema soluționării pe cale pașnică a diferendelor dintre state. In acest sens, delegația Elveției a prezentat un proiect detaliat de convenție multilaterală, care preconizează o serie de modalități de reglementare prin negocieri sau arbitraj a unor asemenea dispute. La același punct, legat de dezvoltarea unor relații de încredere între statele continentului, delegația U.R.S.S. a prezentat o propunere privind contactele pe plan bilateral și multilateral, în probleme de interes comun, privind întărirea păcii, securității și cooperării în Europa, dezvoltarea legăturilor economice, tehnico-știin- țifice și în domeniul mediului înconjurător, extinderea schimburilor culturale, a turismului și informațiilor.
♦Concomitent, s-au desfășurat lucrările subcomisiilor privind principiile care trebuie să guverneze relațiile dintre state, aspectele militare ale securității, dezvoltarea schimburilor comerciale, a cooperării în domeniul contactelor umane și al informațiilor. Continuîndu-și lucrările, Comitetul de coordonare al conferinței a examinat modalitățile prin care state neparticipante, riverane Medi- teranei, pot să-și facă cunoscute punctele de vedere in problemele securității și cooperării în Europa. Comitetul a fost de acord să dea curs solicitării formulate în acest sens de următoarele țări mediteraneene : Algeria și Tunisia, precum și Israelul, Siria, Egiptul și Marocul.

ACORDUL
INDO-PAKISTANEZ 
SE MATERIALIZEAZĂ

A început programul 
de repatriere a prizonierilor 
de război și a unor grupuri 

de persoane civileDELHI 19 (Corespondentă de la I. Puținelu). — în conformitate cu acordul indo-pakistanez din 29 august a.c., aprobat și de guvernul Republicii Bangladesh, miercuri a început prima fază a programului de repatriere a prizonierilor de război și a unor grupuri de persoane civile între țările din regiune. Un a- vion „Boeing-727“, pus la dispoziție de înaltul comisariat al O.N.U. pentru refugiați, a părăsit capitala Republicii Bangladesh, cu 125 de rezi- denți pakistanezi la bord, indreptîn- du-se spre Lahore. La întoarcere, a- paratul va transporta la Dacca 125 de bengalezi, din rîndul celor care' urmează etapă a cheie Ia- perioadă, rea altor și Pakistan, India va repatria, după cum s-a anunțat la Delhi, mai multe mii de prizonieri de război pakistanezi și de civili reținuți în această țară.Pe aeroporturile din Lahore (Pakistan) și Dacca au fost luate măsuri speciale pentru primirea si expedierea persoanelor respective. Prizonierii de război pakistanezi aflați in India vor fi oredați prin postul de frontieră Wagah. Operațiunea este sprijinită de Crucea Roșie Internațională și de alte organizații cu caracter umanitar.

să fie repatriațl in prima programului, care se in- 30 septembrie. In această concomitent cu transfera- persoane între Bangladesh

