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VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN PERU A LUAT SFÎRȘIT

Sînt pe deplin mulțumit de felul în care a decurs, precum 
și de rezultatele cu care s-a incheiat această vizită

A DECLARAT, LA LIMA, PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT AL ROMÂNIEI

întărirea solidarității tu toate popoarele tare 

luptă pentru progres social, pentru o lume mai 

dreaptă, pentru independență și suveranitate con
tribuie Iu victoria mai rapidă a năzuințelor tuturor 

popoarelor.

întărind colaborarea intre ele, popoarele vor im

pune in intreaga lume dreptul de a-și făuri o 

viață mui dreaptă, mui bună, o bune a pății, a 

colaborării.

In atest spirit am desfășurat intreaga noastră 

vizită in țările Ameritii Latine.

Sintem convinși ci popoarele Ameritii Latine, in 

ciuda unor greutăți tretitoure, vor cuceri victorie, 
pentru că nu există in lume forță tare si îm
piedice popoarele dornice de a fi stăpine pe desti
nele lor, de a fi libere și independente, să-și 

realizeze ateste năzuințe.
NICOLAE CEAUȘESCU

(Din cuvintâri și declarații cu prilejul vizitei in Peru)

COMUNICAT 
COMUN 

cu privire la vi
zita oficială în 
Republica Peru 
a președintelui 
Consiliului de 
Stat al Repu
blicii Socialiste 

România, 
Nicolae 

Ceaușescu
In pagina a IV-a

Lo lolemnitatea înmînârii Înaltelor distincții universitare

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, va efectua o vizită 
neoficială in Regatul Maroc

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășa 
Elena Ceaușescu vor efectua o vi

zită neoficială fn Regatul Maroc, 
la invitafia regelui Hassan al 
II-leg, între 21 și 22 septembrie 
1973.

ÎN ZIARUL DE AZI:

• Activitate culturaiâ — cu un larg caracter de 
masă, cu o ampla eficiența educativă I (Capitala în 
fața unei noi „stagiuni culturale") • Mesajul ar
tei malayeziene (Spectacolele trupei „Wayang Ku- 
lit") • Pace naturii! (însemnări de Mihnea GHEOR
GHIU) • Note de lectură — Tiberiu UTAN: „Goana 

după vînt" • „Ciocîrlia" - în Birmania, India și 
Irak • Rubricile noastre : Faptul divers. Sport

SEMNAREA DECLflRflTIEI COMUNE ROMANO PERUANE
Joi dimineața, la Palatul guverna

mental din Lima s-au încheiat con
vorbirile dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Juan Velasco Alvarado.

în continuare a avut loc ceremo
nia semnării Declarației comune ro- 
mâno-peruane.

La ceremonie au fost de față to
varășii Ion Pățan, George Macoves- 
cu. Bujor Almășan.

Din partea peruană erau prezenți : 
Edgardo Mercado Jarrin, prim-mi- 
nistru și ministrul apărării al Repu
blicii Peru, Miguel Angel de la Flor

Valle, ministrul de externe, și toți 
ceilalți membri ai guvernului.

După ceremonia semnării, cei doi 
președinți se întrețin cordial. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu exprimă 
convingerea că relațiile româno-pe- 
ruane se vor dezvolta în continuare, 
că între cele două țări și popoare se 
va statornici și adinei o bună colabo
rare.

La rîndul său, președintele Juan 
Velasco Alvarado declară că împăr
tășește aceste convingeri, arătînd că 
acest prim și important pas care a

fost făcut în raporturile reciproce va 
fi urmat, cu siguranță, de alți pași. 
Președintele peruan exprimă, apoi, 
regretul că datorită stării sănătății 
sale nu va putea fi prezent la cere
monia plecării inalților oaspeți ro
mâni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu adre
sează președintelui peruan urări de 
sănătate.
In încheiere, cei doi președinți iși 

iau un călduros rămas bun și se 
îmbrățișează.

PLECAREA DIN LIMA

DECLARAȚIE COMUNĂ 
a președintelui Consiliului de Stat al Republicii 

Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și a președintelui Republicii Peru, 

general de divizie Juan Velasco Alvarado
Joi la prînz, pe aeroportul „Jorge 

Chavez", din Lima, pavoazat festiv 
cu drapelele de stat ale celor două 
țări, s-a desfășurat ceremonia plecă
rii președintelui Consiliului de Stat 
ai Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, care, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, a fă
cut o vizită oficială în Republica 
Peru, la invitația președintelui Juan 
Velasco Alvarado. Pe aeroport, 
oaspeții români au fost salutați, în 
numele președintelui republicii, Juan 
Velasco Alvarado, de către șeful 
Casei militare a președintelui repu
blicii, Enrique Ibanez Burga.

Erau prezenți, de asemenea, 
pentru a-și lua rămas bun, primul 
ministru Edgardo Mercado Jarrin, cu 
soția, ministrul de externe, Miguel

Angel de la Flor Valle, ministrul 
aviației, Rolando Gilardi Rodriguez, 
ministrul marinei. Luis Ernesto Var
gas Caballerro, ministrul energiei 
și minelor, Jorge Fernandez Maldo
nado, ceilalți membri ai guvernului, 
alte oficialități peruane Sînt de față 
ambasadorul român în Peru, Mircea 
Nicolaescu, și ambasadorul Perului 
în România, Enrique Laroza.

Se intonează imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România și Re
publicii Peru.

Garda militară prezintă onorurile, 
apoi președintele Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu și persoa
nele oficiale care ii însoțesc iși iau 
un călduros rămas bun de la primul 
ministru Edgardo Mercado Jarrin și 
soția sa, doamna de Mercado, de la

celelalte personalități peruane pre
zente pe aeroport.

Iși iau rămas bun, de asemenea, 
de la oficialitățile peruane tovarășii 
Ion Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul comerțu
lui exterior, Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.. George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, Bujor 
Almășan. ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei.

In aplauzele celor prezenți, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu urcă scara avio
nului.

La ora 13,00, ora Limei (ora 20.00, 
ora Bucureștiului), aeronava prezi
dențială decolează, îndreptîndu-se 
spre Rabat, capitala Marocului.

DECERNAREA UNOR ÎNALTE TITLURI UNIVERSITARE

D Tovarășul Nicolae Ceaușescu - „doctor honoris causa” al Univer
sității Naționale „San Marcos” și al Universității Naționale de Inginerie 

B Tovarășa Elena Ceaușescu — profesor onorific al Universității 

Naționale de Inginerie în pagina a n-a

Președintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Peru, general de divizie e.p. Juan Velasco 
Alvarado, exprimînd voința popoarelor lor respec
tive.

avind in vedere relațiile de prietenie dintre cele 
două țări și afinitățile lor de limbă și cultură latină, 

animați de dorința comună de a realiza aspirațiile 
unei mai mari apropieri și înțelegeri ale popoarelor 
român și peruan, de a dezvolta și mai mult relațiile 
de prietenie, respect reciproc și cooperare intre cele 
două state, de a . promova intensificarea contactelor 
în favoarea dezvoltării cooperării pașnice dintre efe. 
pe baza trainică a respectării principiilor și normelor 
dreptului și justiției internaționale.

conștienți de responsabilitatea ce revine tuturor sta
telor — mari, mijlocii sau mici — indiferent de nivelul 
lor de dezvoltare sau de sistemul lor politic, economic 
sau social, pentru instaurarea unui climat de pace și 
securitate în lume,

reamintind că toate statele, fără nici o deosebire, 
au dreptul și obligația de a participa la soluționarea 
problemelor internaționale care le privesc si de a 
contribui la realizarea universalității și democratiza
rea relațiilor internaționale.

dorind să crească contribuția ambelor țări Ia cauza 
păcii și securității în lume,

și să contribuie la dezvoltarea de sine stătătoare 
economică, socială și culturală, a tuturor statelor, hotă
răsc să semneze următoarea declarație comună :

I. — Declară că relațiile dintre țările lor respective, 
precum și cele cu celelalte state, se bazează. între al
tele. pe următoarele principii, care sînt strîns legate 
între ele :

a. suveranitatea și independența statelor, precum Ș> 

Pentru
Republica Socialistă România,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

dreptul acestora la existență, libertate și justiție in
ternaționale ;

b. deplina egalitate în drepturi a tuturor statelor, 
incluzind dreptul lor de a participa, fără discriminare, 
la examinarea și soluționarea tuturor problemelor in
ternaționale care le privesc, in scopul de a se asigura 
participarea lor la hotăririlc de importantă mondială, 
precum și ia rezultatele acestora : in mod special, 
trebuie să se țină seama de interesele vitale și de 
opiniile țărilor în curs de dezvoltare ;

c. dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-și ho
tărî, stabili și dezvolta, de sine stătător, sistemul său 
pobtic. economic, social și cultural, conform caracte
risticilor și condițiilor proprii, voinței și intereselor 
sale, fără nici un amestec din afară, ceea ce impune 
respectarea de către toate statele a acestui drept su
veran al popoarelor de a-și hotărî soarta ;

d. dreptul suveran, inalienabil și imprescriptibil al 
fiecărui stat de a folosi toate resursele sale naturale 
și celelalte resurse conform intereselor sale națio
nale, fără nici un obstacol extern ;

e. neintervenția unui stat sau grup de state, directă 
sau indirectă, și pentru nici un motiv, in afacerile in
terne sau externe ale altui stat ;

f. inviolabilitatea frontierelor statale și a integrității 
teritoriale a altor state ; obligația de a se abține, în 
relațiile internaționale, de la orice constringere de 
ordin politic, economic, militar sau de altă natură, pre
cum și de Ia amenințarea cu forța sau de la recurge
rea la forță, sub nici un pretext, în nici o circumstan
ță sau formă, împotriva oricărui stat ;

obligația de a reglementa diferendele astfel incit să 
fie soluționate numai prin mijloace pașnice ;
(Continuare în pag. a IV-a)

’ Pentru
Republica Peru,

General de divizie
JUAN VELASCO ALVARADO

Președintele Republicii Peru

A sporit 
ritmul 

recoltării ? 
Ce inițiative 
deosebite 
au apărut 
in ultimele 

zile ?