Primirea unor noi membri
inca un pas spre 

universalitatea O.N.U. 
Cuvintarea reprezentantului permanent al României 

la Națiunile UniteNAȚIUNILE UNITE : special Agerpres, V. transmite : Punctul 27 de actualei sesiuni a Adunării rale a O.N.U., referitor la primirea de noi membri în organizație, a prilejuit, după încheierea procedurilor de aprobare de către plenul adunării, a cererilor prezentate de către R. D. Germană, R. F. Germania și Bahamas, numeroase intervenții din partea unor delegații, vorbitorii ți- nind să exprime satisfacția guvernelor lor față de acest eveniment de mare însemnătate pentru Națiunile Unite și pentru viața internațională. In acest sens au luat pînă acum cu- vintul reprezentanții delegațiilor U.R.S.S. Iugoslaviei, S.U.A., Mauri- taniei, Marii Britanii, Poloniei, Danemarcei, Ungariei, Franței, Israelului și României.Luînd cuvîntul miercuri în această problemă, reprezentantul permanent al țării noastre la O.N.U., ambasadorul Ion Datcu, a spus : Satisfacția pe care o încearcă România față de acest act istoric este cu atit mai mare, cu cît astfel se împlinește un deziderat politic pentru a cărui realizare ne-am pronunțat cu consecvență de-a lungul anilor. Noi am văzut întotdeauna în primirea în O.N.U. a celor două state germane o cerință majoră a vieții internaționale, a promovării destinderii și păcii, a întăririi O.N.U.Acționînd rire pentru durabil pentru instaurarea tinent l __ _ „„ „„asigure dezvoltarea liberă și nestîn- jenită a fiecărei națiuni și conlucrarea armonioasă între toate țările, guvernul român a considerat recunoașterea existenței celor două state germane ca un element esențial pentru normalizarea relațiilor pe continentul european și în lume — a arătat vorbitorul.Subliniind proclamarea decenii a Germane — muncitorilor dobindit un . _ ___________crescînd și s-a afirmat tot mai mult pe arena mondială, stabilind rela-

Trimisul Martalogu, pe agenda Gene-

rolului și eficacitățiicu consecvență și hotă- realizarea unui sistem securitate în Europa și pe acest con- a unor relații noi. care săde

că România a salutat în urmă cu peste două Republicii Democrate primul stat german al și țăranilor — care a prestigiu internațional
Vizita lui L. I. Brejnev la SofiaSOFIA 19 (Agerpres). — Cu prilejul vizitei de prietenie întreprinse în R. P. Bulgaria de L. I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., Sofia ain sala „Universiada" din avut loc un miting.In cuvintarea sa. Todor prim-secretar al C.C. al P. gar. președintele Consiliului al R. P. Bulgaria, s-a referit la succesele dobîndite de ____bulgar în construcția socialistă, la tradițiile prieteniei bulgaro-sovieti- ce, relevînd in context colaborarea dintre cele două țări în diferite domenii.Vorbitorul a evidențiat destinderea în relațiile internaționale și afirmarea principiilor coexistenței pașnice a statelor cu orînduiri sociale diferite. în numele poporului bulgar, el a înfierat lovitura de stat militară din Chile și persecuțiile la care sint supuse elementele-, democrate în Chile din partea juntei militare.Leonid Brejnev — după ce a subliniat realizările oamenilor muncii din Bulgaria, sub conducerea partidului comunist — a abordat unele probleme internaționale. El a evidențiat insănătoșirea climatului internațional și a relevat necesitatea creării unui nou sistem de relații internaționale, bazat pe respectarea cinstită și sinceră a principiilor suveranității. neamestecului în treburile interne și îndeplinirii neabătute a tratatelor și acordurilor.Vorbitorul s-a referit la situația din Europa și a subliniat că scopul celei de-a doua etape, de la Geneva, a Conferinței europene pentru securitate și cooperare constă în a pregăti fără tergiversare documentele pentru etapa finală a acestei conferințe,' care, după părerea Uniunii Sovietice, poate fi încheiată chiar în

Jivkov, C. Bul- de Stat pe larg poporul

acest an. Sint necesare eforturi comune și multilaterale pentru elaborarea unui sistem eficient care să asigure securitatea tuturor țărilor și popoarelor europene și colaborarea lor reciproc avantajoasă, a spus vorbitorul.Leonid Brejnev a subliniat sentimentele de solidaritate ale comuniștilor și întregului popor sovietic cu oamenii muncii din Chile și și-a exprimat indignarea profundă față de acțiunile reacțiunii din această țară.
Comuniștii argentineni

ții, pe baza dreptului internațional, cu numeroase state, reprezentantul țării noastre a relevat că între România și R.D. Germană s-au statornicit, de-a lungul anilor, _____turi strînse de prietenie și colaborare multilaterală.Ambasadorul Ion Datcu mat, apoi, că „România se bucură în mod deosebit că încă o țară socialistă — R.D. Germană — își va face auzit glasul său la O.N.U. și va contribui astfel, alături de celelalte state membre, la promovarea obiectivelor înscrise în Cartă".In continuare, reprezentantul țării noastre a declarat că, în conformitate cu principiile politicii sale externe, România a stabilit relații diplomatice în 1967 cu R.F. Germania, iar desfășurarea ulterioară a evenimentelor a confirmat pe deplin justețea acestei acțiuni, care a contribuit la stimujarea procesului general de normalizare a raporturilor dintre state și Ia îmbunătățirea climatului politic european, servind cauzei destinderii și colaborării pe continent și în întreaga lume. „Constatăm cu satisfacție — 
a afirmat în continuare vorbitorul— că relațiile dintre România și R.F. Germania înregistrează o evoluție ascendentă. O contribuție de seamă în această direcție a avut-o schimbul de vizite la nivel realizat în ultima perioadă, a reliefat existența unor multiple posibilități de extindere a raporturilor bilaterale, pe bază de egalitate și avantaj reciproc".Susținînd activ primirea în O.N.U. a R. D. Germane și R. F. Germania, România a dat expresie convingerii sale că organizația trebuie să ofere cadrul în care toate statele să poată participa direct la rezolvarea problemelor internaționale, la promovarea cooperării între popoare, a destinderii și păcii.Referindu-se apoi la intrarea în O.N.U. a insulelor Bahamas, vorbitorul a subliniat satisfacția pe care o încearcă poporul român față de accesiunea poporului bahamian la independență și suveranitate, la statutul de membru egal in drepturi al comunității internaționale. „Admiterea statului Bahamas în organizația noastră — a afirmat ambasadorul Ion Datcu — este actul firesc prin care sint consolidate rezultatele procesului de autodeterminare al acestei tinere națiuni".In încheiere, delegatul țării noastre a declarat că intrarea celor trei state în O.N.U. prezintă o mare im- portantă pentru organizația însăși, pentru creșterea rolului său în menținerea și întărirea păcii și securității. Este încă un pas major pe calea înfăptuirii universalității O.N.U. și a creării premiselor necesare pentru ca toate statele interesate să poată participa la activitatea organizației— universală prin spiritul, scopurile și principiile Cartei.Adresînd cordiale felicitări delegațiilor R. D. Germane, R. F. Germania și statului Bahamas, delegația română și-a exprimat dorința de a conlucra activ cu delegațiile celor trei state, în vederea traducerii în viață a telurilor și principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite.

rapor-
a afir-
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sprijină candidatura
lui Juan Peron

MAROC Resursele agrare
în interesul dezvoltării țăriiAutoritățile marocane au hotărît recent naționalizarea proprietăților funciare apar- ținind unor coloni, in majoritate francezi de origină. Această măsură, al cărei rezultat este trecerea în proprietatea statului a unei suprafețe de 260 mii de hectare, este de natură să aducă țării un spor substanțial producției agricole.In cei 17 ani de la dobîndirea independenței, Marocul a parcurs un proces de angajare a potențialului său material și uman, pe calea dezvoltării e- conomice și sociale. In acest sens au fost a- doptate o serie de măsuri de o deosebită Importantă. printre care reforma agrară, menită să producă schimbări fundamentale în vechile structuri. In conformitate cu prevederile le-

gii, incepind din 1963 s-a procedat la trecerea în proprietatea statului a loturilor de pămint. așa-numite dc „colonizare", care a- parțineau fostelor instituții colonialiste. Totodată, s-a procedat la distribuirea /le pămint țăranilor, a- oordarea de credite etc. Deși Marocul are o suprafață arabilă de 6 milioane hectare, iar peste 65 la sută din populația țării este ocupată în acest sector, agricultura nu are încă in economie ponderea Unul dinprincipale care au dus la această situație este fărîmițarea suprafețelor agricole în mici parcele, ceea ce îngreunează folosirea mașinilor. în condițiile unei rentabilități scăzute, numeroși țărani s-au văzut ne- voiți să-și vîndă, în decursul anilor, mi-