Restanțele 
pot fi 

recuperate 
O demonstrează 
convingător expe
riența întreprinderii 
de construcții spe
ciale industriale și 
montaj din Capi
tala, care va înde
plini în întregime 
planul de construc- 

ții-montaj
In pagina a V-a
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Vizita președintelui Nicoiae Ceaușescu în Peru
DECERNAREA UNOR ÎNALTE TITLURI UNIVERSITARE

Miercuri după-amiază, au avut loc 
la Lima ceremoniile decernării unor 
înalte titluri universitare președin
telui Nicoiae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Ne aflăm la Universitatea Națio
nală San Marcos. Fondată în anul 
1551, această universitate este cea 
mai veche instituție de invățămînt 
superior din cele două Americi. Aici 
învață 24 000 de studenți, in cadrul 
a zece facultăți cu caracter tehnic și 
umanist. Clădirea universității poar
tă amprenta timpului, o îmbinare 
armonioasă de austeritate și tinerețe. 
Printr-un patio clasic — o frumoasă 
curta interioară străjuită de palmieri 
— se pătrunde în sala de consiliu a 
universității, încăpere dominată de 
portretele unor celebri rectori și pro
motori ai culturii naționale.

Oaspeții români sint întîmpinați la 
sosire, în ovații studențești de prof, 
dr. Juan de Dios Guevara, rectorul 
universității. Președintele Nicoiae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint invitați în sala Mare
lui consiliu universitar, ' unde iau 
loc la o masă acoperită cu tricolorul 
românesc.

In sală se află personalități mar
cante ale vieții științifice și culturale 
din capitala peruană, rectori ai altor 
universități, membrii consiliului pro
fesoral al universității, personalități 
politice, șefii unor misiuni diploma
tice, studenți.

în mod solemn, secretarul general 
al universității. Jose Tarazona Ca
macho, dă citire hotârîrii consiliului 
profesoral în baza căreia președin
telui Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicoiae 
Ceaușescu, ise conferă titlul de 
..doctor honoris causa" al acestei uni
versități.

Ia cuvlntul rectorul, prof. dr. Juan 
de Dios Guevara.

în aplauzele puternice ale asisten
tei, rectorul marii universități pe
ruane inmînează președintelui Nicoiae 
Ceaușescu diploma și medalia înal
tei distincții universitare.

Președintele Nicoiae Ceaușescu 
rostește apoi o cuvintare, subliniată 
în repetate rinduri de vii și înde
lungate aplauze.

Asistența a făcut oaspeților ro
mâni o caldă și impresionantă ma
nifestație de prietenie.

Președintele Nicoiae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sint in
vitați, in continuare, să viziteze o 
expoziție de artă populară româ
nească, organizată în incinta univer
sității, de către conducerea acestei 
instituții de invățămînt superior, îm
preună cu Asociația oamenilor de 
artă și cultură din Peru, in semn de 
deosebit omagiu față de România și 
poporul ei. Oaspeții români se în
trețin oordial cu reprezentanți de 
frunte ai artei și culturii peruane 
aflați de față.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu pri

Cuvintarea rectorului
Juan de Dios Guevara

Universitatea Națională „Mayor de 
3an Marcos", veche de secole, bogată 
in tradiții, este mindră de patrimo
niul său cultural și de activitatea sa 
fecundă. Această universitate, pe 
care peruanii o califică drept cea 
mai înaltă instituție de învățămînt, 
reunind în cadrul său 24 000 de stu
denți și 3 000 de cadre didactice și 
cercetători, care lucrează zilnic spre 
binele țării, deschide în aceasță zi 
jubiliară porțile sale, pentru pri
mirea cu cele mai înalte onoruri a 
ilustrului președinte al Republicii 
Socialiste România, președinte de 
onoare al Academiei de științe so
ciale și politice din București și 
„doctor honoris causa" al Universită
ții din București, domnul Nicoiae 
Ceaușescu, luptător neobosit, respec
tat și admirat pentru înaltele sale 
virtuți politice și inflăcăratul său 
patriotism, pus in serviciul glorifi
cării patriei sale — România.

Universitatea San Marcos îl pri
mește cu un adevărat și sincer en
tuziasm, atît pentru faptul că este 
șeful de stat al unei țări prietene 
și frățești, pe care a condus-o către 
o spectaculoasă dezvoltare culturală 
și tehnologică, cit și pentru faptul 
că el reprezintă un nume care a 
împlinit istoria României în ultima 
decadă.

El a personificat, la un moment 
dat, spiritul de revoltă, cînd revolta 
însemna eroism și rezistență, față de 
pericolul dominației naziste. De ase
menea, el a fost unul din promotorii 
luptei de eliberare a patriei sale, 
care a reușit să schimbe înfringerea 
în triumf, atunci cind țara era în 
impas.

După victoria insurecției armate 
de la 23 August 1944, înfăptuită de 
forțele patriotice, antifasciste, a luat 
parte la acțiunile politice de masă, 
jentru democratizarea țării, instau
rarea guvernului popular, reorgani- 
rarea aparatului statal, înfăptuirea 
reformei agrare, refacerea economiei 
naționale, adică la un întreg program 
de proporții gigantice, menit să asi
gure un viitor luminos patriei și 
poporului său.

Acestea sînt marile trăsături, cali
tatea umană ale ilustrului bărbat 
care ne vizitează astăzi.

Ca rector al Universității San 
Marcos și in numele comunității 
universitare, vă felicit pentru di
namica pe care o imprimați, cu dra
goste și devotament, României — 
iară pe care o admirăm pentru or
ganizarea sa socială, pentru trecutul 
său istoric, in care țelul predomi- 

•nant a fost lupta, pentru a ajunge 
la unitate, independență și auto
determinare, iar prin aceasta la con
ducerea propriilor sale destine.

Noi cunoaștem spectaculosul pro
gres al României, schimbările sale 
economice și sociale, care presupun 
o dezvoltare enormă din punct de 
vedere cultural și tehnologic. De a- 
ceea, noi privim cu mult intere» 
vizita dumneavoastră.

In contextul relațiilor internațio
nale, noi cunoaștem poziția dumnea
voastră, de promovare și stabilire a 
unor relații și legături de priete
nie, de colaborare și pace între toate 
statele, pe baza respectării princi-, 
piilor suveranității, independenței, 
egalității în drepturi și neamestecu
lui în treburile interne, naționale ; 
cunoaștem că, în cadrul acestei linii, 
relațiile politice, economice și cul

mește în dar un splendid album, cu- 
prinzînd imagini din folclorul popu
lației indiene din regiunea Cuzco, 
fosta capitală a străvechiului impe
riu incaș.

Mulțumind, șeful statului român 
scoate in evidență posibilitățile largi 
de extindere a colaborării intre cele 
două țări și pe tărîmul artei și 
culturii.

în încheierea vizitei, asistăm la o 
vibrantă manifestare de simpatie pe 
care cadrele didactice și studenții a- 
cestui înalt for științific o fac «oli- 
lor poporului român prieten.

în continuare, președintele Nicoiae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint oaspeții Universității 
Naționale de Inginerie.

Intimpinați cu căldură de rectorul 
acestei înalte instituții științifice, 
Cesar Sotillo Palomino, solii poporu
lui român primesc explicații amă
nunțite asupra modulul ei de orga
nizare, a disciplinelor predate și pro
gramelor de studii.

Rectorul invită, apoi, pe conducă
torul statului român, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu în sala mare de 
consiliu, unde s-au reunit cadrele di
dactice ale universității, precum și 
numeroși studenți și studente, care 
iși manifestă, prin puternice aplauze, 
bucuria de a avea în mijlocul lor pe 
reprezentanții României socialiste.

Are loc solemnitatea decernării ti
tlului de „doctor honoris causa" to
varășului Nicoiae Ceaușescu, în timp 
ce tovarășa Elena Ceaușescu este de
clarată profesor onorific al Universi
tății Naționale de Inginerie.

Directorul programului de studii, 
profesorul Benjamin Jarufe Zedan, 
dă citire expunerii de motive, «co
tind în evidentă marile merite, ca 
patriot înflăcărat și om politic de 
talie mondială, ale președintelui 
Nicoiae Ceaușescu.