cuvenită, motivele

colo-na-vor
cile proprietăți nilor străini.Noile terenuri ționalizate acumfi în curind distribuite țăranilor marocani, care le vor administra in mod colectiv, cu asistenta statului. Produsele urmează a fi repartizate în pro- ,porție de 80 la 'fondului central, restul vor dispoziția lor.Recenta înscrie, potrivit mațiilor oficiale făcute la Rabat, in cadrul politicii guvernului de consolidare a independenței naționale, de exercitare a dreptului suveran asupra tuturor resurselor naturale și folosirea în interesul dezvoltării țării a bunăstării poporului marocan.

sută iar rămîne la cultivatori-măsură se afir-

N. POPOVICI

Prezențe 
românești 

peste hotare
BeirutLa Palatul UNESCO din 

Beirut s-a deschis o expoziție 
industrială românească, la care 
participă cu exponate 15 socie
tăți de comerț exterior din țara 
noastră. Vizitatorii pot lua cu
noștință aici de o gamă variată 
de fabricate ale industriei noas
tre socialiste, de la tractoare 
de diverse tipuri și mașini 
grele, pină la produse alimen
tare sau de artizanat.

Cu prilejul inaugurării, di
rectorul expoziției, Gheorghe 
Popa, a rostit un cuvint de 
salut, evidențiind dezvoltarea 
relațiilor economice româno- 
libaneze. La festivitatea de des
chidere au participat ministrul 
economiei naționale al Libanu
lui, Nazih Al Bizri, numeroase 
personalități din lumea diplo
matică și economică a Beirutu
lui. Au fost de față Mihail Le
vente, ambasadorul țării noas
tre in Liban, membri ai amba
sadei și ai agenției economice 
române de la Beirut.

Oberwart (Austria)
Oberwartul, orășel pitoresc 

situat in provincia austriacă 
Burgenland, găzduiește, in in
tervalul 15—23 septembrie. „Zi
lele românești". In principala 
sală publică a orașului Kon- 
taktszentrum, au fost inaugu
rate trei expoziții românești — 
de carte, turistică și de artă 
populară — care beneficiază de 
un mare aflux de vizitatori. 
Concomitent, in școlile orașu
lui sint prezentate filme do
cumentare despre țara noastră. 
O mențiune particulară pentru 
o acțiune interesantă, organi
zată in rindurile tineretului 
școlar — concursul „Cunoașteți 
România", care prilejuiește e- 
levilor lărgirea orizontului lor 
de cunoștințe despre cele mai 
variate domenii ale vieții ro
mânești. Ceremonia inaugurală a 
manifestărilor de la Oberwart 
s-a desfășurat in prezența lui 
Theodor Kery, șeful guvernu
lui local al provinciei Burgen
land, Franz Soronics, fost mi
nistru federal adjunct al șefu
lui guvernului local, Ferdinand 
Hatwagner, primarul orașului 
Oberwart, și a altor oficialități. 
A fost prezent Dumitru Ani- 
noiu, ambasadorul României la 
Viena.

STOCKHOLM 19 (Agerpres). — Miercuri, noul șef al statului suedez, regele Carl al XVI-lea Gustaf, a depus jurămîntul, în palatul regal din Stockholm.în discursul rostit cu prilejul solemnității, la care au participat membrii Parlamentului, guvernului, alte oficialități ale țării, .noul rege a arătat că va continua politica predecesorului său — Gustaf al VI-lea Adolf — de menținere a unității naționale.