El subliniază, in continuare, meri
tele științifice deosebite ale tovară
șei Elena Ceaușescu, in calitatea sa 
de director general al Institutului 
central de cercetări chimice din 
București.

Ia apoi cuvintul rectorul Cesar 
Sotillo Palomino, care arată că Uni
versitatea se simte mindră de a pu
tea aduce un omagiu poporului pri
eten al României, in persoana celui 
care îi conduce destinele. „Conside
răm — a spus el — că acordarea ti
tlului de „doctor honoris causa" ilus
trului președinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia și de profesor onorific doamnei 
Elena Ceaușescu constituie un prilej 
minunat de a strînge legăturile care 
unesc popoarele peruan și român, 
pe calea unor schimburi tehnico-ști- 
ințifice ce vor apropia și mai mult 
aceste două popoare care prezintă 
atîtea trăsături similare.

Cu acest prilej — a declarat Cesar 
Sotillo Palomino — Universitatea 
Națională de Inginerie se simte o?

turale dintre România și țările Ame- 
ricii Latine ocupă un loc preferen
țial.

Apropierea și stabilirea de legă
turi intre poporul român și țările 
latino-americane se bazează pe mulți 
factori, cum sint : strinsa afinitate 
a limbilor română, spaniolă și por
tugheză, latinitatea limbii, afinitatea 
spirituală și aspirațiile comune de 
pace, progres social și economic.

Ca o confirmare a acestei comu
nități de afinități, Universitatea San 
Marcos și Universitatea din Bucu
rești au semnat o convenție de co
laborare și schimburi de profesori 
și studenți, începînd cu anul 1972. 
Cele două universități cultivă cu cea 
mai profundă dragoste înaltele va
lori ale spiritului, ambele promovînd 
dragostea sflntă pentru libertate.

Ele sînt conștiente că aulele lor 
trebuie să constituie locul proemi
nent al gindirii, al studiului profund, 
al criticii libere și responsabile, al 
științei, al descoperirilor științifice 
și tehnologice.

în acest sens, misiunea noastră 
trebuie să fie orientată către o des
chidere și o legătură cu societatea, 
adică spre considerarea și. înțele
gerea situației de înapoiere, depen
dență și subdezvoltare la care am 
fost supuși, precum și spre anali
zarea și propunerea de măsuri pen
tru ridicarea popoarelor noastre pe 
culmile dezvoltării, independenței și 
culturii.

Toate acestea presupun un spirit 
constant de revizuire a cunoștințe
lor noastre, o apreciere și actuali
zare continuă a condițiilor economi
ce, politice și sociale din țările 
noastre.

Pentru a atinge aceste teluri, do
rim o universitate liberă și lucidă, 
pentru a răspunde exigențelor, deci
ziilor pe care țările noastre trebuie 
să le ia, contribuind la stabilirea 
alternativelor pe care aceste decizii 
le reprezintă, la unitatea indisolubi
lă în căutarea adevărului științei și 
tehnicii, pentru a le folosi în servi
ciul comunității, și nu la măcinarea 
in lupte interne pentru putere ale 
unor grupuri aservite intereselor 
străine, de multe ori puțin clare și 
puțin definite.

Acest lucru este vital în măsura 
in care se realizează în cele trei 
dimensiuni : știintifico-tehnologic, e- 
ducativ și cultural.

Universitatea nu este singurul 
centru de transmitere a cunoștințelor 
destinate formării profesionale, pen
tru ajungerea la un relativ progres 
industrial sau tehnologic, nici nu este 
centrul distinct și distant. în care 
membrii săi se bucură de privilegiul 
și statutul atribuit de un edificiu 
frumos si un renume foarte cu
noscut.

Misiunea universității se justifică 
acum, gindindu-ne din nou la țările 
noastre, și dăm respectul cuvenit 
sarcinilor sale.

Toate acestea semnifică. în modul 
cel mai clar, capacitatea și dreptul 
la cercetare, instrumentul decisiv și 
indispensabil pentru progresul știin
ței și tehnologiei.

Noi concepem noțiunile Invăță- 
mînt-cercetare ca absolut insepara
bile ; mai mult, interdependente ; 
deoarece numai în măsura in care 
sintem oameni de știință si cerce
tători sîntem și educatori, și invers, 
numai astfel vom putea crea o nouă 

norată cinstind pe cei pe care, din 
acest moment, ii considerăm ca fă- 
cînd parte din consiliul nostru și 
speră ca și domniile lor să considere 
universitatea aceasta ca propria lor 
universitate și să contribuie să o 
îmbogățească prin cunoștințele lor 
și sfaturile lor Înțelepte.

Pentru noi trebuie să constituie un 
stimulent de autodepășire faptul că 
avem printre noi, în rîndul profeso
rilor noștri, membri atît de presti
gioși, care au demonstrat într-o pe
rioadă scurtă de timp că au știut să 
conducă poporul din România, care 
a trecut prin momente de lupte difi
cile, decepții și suferințe și care, în 
acest țpoment, se prezintă cu mîndrie 
in fața lumii transformat în stăpîn 
pe destinele sale și suveran.

Sacrificîndu-și timpul de odihnă, 
oaspeții noștri și-au creat timp pen
tru a asimila cunoștințe științifice 
și tehnice, pentru a le descoperi în 
ei înșiși și a contribui prin ele la 
autodepășire; pentru aceasta au cb- 
ținut titluri universitare, pe care 
le-au cucerit prin merit, și pe care 
Universitatea Națională de Inginerie, 
exprimind simțămintele tuturor 
membrilor săi, a vrut să le sinteti
zeze, conferind titlurile onorifice res
pective, în cadrul acestei ceremonii, 
simplă, dar semnificativă și pătrunsă 
de un adine spirit academic.

Mă simt deosebit de onorat de a 
fi privilegiatul care vă inmînează 
dumneavoastră, ilustre domnule pre
ședinte ăl Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, dr. 
Nicoiae Ceaușescu, medalia care a- 
testă titlul de ..doctor honoris causa", 
pe care această universitate vi l-a 
acordat, și diploma prin care Univer
sitatea Națională de Inginerie, în nu
mele națiunii peruane, confirmă ti
tlul respectiv, pentru a fi recunoscut 
ca atare.

De asemenea, este un privilegiu 
pentru mine să inmînez ilustrei 
doamne, soție a domnului președinte 
al României, dr. Elena Ceaușescu, 
medalia care atestă titlul de profe
sor onorific pe care universitatea îl 
conferă și de a vă înmîna diploma 
prin care Universitatea Națională de 
Inginerie, în numele națiunii pe
ruane, confirmă titlul respectiv, pen
tru a fi recunoscut ca atare".

în continuare, ia apoi cuvîntul to
varășul Nicoiae Ceaușescu.

Cuvintarea șefului statului român 
a fost subliniată, în repetate rinduri, 
cu puternice aplauze.

Ceremoniile solemnității de la Uni
versitatea Națională San Marcos și 
de la Universitatea Națională de In
ginerie au constituit momente im
portante, și impresionante în același 
timp, ale vizitei in Peru, contribuind 
la întărirea și dezvoltarea in conti
nuare. pe toate planurile, a priete
niei dintre poporul român și poporul 
peruan.

cultură si o nouă dimensiune po
litică. economică și socială pentru 
tara noastră.

Domnule președinte.
Peru si România au încredere în 

viitorul lor. Popoarele noastre sint 
la ora actuală stăpîne pe soarta lor 
și au profundă încredere în intelec
tualii lor ; artiștii și oamenii de ști
ință constituie o avangardă prin in
termediul căreia apropierile și con
tactele vor întări, din ce în ce mai 
mult relațiile dintre cele două po
poare. orientîndu-le pentru îndepli
nirea înaltelor lor destine.

în Peru, de cinci ani s-a inițiat 
un proces de profunde transformări, 
destinate să înlăture definitiv dubla 
condiție de subdezvoltare si depen
dentă ce definea Perul traditional.

Alături de transformările între
prinse în agricultură, în domeniul 
bancar, industrie, minerit, industria 
peștelui și alte sectoare economice, 
se înfăptuiește reforma învătămin- 
tului, care dă impuls schimbărilor 
sociale ce se impun.

Noua lege generală a învățămin- 
tului, în concepția sa filozofică, 
consideră că „societatea tradițională 
nu se va putea schimba numai edu- 
cind oamenii și lăsînd intactă struc
tura sa social-economică de bază și 
nici nu se va putea schimba dacă, 
paralel cu reformele structurale, nu 
se va efectua o transformare a sis
temului de invățămînt. care să per
mită ca bagajul de cunoștințe al oa
menilor să-i determine să aibă o 
nouă atitudine și să-l formeze pen
tru a deveni adevărati protagoniști 
ai schimbărilor sociale din Peru".

Referindu-se la om. ca subiect și 
obiect al reformei învătămîntului, 
legea arată : „Valoarea fundamen
tală ce trebuie recunoscută este 
demnitatea oamenilor, indiferent de 
origine, idei sau situație socială, iar 
aceasta în sensul în care demnitatea 
se înfăptuiește numai dacă egalita
tea și solidaritatea se realizează in 
toate privințele si în toate mani
festările vieții colective, și care sin
gură poate să garanteze recunoaște
rea autonomiei persoanei, capacita
tea suverană de a-și conduce pro
priile sale destine, precum și crea
rea ambiantei fizice și sociale, 
pentru a-și atinge scopurile"»

Pe noi, ca universitari, ne intere
sează cu adevărat rezolvarea tutu
ror acestor probleme ale învătămîn
tului ; ne interesează să mergem în
totdeauna după adevăr si dreptate.