Evenimentele din Chile
® Continuă rezistența populară împotriva autorilor loviturii de 
stat ® Peste 5 200 de persoane civile urmează să compară în 
fața tribunalelor militare • Apel internațional pentru încetarea 

represiunilorSANTIAGO DE CHILE 19 (Agerpres). — După ce marți a fost anulată parada militară, conducătorii juntei au anunțat miercuri, la Santiago de Chile, suspendarea tuturor celorlalte manifestații tradiționale prilejuite de cea de-a 163-a aniversare a independenței țării și care, în mod obișnuit, durau două zile. Și a- ccste măsuri luate de junta militară reprezintă implicit o recunoaștere o- ficială a faptului că in țară continuă să existe focare dc rezistență populară. Șeful juntei militare, generalul Augusto Pinochet, a arătat, de altfel, intr-o nouă declarație, că „militarii controlează situația în cea mai mare parte a țării, dar că puncte de rezistență se mai află incă in diferite locuri".De asemenea, secretarul general al Internaționalei socialiste, Hans Ja- nitschek, a declarat corespondentului agenției Reuter că posedă informații în legătură cu faptul că atît la Santiago. cit și în alte localități din (ară continuă luptele. Agenția Prensa Latina relatează că Ia Mendoza (localitate argentineană situată la granița cu Chile) a fost captată emisiunea unui post dc radio clandestin care a lansat un apel la rezistență populară împotriva autorilor loviturii militare.Agențiile de presă, citind diferite surse, relatează că președintele Par

tidului Radical din Chile, senatorul Anselmo Sole, se află sub stare de arest, in localitatea Osorno, din sudul țării.Referindu-se la situația persoanelor arestate, un purtător de cuvint al juntei militare a anunțat că peste 5 200 de persoane civile urmează să fie aduse in fața tribunalelor militare.La Santiago de Chile, precum și în alte orașe ale țării sub controlul armatei se reia treptat, activitatea, în întreprinderile mici și mijlocii, în diferite servicii publice.Un apel internațional pentru „încetarea masacrelor în masă care au loc în Chile" a fost lansat de către un grup de lideri ai Unității Populare, ce se aflau în străinătate în momentul loviturii de stat. în cursul unei conferințe de presă, care a avut loc la Roma, Volodia Teitelboim, membru al Comisiei Politice a Partidului Comunist din Chile, Julio Benitez, membru ăl Comitetului Central al partidului socialist, Oscar Jimenez, membru al partidului radical, precum și alți reprezentanți al Unității Populare au afirmat că singura autoritate legitimă in Chile este reprezentată de către membrii guvernului Allende ce au supraviețuit loviturii militare de stat. Ei au cerut comunității internaționale să acționeze pentru încetarea Chile. rep|e$itpr'l in
Dezbaterile din Consiliul de Securitate

NEW YORK 19. (De Ia trimisul special, „Agerpres"). — Consiliul de Securitate s-a întrunit din nou marți pentru a continua dezbaterile asupra plîngerii depuse de misiunea permanentă a Cubei pe lingă O.N.U., in legătură cu actele de violență la care au fost supuse, în urmă cu o săptămină, Ambasada cubaneză de la Santiago de Chile și un cargou cubanez. Ca și în prima zi a reuniunii, majoritatea vorbitorilor au condamnat actele de violență comise de autoritățile militare chiliene, subliniind ilegalitatea lor în raport cu normele de drept internațional.Reprezentantul Guineei, Jeanne Martin Cisse, a deplîns faptele care au făcut obiectul plîngerii cubaneze, opinînd că acestea constituie grave încălcări ale principiilor cartei și dreptului internațional.Reprezentanții Sudanului și Alge

riei au arătat, la rîndul lor, că situația din Chile pune în pericol securitatea internațională, actele brutale comise de forțele juntei militare constituind o încălcare nejustificată a normelor dreptului internațional.Președintele Consiliului de Securitate, ambasadorul Lazar Mojsov, vorbind în numele delegației Iugoslaviei, a subliniat temeinicia plin- gerii cubaneze, declarînd că întrunirea consiliului a fost perfect justificată. El ■ a informat că Ambasada iugoslavă de la Santiago de Chile a fost, de asemenea, încercuită de forțele armate chiliene, iar valizele diplomatice au fost cercetate.Datorită deschiderii sesiunii Adunării Generale, Consiliul de Securitate și-a suspendat dezbaterile, pînă la o dată ce se va anunța ulterior.
Continuă protestele in întreaga lume

Lovitura de stat organizată in Chile de armată, sprijinită de cercu
rile reacționare interne, precum și represiunea la care sint supus*  
forțele progresiste chiliene continuă să provoace in întreaga lume un 
larg val de proteste.

BUENOS AIRES 19 (Agerpres) — Generalul Juan Domingo Peron a avut o întrevedere cu trei membri ai Comitetului Central al Partidului Comunist din Argentina, Rubens Isca- ro, Fernando Nadra și Hector A- gosti.Cu acest prilej, conducătorii partidului comunist și-au făcut cunoscută, în mod oficial, hotărîrea de a sprijini candidatura generalului Peron în perspectiva apropiatelor alegeri prezidențiale. Conducătorii comuniști au relevat importanța „realizării unității tuturor forțelor democratice din țară și a relansării unei idei mai vechi a partidului comunist, și anume formarea unui front larg care să stea la baza unui guvern de coaliție democratică".La rîndul său - ția France PressePeron și-a exprimat de tezele prezentate Partidului Comunist
precizează agen- Juan Domingo simpatia față de conducerea din Argentina.

PREȘEDINTELE FRANȚEI DESPRE 
RECENTA SA VIZITĂ IN R. P. CHINEZĂ

V*

PARIS 19 (Agerpres). — după-amiază s-a desfășurat reuniunea săptămînală a Consiliului de Miniștri al Franței. La încheierea lucrărilor, purtătorul de cuvînt al guvernului, Olivier Stirn, a arătat că președintele Pompidou a prezentat consiliului rezultatele vizitei efectuate în Republica Populară Chineză. In legătură cu aceasta, președintele Franței a subliniat „cordialitatea primirii care i-a fost rezervată de către guvernul și poporul chinez". Președintele Franței a declarat totodată că întrevederile sale cu președintele Mao Tzedun și cu premierul Ciu En-lai au constituit tot atitea dovezi privind importanța relațiilor între cele două țări și a adăugat că prietenia chino-franceză, ca și dialogul politic dintre cele două țări s-au consolidat, ca urmare a acestei vizite. Președintele Pompidou a relevat că în cadrul convorbirilor au apărut

Miercuri la Paris convergențe de păreri între cele două țări asupra a numeroase probleme, apreciind totodată că acest fapt va avea efecte binefăcătoare asupra situației internaționale.în ceea ce privește cooperarea economică, științifică și culturală între Franța și China, Olivier Stirn a relevat că schimburile comerciale intre cele două țări se vor intensifica net într-un viitor foarte apropiat.Președintele Republicii Franceze a exprimat totodată, în cadrul Consiliului de Miniștri, „dorința ca poporul chilian să poată trăi în pace, condiție necesară a progresului și dezvoltării, ceea ce este conform cu tradiția națiunii chiliene". Purtătorul de cuvînt a arătat, de asemenea, că președintele Pompidou a deplîns tragedia poporului chilian și și-a reînnoit condoleanțele adresate familiei lui Salvador Allende.