Domnule președinte Ceaușescu,
Salutăm in persoana dumneavoas

tră pe omul matur si chibzuit care, 
cu o viziune clară și o gîndire pon
derată, conduce destinele poporu
lui român, salutăm pe omul auster, 
cu o voință de fier care întruchi
pează călăuza ce duce către glorifi
carea patriei ; salutăm pe omul care 
cunoscind lumea celor umili ii con
duce pe calea sănătății și culturii, 
condiții generale fără de care nu 
există popor mare si nici democra
ție adevărată.

Primiți, în numele consiliului e- 
xecutiv al Universității Naționale 
„Mayor de San Marcos", diploma și 
medalia prin care vi se conferă titlul 
de „doctor honoris causa".

Vi le oferim cu cea mai mare plă
cere. „Alma Mater" este onorată cu 
prezenta dumneavoastră si salută 
prin dumneavoastră națiunea și 
universitățile române.

Cuvintarea președintelui
Nicoiae Ceaușescu

Domnule rector.
Domnilor membri ai Comitetului 

Executiv al Universității Mayor de 
San Marcos,

Domnilor ambasadori, reprezen
tanți ai altor țări, care sînteti acre
ditați în Peru,

Doamnelor și domnilor.
Este pentru mine o deosebită 

cinste de a primi astăzi titlul de 
„doctor honoris causa" al celei mai 
vechi universități din Peru si din 
America Latină. Văd în decernarea 
acestui titlu o prețuire a poporului 
meu. a luptei sale pentru progres 
social, pentru pace si colaborare în
tre toate popoarele lumii.

într-adevăr, poporul român, care a 
suferit vreme îndelungată asuprirea 
străină, a pășit cu aproape 30 de ani 
în urmă pe un drum nou. A lichidat 
pentru totdeauna atît dominația im
perialistă. cît și asuprirea claselor 
exploatatoare naționale, și-a luat 
soarta în propriile mîini și a trecut 
pe calea făuririi orînduirii noi, orin- 
duirea socialistă. (Aplauze).

Dumneavoastră știți ce înseamnă 
în istoria unui popor 30 de ani. în 
această perioadă scurtă, poporul ro
mân a parcurs de fapt trei etape 
istorice : a lichidat vechea orîn- 
duire. a înfăptuit transformările de
mocratice revoluționare, a trecut 
și a înfăptuit cu succes societatea 
socialistă, asigurînd astfel victoria 
noii orînduiri în țara noastră româ
nească. (Aplauze). Puține popoare în 
istorie au parcurs într-o perioadă așa 
de scurtă asemenea etape în dez
voltarea lor economico-socială.

Cum a fost posibilă obținerea a- 
cestor succese remarcabile ? Dato
rită, în primul rînd, faptului că în
treaga putere politică a aparținut 
poporului, clasei muncitoare, țără
nimii/ intelectualității, tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, care au acționat în 
strinsă unitate pentru a-si făuri 
viitorul liber, așa cum îl dorește 
poporul nostru. (Aplauze).

Din punct de vedere economic; 
România era o țară slab dezvoltată. 
Industria era de abia la început ; 
ponderea ei în producția totală na
țională nu depășea 20 la sută. Agri
cultura era. de asemenea, în mîinile 
latifundiarilor, iar peste 75 la sută 
din populație se ocupa cu munca 
cîmpului.

Am înfăptuit reforma agrară, ex- 
propriind pe latifundiari. împărțind 
pămîntul țărănimii, apoi am organi
zat cooperativizarea agriculturii, am 
naționalizat fabricile, băncile, toate 
bogățiile naționale care au trecut în 
mina întregului popor. Am creat ast
fel baza economică pentru a putea 
trece la făurirea orînduirii noi. (A- 
plauze).

în acești ani. industria româ
nească a crescut de peste 25 de ori. 
Produceam 1,5 miliarde kWh energie 
electrică, anul acesta vom produce 
peste 48 miliarde kWh energie elec
trică ; produceam 280 mii tone oțel, 
anul acesta vom produce 8 milioa
ne. iar în 1975 peste 11 milioane. în 
întreaga tară se găseau 5 000 trac
toare vechi, astăzi în agricultura 
românească lucrează 120 mii trac
toare. iar industria produce anual 
40 mii tractoare. Producem o serie 
de utilaje și mașini de înaltă tehni
citate. Am dezvoltat electronica, in
clusiv mașinile de calcul. Deci, in
dustria românească a devenit o in
dustrie modernă, nouă, care satis
face pe deplin rtecesitățile tării în 
multe domenii de activitate si ne dă 
posibilitatea de a participa activ la 
diviziunea internațională a muncii, 
exportînd în zeci de țări produsele 
industriei românești.

Am cooperativizat agricultura. Pro
ducția a crescut an de an. De la 
700—800 kg grîu cît se obținea în 
unele din județele necooperativiza- 
te, de exemplu, în județul Constan
ța, unul din județele agricole ale 

La înmînarea titlului de „doctor honoris causa" al Universității Naționale 
San Marcos

țării noastre, în acest an s-au obținut 
3 500 kg la hectar. Astfel, agricul
tura asigură pe deplin necesitățile 
de aprovizionare a populației și 
creează și posibilități de export de 
produse agroalimentare.

Iată că din punct de vedere eco
nomic România a devenit un stat 
industrial-agrar, cu o industrie pu
ternică în plină dezvoltare, organi
zată pe baza celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii. Aceasta a în
semnat socialismul în România din 
punct de vedere economic.

Am creat o bază puternică și am 
trecut acum la o etapă nouă, de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate în România.

Dar toate acestea nu ar fi fost 
posibile fără a rezolva una din 
marile probleme ale progresului e- 
conomico-social, ale progresului ge
neral al oricărei societăți și cu atît 
mai mult al unei societăți noi — 
societatea socialistă — problema ri
dicării nivelului de cunoștințe, dez
voltarea învățămîntului, științei, cul
turii, care constituie factori primor
diali pentru progresul unei noi orin- 
duiri sociale, al civilizației omenești 
în general. (Aplauze).

Ca să fiu bine înțeles ce am făcut 
în această direcție, sînt obligat să 
menționez că în 1945 în România 
exista încă un număr destul de mare 
de analfabeți — circa 36 la sută 
din populație. Am lichidat de 
mult această moștenire tristă. As
tăzi avem învățămîntul obligatoriu 
de zece ani pentru întregul ti
neret. 50 la sută din tineret în
vață în licee generale și de spe
cialitate, iar numărul studenților 
este de 150 000, față de circa 26 000 
în 1938, în anii de dinainte de 
război. Practic, învățămîntul nostru 
superior reușește să formeze toate 
cadrele de care avem nevoie pentru 
dezvoltarea impetuoasă a economiei 
românești și putem să asigurăm 
pentru țările prietene o serie de ca
dre de specialitate pe care acestea 
le solicită. Totodată, în învățămîntul 
superior din România învață astăzi 
peste 2 500 de studenți din dife
rite țări. Iată, deci, din punct de 
vedere al învățămîntului ce a în
semnat socialismul în România — 
crearea unei culturi noi, a unui în- 
vățămint nou, strins legat de intere
sele poporului, care face totul pen
tru ridicarea nivelului general de 
cultură a poporului, pentru dez
voltarea generală a bunăstării și fe
ricirii întregii noastre națiuni, (A- 
plauze).

Am dezvoltat puternic știința, in
stitutele de cercetări, punînd fără 
îndoială accent, mai cu seamă în 
ultimii ani, pe cercetarea tehnică de 
specialitate, pe care o considerăm ca 
o necesitate pentru a tine pasul cu 
progresele uriașe ale revoluției teh- 
nico-științifice, pentru a asigura 
participarea poporului român la pro
gresul general al științei universale. 
(Aplauze).

Preocupîndu-ne de toate aceste 
probleme, nu am uitat nici un mo
ment că tot ceea ce facem trebuie 
să fie destinat omului, că în centrul 
întregii noastre politici esența în
săși a societății socialiste pe care 
o construim trebuie să fie omul, cu 
multitudinea de preocupări pe care 
le are. De aceea, odată cu dezvol
tarea generală a țării, ne-am preo
cupat de a crește continuu nivelul 
de trai material și spiritual al po
porului. Am dezvoltat puternic con
strucția de locuințe, de spitale, de 
așezăminte de cultură și asistență 
socială. Practic, venitul național a 
crescut de aproape zece ori, sala
riile reale au crescut numai în ul
timii 15 ani de peste trei ori. Am 
introdus regimul general de pensio
nare pentru toți oamenii muncii, iar 
de circa trei ani și pentru țăranii 
cooperatori, ajutorul pentru copii, 
pentru mame. Practic, putem spu
ne că nivelul de trai al poporului 
s-a ridicat considerabil și tocmai 

de aceea tot ceea ce facem. Întrea
ga noastră politică se bucură de 
sprijinul unanim al întregului popor, 
pentru că el vede că întreaga noas
tră politică este destinată a face via
ta sa mai îmbelșugată, mai îndes
tulată, mai liberă. (Aplauze).