Luînd cuvîntul cu prilejul vizitei la Phenian a lui Hussein El Shafei, vicepreședinte al Republicii Arabe Egipt. Kan Rian Uk, vicepreședinte al R.P.D. Coreene, a denunțat lovitura de stat militară.Guvernul olandez a cerut juntei militare chiliene „să pună capăt represiunii și terorii care domnesc in tară", anunță surse oficiale din Haga. Totodată, guvernul olandez cere asigurarea securității si vieții populației chiliene, a străinilor rezi- denti în Chile, în conformitate cu Declarația universală a drepturilor omului.Intr-o declarație dată publicității la Brazzaville. guvernul Republicii Populare Congo își exprimă protestul fată de agresiunea imperialistă îndreptată împotriva Republicii Chile și condamnă represiunea căreia i-au căzut victime mii de pa- trioți chilieni.Prezidiul Partidului Social-Democrat din R. F. Germania, al cărui președinte este cancelarul Willy Brandt, a dat publicității o declarație în care „condamnă lovitura militară împotriva guvernului constituțional din Chile. Nu este momentul să analizăm diferitele cauze ale evenimentului, se arată în declarație, este momentul să ne demonstrăm solidaritatea cu victimele loviturii de stat".Confederația oamenilor muncii din America Latină (C.T.A.L.) a cerut marți Organizației Națiunilor Unite să acționeze de urgență pentru încetarea „represiunilor, execuțiilor sumare și a torturilor la care sint supuși deținuți și refugiați politici din Chile".„Milioane de foști membri ai miș- cărli de rezistență, partizani și pa- trioți care au luat parte la eliberarea patriei lor de sub jugul fascist protestează contra arbitrariului,

terorii și opresiunii din Chile", «e arată într-o declarație dată publicității de secretariatul Federației internaționale a participanților Ia mișcarea de rezistență împotriva fascismului (F.I.R.).Parlamentul european și-a inaugurat sesiunea de toamnă cu un apel pentru reinstaurarea democrației în Chile. Președintele acestui organism, Cornelis Berkhouwer, a dat citire u- nei rezoluții în care se exprimă profunda preocupare a Parlamentului european față de consecințele loviturii militare din Chile.La inițiativa Federației Mondiale a Tineretului Democrat, la Budapesta s-a deschis o conferință internațională extraordinară care examinează evoluția sit'Jației din Chile.într-o declarație dată publicității la Helsinki, Consiliul Mondial «1 Păcii a piopus ca 11 septembrie să fie declarată Zi internațională in memoria lui Salvador Allende.161 de personalități ale vieții „ ; turale spaniole, artiști, profesori, p< cum și lideri ai opoziției semilegale, au condamnat lovitura dc stat, cali- fieînd-o drept o „răscoală militară nejustificată".250 000 de muncitori havanezi au răspuns apelului lqnsat de Centrala sindicatelor oamenilor muncii din Cuba, organizînd un impresionant marș prin care și-au exprimat solidaritatea militantă cu muncitorii, cu eroicul popor chilian.Pentru a patra oară în cursul u- nei săptămîni, aproximativ 80 000 de locuitori ai capitalei argentinene au organizat o uriașă demonstrație in memoria lui Salvador Allende și în semn de sprijin cu poporul chilian.Mitinguri și manifestații de protest fată de lovitura militară de stat din Chile au avut loc. de asemenea, la Tokio, Ulan Bator, Ziirich, Oslo etc. (Agerpres)

agențiile de presă
Vizita oficială în U.R.S.S. 

a premierului Japoniei, Ka- kuei Tanaka, asupra căruia s-a convenit anterior, va avea loc intre 7 și 10 octombrie — anunță agenția T.A.S.S.
La Belgrad au continuat> convorbirile dintre Mitia Ribicici, vicepreședinte al Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, și Nguyen Huu Tho. președintele Prezidiului C.C. al F.N.E., președintele Consiliului Consultativ al Republicii Vietnamului de Sud. Au fost examinate probleme legate de cooperarea dintre Iugoslavia și Republica Vietnamului de Sud, precum și aspecte ale situației internaționale actuale.
Camera Populară a R. D. 

Germane a convocata în cea de-a 10-a sa sesiune, pentru data de 3 octombrie. La ordinea de zi a se-

transmit
siunii se află alegerea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane.