Am pornit întotdeauna de la fap
tul că orice societate socialistă nu 
poate fi înfăptuită decît cu spri
jinul poporului, care trebuie să-și 
făurească în mod conștient destinul 
său, istoria sa proprie. De aceea, am 
creat formele organizatorice cores
punzătoare participării maselor popu
lare la conducerea tuturor sectoare
lor activității economico-sociale, in- 
cepînd cu participarea la conducerea 
întreprinderilor, unde funcționează 
consiliile muncitorești, ca organe de
liberative, care conduc întreaga ac
tivitate, cu instituționalizarea adună
rilor generale ale oamenilor muncii, 
în fața cărora consiliile oamenilor 
muncii prezintă dări de seamă de 
două ori pe an și care hotărăsc pînă 
la urmă asupra dezvoltării și a în
tregii activități. In consiliile popu
lare, comunale, orășenești, județene, 
în guvern, în Marea Adunare Na
țională — organul suprem al națiu
nii noastre — sînt reprezentate direct 
toate categoriile de oameni ai mun
cii, care iși spun direct părerea și 
hotărăsc asupra tuturor problemelor 
dezvoltării societății noastre.

Democrația socialistă are la bază 
democrația economică, politică, fap
tul că tot ceea ce se produce este 
repartizat și aparține întregului po
por, este repartizat în raport cu 
munca, cu contribuția pe care fie
care o aduce la dezvoltarea societă
ții. Deci, dreptatea și echitatea so
cială constituie o realitate pe care 
poporul nostru o trăiește astăzi. 
(Aplauze).

Iată, domnilor, iată, dragi prieteni, 
într-o scurtă sinteză, ce reprezintă 
astăzi societatea pe care noi am în
făptuit-o in România.

Poporul nostru a trebuit însă să 
ducă lupte grele. Am realizat aceas
ta nu fără greutăți și nu fără gre
șeli. Nu vreau să credeți că totul a 
mers ca pe un drum asfaltat ; dim
potrivă, am avut multe greutăți. A 
trebuit să luptăm și cu reacțiunea 
internă și cu reacțiunea internațio
nală, a trebuit să învingem multe 
greutăți, datorită stării de înapoiere 
de la care am pornit. S-au făcut și 
multe greșeli’; unele poate inerente 
unei opere atît de mari, unele care 
puteau fi evitate. Dar în revoluție 
in asemenea transformări uriașe pînă 
Ia urmă se judecă care sînt rezul
tatele și bilanțul, care, ca să spun 
așa, Intr-un limbaj statistic, sînt foar
te pozitive. Poporul român trăiește 
astăzi o viață liberă, independentă, 
suveranitatea și independența țării 
constituie o realitate astăzi in Româ
nia. (Aplauze).

Mai avem multe de făcut. Ne-am 
propus ca in următorii 10—15 ani 
să ajungem din punct de vedere e- 
conomic la nivelul țărilor dezvoltate 
din lume.

Anul acesta, pe 8 luni, de exem
plu, industria românească a crescut 
cu aproape 15 la sută, iar pentru a 
realiza această înaintare impetuoasă 
alocăm din venitul național 33 la 
sută pentru dezvoltarea generală a 
țării. Fără îndoială că aceste eforturi 
au rezultate nemijlocite asupra dez
voltării și creșterii nivelului ge
neral al țării și pînă la urmă 
sînt o contribuție esențială la 
adevărata independență a țării. Nici 
o țară nu poate fi independen
tă cu adevărat dacă nu-și cre
ează o economie puternică, ba
zată pe o agricultură și o industrie 
dezvoltate, pe o știință și cultură a- 
vansate, dacă în jurul acestui pro
gram nu este întregul popor pentru 
a învinge toate greutățile și a pu
tea asigura mersul hotărît înainte, 
pentru a-și făuri o viață liberă, in
dependentă, (Aplauze).

Aceasta este experiența națională 
a României. Trebuie să spun că, fiind 
comuniști, am avut întotdeauna în 
vedere de a ține seama de legitățile 
generale, de legitățile dialectice ale 
dezvoltării societății, dar întotdeauna 
am studiat bine condițiile concrete 
din țara noastră — economice, socia
le, naționale, istorice — inclusiv gra
dul de dezvoltare al poporului, și am 
căutat ca aceste legități generale să 
le aplicăm la condițiile din țara noas
tră, să găsim pentru problemele pe 
care le avem în față acele soluții 
care corespund condițiilor din Româ
nia. Noi am pornit și pornim de la 
faptul că nu există un șablon obli
gatoriu pentru construcția socialis
mului, că fiecare popor va aduce în
totdeauna ceva nou și va construi 
socialismul potrivit condițiilor in 
care trăiește, felului său de a 
judeca și de a gindi și numai un 
asemenea socialism va fi împărtășit 
de popor, va fi trainic șl de neîn
vins. (Aplauze).

Am avut insă întotdeauna In ve
dere că este necesară o largă cola- , 
borare internațională. Am dezvoltat' 
larg colaborarea cu toate țările so
cialiste, chiar în ciuda divergențelor 
noi am acționat pentru depășirea lor 
și pentru a colabora strins cu toate 
țările care construiesc noua orîndui- 
re, considerînd că aceasta este o ne
cesitate pentru mersul înainte, pen
tru cauza generală a progresului și 
a păcii în lume. Am acționat și ac
ționăm cu multă fermitate pentru a 
dezvolta relațiile de colaborare cu 
toate țările care au scuturat domi
nația imperialistă, care au pășit pe 
calea dezvoltării independente — ță
rile în curs de dezvoltare. întreținem 
relații strinse cu toate aceste țări. 
Vedem în această colaborare un fac
tor important — aș putea spune is
toric — pentru progresul fiecărei 
țări, pentru desfășurarea cu succes a 
luptei împotriva politicii imperialiste, 
a colonialismului, neocolonialismului, 
pentru dreptul popoarelor de a fi 
stăpîne pe destinele lor, de a-și făuri 
viața în mod independent, fără nici 
un amestec din afară. (Aplauze).

Desigur că trebuie să ținem sea
ma de situația din lume, că există 
țări cu orînduiri sociale diferite, de 
aceea România a acționat și acțio
nează pentru dezvoltarea colaborării 
cu toate țările, fără deosebire de 
orînduire socială ; dezvoltăm rela

țiile și cu țările capitaliste dezvol
tate, considerind că aceasta cores
punde cauzei generale a păcii în lu
me. Desigur, punem un accent deo
sebit ca în relațiile cu toate statele 
să se respecte egalitatea in drepturi, 
suveranitatea și independența națio
nală, să se excludă amestecul în tre
burile interne, să se asigure avanta
jul reciproc, iar în relațiile cu țările 
prietene — și mă refer aici și la ță
rile socialiste și la țările care luptă 
pentru dezvoltarea independentă — 
punem accentul și pe solidaritatea 
comună pentru progresul fiecăruia în 
parte, pentru progresul general eco- 
nomico-social (Aplauze).

Iată, doamnelor și domnilor, dragi 
prieteni, in ce spirit a acționat și ac
ționează România, atît pe plan națio
nal, cit și pe plan internațional.

In acest spirit are loc și vizita 
noastră în America Latină și in mi
nunata dumneavoastră țară — Peru. 
Sîntem deja de citeva zile în patria 
dumneavoastră. Am putut cunoaște 
cite ceva din realizările pe calea 
dezvoltării economico-sociale, conso
lidarea independenței și suverani
tății.

Am discutat cu președintele dum
neavoastră, cu primul ministru, cu 
miniștri ; am ajuns la multe înțele
geri cu privire la dezvoltarea cola
borării economice, tehnico-științifice, 
culturale dintre popoarele noastre. 
Fără îndoială că o anumită semnifi
cație in dezvoltarea acestei colabo
rări o are originea latină a popoarelor 
noastre. Dar, mai presus de toate aces
tea, ea este legată de faptul că po
poarele noastre sînt angajate pe ca
lea dezvoltării economico-sociale, a 
apărării independenței șl suveranită
ții, sint hotărite să acționeze cu fer
mitate pentru a contribui la triumful 
în viața internațională al unei politici 
noi, al unor relații noi, în care fie
care națiune să fie pe deplin stăpină 
pe destinele sale. Tocmai de aceea- 
am putut ajunge la aceste înțelegeri. 
Avem in vedere ca astăzi și mîine 
«ă semnăm o serie de convenții, in
clusiv o declarație comună, căreia îi 
acordăm o mare însemnătate, care de 
fapt afirmă principiile fundamentale 
atît ale relațiilor dintre popoarele 
noastre, cît și ale relațiilor pe plan 
internațional. Trebuie să vă declar cu 
toată sinceritatea că sint pe deplin 
mulțumit de felul In care a decurs 
vizita noastră în țara dumneavoastră, 
de rezultatele cu care vom încheia 
această vizită.