Președintele Comitetului 
de Stat pentru Energia Nu
cleară <C'S-E-N.), prof. Ioan Ursu, a fost primit de dr. Sigvard Eklund, directorul general al A.I.E.A. în timpul convorbirii s-a făcut un larg schimb de păreri privind dezvoltarea cooperării între România și A- genția Internațională pentru Energia Atomică.

Lucrările celei de-a 34-a 
Conferințe internaționale a 
educației, ln directorului general al UNESCO, Rene Maheu, s-au deschis la Geneva. Șeful delegației române, prof. univ. dr. Traian Pop, adjunct al ministrului educației și învățămintului, a fost ales vicepreședinte al conferinței.

Guvernele Japoniei și 
R. D. Vietnam au c°nvemt să stabilească, cu începere de la 21 septembrie, relații diplomatice la nivel de ambasadă. Vineri urmează să fie semnate la Paris documentele corespunzătoare în acest sens.

Partidul Comunist din
Bolyia a anuntat ca săptămînalul „Le Drapeau Rouge" — organul său de presă — va deveni, de la 1 ianuarie 1974, cotidian.

ilustrat. între altele, și de împrejurarea că acordul anterior, valabil pentru doi ani. a expirat la 30 iunie, nefiind reînnoit pînă în prezent.
în cadrul amnistiei de

cretate de regele Hussein 
al Iordaniei, a fost eliberat din închisoare Abu Daoud, unul dintre liderii organizației palestinene „Al Fatah". Abu Dâoud fusese condamnat, in cursul acestui an, de către un tribunal iordanian, sub acuzația de complot vizînd răsturnarea de la putere a suveranului hașemit. Potrivit surselor guvernamentale iorda- niene, de actuala amnistie vor beneficia 754 deținuți politici, precum și un număr de persoane care s-au refugiat din Iordania.

Convorbiri 
vest-germane. au început convorbiri tanții Statelor Unite mania, în legătură noului acord privind pentru întreținerea trupelor americane din R.F.G. Potrivit aprecierilor observatorilor politici și de presă, convorbirile se anunță dificile, fapt

amencano-La Washingtoni intre reprezen- : și R. F. Ger- cu încheierea cheltuielile
Senatorul democrat Hu

bert Humphrey s a Pronunțat pentru reducerea cu 7 miliarde dolari a proiectului de buget militar al S.U.A. pe exercițiul financiar viitor, aflat, in prezent, în dezbaterea Congresului. Humphrey a cerut sistarea ajutorului militar acordat regimului de la Saigon și Laosului, precum șl reducerea trupelor americane dislocate în Asia.

Congresul mondial 
de filozofie

SOFIA 19 (Corespondentă de 
la C. Amariței). — La Varna 
continuă lucrările celui de-al 
XV-lea Congres mondial de 
filozofie. Luind parte activă la 
desfășurarea ședințelor plenare, 
care au avut loc in primele zile 
ale congresului, membrii dele
gației române, condusă de Ște
fan Voicu, vicepreședinte al 
Academiei de științe sociale Și 
politice. membru al C.C. al 
P.C.R., redactor-șef al revistei 
„Era socialistă", au prezentat 
rapoarte care au fost audiate 
cu mult interes. La tema „Omul 
și tehnica", prof. Al. Tănase a 
prezentat raportul ..Revoluția 
științifico-tehnică contempo
rană și condiția axiologică a 
omului, in civilizația socialistă", 
iar la tema „Filozofia și știin
ța". dr. N- Gogoneață a vorbit 
despre Filozofie și știință in 
procesul cunoașterii. De ase
menea, contribuția lor a fost 
remarcată la dezbaterile care 
au avut loc pe tema „Morala și 
cultura", in cadrul cărora au 
luat cuvîntul acad. C.I. Gulian 
și prof. Pavel Apostol.
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