Dumneavoastră reprezentat! un 
vechi centru de învățămînt și de cul
tură. între Universitatea „Mayor de 
San Marcos" și universitățile din 
România s-au stabilit relații de cola
borare. Noi considerăm că aceste re
lații pot aduce o mare contribuție atit 
la dezvoltarea generală a învățămîn
tului, culturii și științei din fiecare 
țară, dar și la o mai bună cunoaștere 
a popoarelor noastre, la cauza colabo
rării internaționale. Noi punem sar
cini deosebite in fața oamenilor din 
Invățămint și cultură, a studențimii 
noastre. Am considerat întotdeauna 
că locul universităților, locul studen
țimii este în lupta pentru transfor
marea revoluționară a societății. 
Avem satisfacția să spunem că în
treaga intelectualitate din România, 
din primele zile ale revoluției, s-a 
alăturat cauzei dezvoltării pe un 
drum nou a poporului și și-a făcut 
pe deplin datoria, avem un tineret 
studențesc minunat, căruia îi cerem 
de a se pregăti, de a-și însuși cele 
mai noi cunoștințe din toate dome
niile, pentru a se pregăti ca mîine să 
poată să-și îndeplinească rolul lor în 
toate domeniile de activitate și, pînă 
la urmă, să poată să asigure condu
cerea țării, realizarea năzuințelor 
poporului nostru de a obține o dez
voltare tot mai puternică. Așa vedern 
noi locul intelectualității, al studen
țimii și fără îndoială că în toată lu
mea profesorii, studențimea joacă un 
rol tot mai important in progresul 
general, în lupta pentru transfor
marea revoluționară a societății. (A- 
plauze).

Independent de anumite concepții, 
inclusiv filozofice — sînt și vor fi di
ferite concepții — dar, pe deasupra 
acestora, este necesar ca oamenii de 
știință, de cultură să-și pună toate 
cunoștințele în slujba poporului, in 
slujba patriei, în slujba umanității, a 
progresului general. Numai așa, în
tr-adevăr, titlul de intelectual, de om 
de știință va fi respectat și apreciat 
de poporul respectiv, de toate popoa
rele lumii. Așa judecăm noi și tre
buie, încă o dată, să menționez cu 
multă satisfacție că întreaga noastră 
intelectualitate, întreaga noastră stu- 
dențime urmează neabătut politica 
partidului nostru, a statului nostru, 
și joacă un rol activ în tot ceea ce 
înfăptuim, in tot ceea ce ne propu
nem să realizăm în viitor.

Dorim să realizăm o largă colabo
rare cu dumneavoastră. Dorim să ex
tindem relațiile intre profesorii, între 
oamenii de știință, între studenții din 
țările noastre, aceasta corespunzînd 
pe deplin intere.selor cunoașterii, a- 
propierii, progresului. Orice izolare 
înseamnă rămînere în urmă. Noi sîn
tem pentru o largă colaborare și, 
mai cu seamă în domeniul științei, 
culturii, această colaborare este esen
țială pentru progresul fiecărei na
țiuni, pentru progresul general al în
tregii omeniri.

Iată, doamnelor și domnilor, dragi 
prieteni, in ce spirit primesc această 
înaltă distincție pe care mi-ați acor- 
dat-o astăzi. Cu angajamentul. ca 
să spun așa. în fata dumneavoas
tră — mă simt într-un anumit fel 
legat prin aceasta de universitatea 
dumneavoastră — că în întreaga 
mea activitate în tara mea voi face 
totul pentru a realiza năzuințele 
poporului meu. de a-și făuri o viată 
tot mai bună, liberă, independentă, 
de a ocupa un loc demn în marea 
familie a națiunilor lumii. în rela
țiile cu dumneavoastră, cu poporul 
dumneavoastră voi face tot ceea ce 
depinde de mine pentru a dezvolta 
această colaborare, pentru ca între 
universitățile noastre să se dezvolte 
această colaborare. pentru ca. în 
felul acesta, să întărim solidaritatea 
în lupta comună pentru progresul 
fiecăreia dintre țările noastre, pen
tru progresul general, pentru pace 
în întreaga lume. (Aplauze).

Puteți fi siguri că veți avea întot
deauna un prieten in România, că 
„doctorul honoris causa" al Univer
sității „Mayor de San Marcos" va ști 
să cinstească acest titlu, militînd 
pentru progresul general, pentru vic
toria dreptății sociale in întreaga 
lume. (Aplauze).

Vă doresc din toată inima succese 
în activitatea dumneavoastră de 
dezvoltare a invățămîntului. in sluj
ba poporului din patria dumnea
voastră, multă fericire, multă sănă
tate. (Aplauze).
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■Uzita președintelui Nicolae Ceaușescu in Peru

Momente de la ceremonia înminării înaltelor titluri universitare

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

la Universitatea de Inginerie din Lima

OASPETE ILUSTRU AL CAPITALEI PERUANE

Domnule rector.
Domnilor membri ai Completului 

Executiv,
Doamnelor și domnilor profesori.
Dragi prieteni studenți,
Aș dori să exprim cele mai cor

diale mulțumiri din partea mea. din 
partea tovarășei mele, pentru 'onoa
rea ce ne-ați făcut-o astăzi nouă, și 
prin noi poporului .român, institute
lor tehnice din România, decernîn- 
du-mi mie titlul de „doctor honoris 
causa" și tovarășei mele titlul de 
„profesor onorific". Primim acestea 
cu emoție, considerind ateasta ca o 
expresie a relațiilor bune dintre po
poarele noastre, a dorinței de a dez
volta colaborarea între institutele de 
invățămint tehnic din România și 
Universitatea Națională de Inginerie, 
ceea ce va corespunde progresului 
reciproc al științei și culturii în ță
rile noastre.

Doresc să adresez, totodată, un 
salut călduros din partea profesorilor 
și studenților români tuturor profe
sorilor și studenților, atît de la Uni
versitatea de Inginerie, cit și de la 
Universitatea Mayor de San Marcos 
și tuturor studenților și profesorilor 
din Republica Peru.

V-ați referit, domnule rector,, la 
preocupările României cu privire la 
dezvoltarea tehnicii și științei în ge
neral. Intr-adevăr, în anii construc
ției socialiste, România a obținut 
succese mari în dezvoltarea învăță- 
mîntului, științei ; acordăm o mare 
atenție tuturor științelor tehnice, 
inclusiv științelor chimice, ma
tematice, fizice, biologice, consi- 
derîndu-le sectoare de bază ale pro
gresului general, ale dezvoltării so
cietății. Sper că în cadrul colaborării 
care se va dezvolta între universi
tatea dumneavoastră de inginerie și 
institutele noastre de invățămint teh
nic se va putea face mai pe larg 
cunoștință cu progresele realizate de 
România în această privință. Trebuie 
să menționez, totuși, că, astăzi, învă- 
țămintul superior tehnic acoperă pe 
deplin toate necesitățile de cadre de 
specialitate, că dezvoltă o largă ac
tivitate de cercetare științifică în 
toate domeniile, inclusiv în domeniul 
energiei nucleare, considerind că a- 
ceasta constituie, de asemenea, o ra
mură de vîrf a cercetării științifice 
șl că, pornind de la necesitatea folo
sirii energiei nucleare în scopuri 
pașnice, fiecare țară trebuie să dez
volte larg și activitatea de cercetare 
in acest sector de activitate.

Tocmai pe baza rezultatelor obți
nute in dezvoltarea învățămintului și 
formării cadrelor, pentru sectoarele 
tehnice am obținut o serie de rezul
tate în dezvoltarea industriei, agri
culturii, în mersul impetuos înainte 
pe calea construcției societății noi. 
socialiste, a ridicării bunăstării și 
fericirii întregului nostru popor.

Așa cum am spus și la Univer
sitatea Mayor de San Marcos, 
pentru oricare țară care dorește să-și 
dezvolte puternic economia, să ridice 
nivelul de trai al poporului său, 
să-și asigure independența și suve
ranitatea, crearea unei puternice in
dustrii, a unei agriculturi avansate 
este o necesitate obiectivă. Fără a- 
ceasta nu se pot asigura nici pro
gresul, nici bunăstarea, nici indepen
dența și suveranitatea. Tocmai baza
tă pe aceasta. România a acordat și 
acordă o atenție deosebită dezvoltă
rii în ritm înalt a tuturor sectoarelor 
de activitate. Știm că drumul dum
neavoastră nu este ușor. Noi înșine 
am pornit de la un stadiu foarte îna
poiat ; a trebuit să învingem multe 
greutăți, inclusiv greutăți tehnice 

pentru că, pînă la urmă, tot ceea ea 
s-a înfăptuit în România este rezul
tatul muncii oamenilor, în care oa
menii din domeniul tehnic, oamenii 
de știință, cadrele calificate au avut 
un rol hotărîtor. Drumul progresului 
este ridicarea învățămintului, este 
strinsa legare a învățămintului cu 
preocupările dezvoltării economice, 
sociale ale țării. (Aplauze).

Am încheiat cu președintele și gu
vernul țării dumneavoastră o serie 
de acorduri cu privire la cooperarea 
în domeniul minier — vom crea o 
societate mixtă — în domeniul pe
trolului, în domeniul construcției unei 
întreprinderi de mașini-unelte și în 
viitor preconizăm dezvoltarea aces
tei colaborări în domeniul agriculturii 
și sint în studiu și alte domenii de 
activitate. După cum vedeți, toate 
sint domenii tehnice, ca să spun așa, 
unde se cer tehnologii, unde se cer 
utilaje de înaltă tehnicitate, aplica
rea în mod consecvent a automatiză
rii, a cibernetizării, a mașinilor elec
tronice de calcul, care să asigure un 
progres rapid al industriei din Peru 
și de care depinde progresul fiecărei 
țări : dumneavoastră cunoașteți bine 
acest lucru.

Iată deci că tocmai în acest dome
niu, al tehnicii, se va dezvolta co
laborarea dintre țările noastre. De 
aceea, consider că intre universitatea 
dumneavoastră și institutele tehnice 
de invățămint și de cercetări din 
România este necesar, de asemenea, 
să se stabilească o largă colaborare 
pentru a putea, împreună, să găsească 
diferite tehnologii pentru progresul 
mai rapid al acestor sectoafe și pentru 
formarea cadrelor necesare. Sîntem 
convinși că și în acest domeniu vom 
reuși să stabilim o colaborare bună. 
De altfel, trebuie să vă Împărtășesc 
că primind acest titlu de „doctor 
honoris causa" mă gîndeam că în
seamnă că prin aceasta mi se dau și 
anumite obligații și să știți că eu 
obișnuiesc să fiu foarte exigent cu 
mine însumi, să-mi respect obliga
țiile, dar sint exigent ca și alții' să-și 
respecte obligațiile. (Aplauze).

Vorbind, de asemenea, și in nume
le tovarășei mele, cred că și ea pri
mind diploma de „profesor onorific" 
s-a gîndit că are și obligații de a dez
volta o colaborare largă în domeniul 
cercetării și învățămintului chimic și 
am dori ca și în acest domeniu să se 
dezvolte o colaborare activă și să 
știți că și dînsa este destul de exi
gentă. la fel ca și mine. (Aplauze).

Desigur, înțeleg aceasta in sensul 
să acționăm împreună pentru reali
zarea, intr-adevăr, a unei colaborări 
largi care corespunde pe deplin in
tereselor popoarelor noastre.

lată, doamnelor și domnilor, dragi 
prieteni studenți, cîteva remarci pe 
care am vrut să le fac aici, la uni
versitatea dumneavoastră. Țările 
noastre, care, în felul lor, ținînd seama 
de condițiile specifice, merg pe un 
drum nou, de dezvoltare economico- 
socială, de a-și asigura independența 
și suveranitatea, trebuie să colabo
reze in strînsă unitate. Trebuie să 
întărim solidaritatea între toate po
poarele lumii care luptă împotriva 
imperialismului, pentru dreptul fie
cărei națiuni de a fi pe deplin stă- 
pină pe bogățiile sale ; și dumnea
voastră, și multe țări din America 
Latină, au încă de făcut multe în 
această direcție și noi sîntem pe de
plin solidari cu toate popoarele Ame
rică Latine. Avem deplina convinge
re că ele vor obține victoria deplină, 
pentru că lupta lor este o luptă 
dreaptă și victoria nu poate aparține 
decît acestor popoare. (Aplauze),

Din experiența noastră, să nu cre
deți că totul a mers ușor in construc
ția socialismului. Poate unii cred că 
odată cucerită puterea politică s-au 
soluționat toate problemele. Dezvol
tarea eoonomică, ridicarea nivelului 
de cultură, de invățămint, a științei 
constituie o problemă care cere mult 
timp și fără nici o îndoială că cere 
Unirea tuturor forțelor. Subliniez a- 
cest lucru, pentru că, ținînd seama 
de cele întâmplate în Chile, trebuie 
înțeles că, în cei aproape trei' ani, 
guvernul Unității Populare nu putea 
să soluționeze problemele multiple, 
grele, pe oare le-a intîmpinat, că so
luționarea acestora și făurirea unei 
orînduiri noi cer muncă serioasă, cer 
învingerea multor greutăți și cer ca 
întregul popor să fie unit — cuprind 
în popor pe toți oei care își iubesc 
patria, care doresc ca țara lor să fie 
independentă, liberă, ca poporul să 
ducă o viață liberă, fericită — să 
fie stăpîn pe bogățiile sale, să-și fău
rească viața așa cum o dorește. Nu 
trebuie să existe nici un motiv pentru 
a nu realiza această unitate și co
laborare. învățămintele din Chile tre
buie să atragă atenția tuturor po
poarelor Americii Latine. Pot fi mul
te probleme într-o țară sau alta, pot 
fi greutăți, dar mai presus de 
toate este necesară unirea tutu
ror forțelor, a tuturor patrioți- 
lor. indiferent de convingerile lor 
politice, de concepțiile lor filozo
fice sau religioase, pentru a asigura 
dezvoltarea patriei, independența și 
bunăstarea propriului popor. Aceasta 
se cere, în primul rînd, de la aceia 
care își iubesc poporul și patria. A- 
cesta este învățămîntul principal pe 
care trebuie să-l tragă oricine din 
cele întîmplate în Chile. Și experien
ța noastră demonstrează că tocmai 
așa a acționat poporul român, unin- 
du-se strîns în jurul partidului său, 
urmind politica guvernului atît pe 
plan național, cit și internațional. Și, 
de aceea, am obținut victoriile pe 
care le-am obținut pină acum. De 
aceea avem convingerea că vom în
făptui tot ceea ce ne-am propus pen
tru a asigura României un loc demn 
in rindul națiunilor libere și inde
pendente. (Aplauze).

Vă rog să-mi permiteți în înche
iere să vă asigur că nu voi putea 
uita că sint „doctor honoris causa" 
al universității dumneavoastră, că 
în calitatea de președinte și de eco
nomist voi acționa pentru a contri
bui la dezvoltarea relațiilor dintre 
institutele noastre, dintre profesorii 
și dintre studenții din țările noastre, 
dintre România și Peru. Noi acor
dăm o mare atenție și contactelor 
între studenți, pentru că studen
ții de astăzi sint viitori con
structori ai orînduirii de mîine, 
ai întreprinderilor, ai școlilor, sint 
viitorii profesori, viitorii cercetători, 
și dintre ei se vor ridica miine con
ducătorii fiecărei țări. De aceea, con
tactele, de pe băncile școlilor, ale 
universităților constituie un factor- 
important pentru colaborarea și a- 
propierea intre popoarele noastre, 
între tineretul, care reprezintă torța 
cea mai dinamică a societății noas
tre și care are menirea să asigure 
lichidarea definitivă a imperialismu
lui, colonialismului, neocolonialismu- 
lui, să asigure triumful unei adevă
rate dreptăți sociale, al independenței 
și suveranității tuturor popoarelor. 
(Aplauze).

Vă urez succese în activitatea dum
neavoastră, ca universitatea dumnea
voastră să formeze cadre cu o înaltă 
capacitate pentru toate sectoarele 
necesare economiei patriei dumnea
voastră, să aduceți o contribuție la 
știința și cultura universală.

Multă sănătate și multă fericire. 
(Aplauze).

într-un cadru solemn, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
a fost declarat, miercuri seara, „oas
pete ilustru al capitalei peruane".

La sosirea în fața monumentalei 
clădiri a municipalității din Lima, o 
gardă militară, în uniformă de 
epocă, prezintă onorul. Președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sint intîmpinați de 
primarul general locțiitor al orașului 
Lima, Gonzalo Raffo, și de soția sa, 
Mercedes de Raffo.

în sala de festivități sint prezenți 
membrii consiliului municipal, per
sonalități marcante ale vieții politice 
din capitala. peruană, șefii unor mi
siuni diplomatice.

Răsună solemn imnurile de stat ale 
Republicii Peru și Republicii Socia
liste România.

Se dă citire hotărîrii consiliului 
municipal prin care președintele 
Nicolae Ceaușescu este declarat 
„oaspete ilustru al capitalei peruane" 
și i se decernează cheia orașului.

Totodată, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i se conferă „Marea Cruce 
a Ordinului Meritului Municipal", iar 
tovarășei Elena Ceaușescu i se decer
nează un dar simbolic cu stema ora
șului.

în cadrul ceremoniei, primarul ge
neral locțiitor Gonzalo Raffo și pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au rostit 
cuvîntări.

în alocuțiunea sa, primarul general 
locțiitor a spus : „Consiliul provincial 
al Limei s-a reunit într-o sesiune 
specială extraordinară pentru a-1 
primi pe ilustrul nostru oaspete, 
domnul președinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, care se află într-un turneu de 
bunăvoință și promovare a relațiilor 
între țările în curs de dezvoltare, 
între care se află și Peru.

Vizita dumneavoastră, domnule pre
ședinte, este cea mai bună ocazie 
pentru a fixa pietrele de hotar ale 
unei sarcini comune, pentru a pro
ceda la o informare reciprocă, în ve
derea obținerii unor rezultate, in 
curs de desfășurare, și pentru a con
cretiza ideile de progres împărtășite 
de țările noastre, de capitalele noas
tre, de iluștrii lor reprezentanți. In 
acest fel, vom putea ajunge, intr-ade
văr, la o mai mare înțelegere și, in 
consecință, la strîngerea relațiilor de 
prietenie, la strîngerea legăturilor 
care unesc Peru și România.

Cu prilejul vizitei președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, vreau să rezum is
toria milenară a marii națiuni române 
și să enunț coordonatele fundamentale 
ale dezvoltării economice și sociale 
românești in ultimii ani, precum și 
să schițez personalitatea ilustrului 
nostru vizitator, ca lider al progresu
lui Republicii Socialiste România. 
Vom observa că există puncte de ve
dere comune, identități și similitudini, 
între țările’ noastre, ca, de altfel, și 
condiții complementare care pot per
mite să se ajungă la o dezvoltare 
mai accentuată a cooperării care 
există deja între Peru și România, 
între respectivele capitale ale celor 
două țări".

In continuare, primarul general loc
țiitor al Limei a făcut o amplă in
cursiune în istoria poporului român.

„în cadrul realității mondiale, care 
prezintă imaginea unor state cu sis
teme politice și sociale diferite — a 
arătat vorbitorul — România a stabi
lit și menține relații de colaborare și 
cooperare, în multiple domenii, cu 
celelalte țări ale lumii, indiferent de 
regimuri. România iși fundamentează 
relațiile sale cu celelalte state pe 
principiile suveranității și indepen
denței naționale, egalității în drep
turi, neintervenției in treburile in
terne, autodeterminării popoarelor și 
avantajului feciproc. România a si
tuat în centrul politicii sale externe 
Crearea și consolidarea relațiilor de 
prietenie cu țările socialiste și cu ță
rile din lumea a treia. România s-a 
pronunțat pentru dezarmarea gene
rală, pentru soluționarea conflictelor 
dintre țări prin mijloace pașnice și 
pentru eliminarea oricărei depen
dențe străine.

Economia românească a făcut im
portante progrese din punct de ve
dere calitativ, răspunzihd, de fiecare 
dată mai mult, cerințelor celei mai 
avansate tehnologii, care permite să 
se ajungă, printr-o mai mare produc
tivitate, la o dezvoltare accelerată a 
țării și la ridicarea nivelului de 
viață material și cultural al poporu
lui român. Un factor fundamental 
care a contribuit in mod hotârit la 
dezvoltarea economică și socială a 
României este ridicarea nivelului ge
neral de invățămint și cultură al 
populației. Guvernul român stimu
lează în mod deosebit dezvoltarea 
științei, cercetării creatoare și legă
tura între tehnică și nevoile sociale.

Coordonatele de bază ale dezvol
tării generale au fost elaborate și re
alizate sub conducerea președintelui 
Consiliului de Stat ăl Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu. 
Politica guvernului român se orien
tează spre crearea unei economii ?- 
vansate, sprijinită pe o industrie mo
dernă și pe o agricultură intensivă, 
bazate pe,sisteme moderne de teh
nologie si administrație publică".

In continuare, primarul general 
locțiitor al orașului Lima a făcut o 
amplă prezentare a biografiei și per
sonalității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, oprindu-se îndelung asu
pra bogatei sale activități revoluțio
nare, desfășurate în slujba idealu
rilor celor mai nobile de libertate, 
independentă și bunăstare ale po
porului român. De asemenea, el s-a 
referit la personalitatea tovarășei 
Elena Ceaușescu ca om de știință și 
om politic.

Primarul a subliniat, apoi. exis
tența unor legături tradiționale între 
România și Peru, relevînd, totodată, 
evoluția ascendentă și perspectivele 
de dezvoltare ale relațiilor româno- 
peruane :

„In ceea ce privește Peru. Româ
nia și președintele ei au stabilit re
lații diplomatice la rang de ambasa
dă. inițiindu-se. totodată, un schimb 
comercial reciproc și un schimb cul
tural, care se vor extinde în conti
nuare. De asemenea, România a a-

Cuvîntarea președintelui
Nicolae Ceaușescu

Domnule primar general.
Domnilor membri ai Consiliului 

municipal.
Doamnelor și domnilor.
Aș dori, mai înainte de toate, să 

vă mulțumesc. în numele meu. al 
soției mele, pentru cinstea ce ne-o 
faceți prin declararea noastră ca 
oaspeți iluștri ai capitalei Republi
cii Peru. Totodată, să vă mulțumesc 
călduros pentru distincția ce mi-ați 
acordat-o. cea mai înaltă decorație 
a municipalității. Văd în aceasta o 
cinstire a poporului meu. o expresie 
a relațiilor de prietenie, de colabo
rare dintre poporul român și po
porul peruan.

Doresc să vă adresez dumnea- . 
voastră si tuturor locuitorilor din 
Lima un salut călduros din partea 
noastră, din partea locuitorilor ca
pitalei patriei mele — București — 
din partea tuturor locuitorilor Româ
niei, a întregului popor român.

Intre popoarele noastre se dez
voltă relații largi de colabora
re. Vizita , pe care o facem în 
patria dumneavoastră este urmarea 
extinderii colaborării în multe do
menii dintre popoarele noastre, a 
dorinței de a identifica, împreună cu 
președintele și cu guvernul dumnea
voastră, căile dezvoltării continue 
a relațiilor dintre țările noastre.

Trebuie să declar de la început că 
din convorbirile cu președintele Ve
lasco, cu primul ministru, cu mai 
mulți miniștri din domeniile econo
mice, am ajuns la concluzia că există 
multe domenii in care popoarele 
noastre pot să stabilească o colabo
rare activă. S-au semnat sau se vor 
semna o serie de documente in a- 
ceste zile și se vor pune astfel ba-. 
,zele unei colaborări rodnice. Iată 
de ce apreciez că vizita noastră 
în Republica Peru constituie un 
moment important pentru dezvolta
rea viitoare a relațiilor de colaborare 
pe toate planurile intre popoarele 
noastre.

Este adevărat ceea ce a spus aici 
domnul primar general, că popoarele 
noastre au multe lucruri comune in 
istoria lor, începind cu faptul că 
sint purtătoare ale unor vechi civili
zații, că au asimilat apoi o serie de 
elemente ale culturii și limbii latine 
comune, că sînt moștenitoare ale mul
tor cuceriri ale științei europene și 
universale. Există, deci, multe lucruri 
care le apropie, le fac să se înțelea
gă, să găsească căile spre conlu
crare. Dar popoarele noastre au, 
de asemenea, in istoria lor mo
mente asemănătoare, de luptă împo
triva dominației străine, pentru a-și 
cuceri independența și suveranitatea, 
pentru progresul lor economic și so
cial. Chiar in ce privește datele, a- 
proape coincid anumite perioade, 
cind și poporul 'dumneavoastră 
și poporul român s-au ridicat la 
luptă împotriva dominației «tră- 

cordat ajutor tehnic și financiar pen
tru realizarea unor proiecte de dez
voltare industrială a Șerului.

Vreau să subliniez citeva coinci
dențe și similitudini între țările 
noastre.

Peru, ca și România, a dezvoltat 
cultura autohtonă, care își are rădă
cinile in preistorie, prezentind im
portante urme arheologice. Peru, ca 
și România, a fost cucerit, subjugat 
și colonizat și a luptat, obținîndu-și 
independența într-un război de e- 
mancipare. în prezent, cele două țări 
au inițiat o campanie pentru eman
ciparea lor economică. Ambele târî, 
de mărime mijlocie in ceea ce pri
vește populația și întinderea lor geo
grafică, au o varietate de resurse na
turale și de aceea și-au propus o 
dezvoltare multilaterală. Limbile care 
se vorbesc în Peru și România — 
spaniola și româna — au aceeași 
bază lingvistică comună și o mare 
influentă latină. Ne simțim în mod 
fericit înfrățiți prin aceste frumoase 
coincidențe".

în încheiere, primarul general loc
țiitor al orașului Lima a spus : „O- 
rașul Lima primește cu o deosebită 
și adevărată îneîntare vizita preșe
dintelui României, iar Consiliul pro
vincial al Limei vă urează „bun ve
nit", declarîr.du-vă, în cadrul acestei 
ceremonii, „oaspete ilustru al ora
șului".

Pentru meritele dumneavoastră 

ine. Dar noi sîntem chemați să vor
bim nu atit de istorie, ci să ne preo
cupăm mai ales de prezentul și vii
torul liber și independent al popoa
relor noastre. Tocmai faptul că unele 
momente istorice coincid ne apropie 
și mai mult, face ca popoarele noas
tre, care, fiecare in felul său, au 
parcurs căi și etape diferite, dar au 
trecut pe calea dezvoltării economi- 
co-sociale, să lupte pentru a-și asi
gura o viață mai bună, accesul la 
toate cuceririle civilizației materiale 
și spirituale. Această coincidență u- 
nește popoarele noastre, unește gu
vernele noastre și oferă solidarității 
și colaborării dintre noi o bază 
trainică, asigurînd astfel condițiile ca 
în strinsă conlucrare să asigurăm 
bunăstarea, fericirea, independența 
și suveranitatea popoarelor noastre. 
(Aplauze).

Trăim o epocă de mări transfor
mări sociale, pe plan national și 
mondial. Popoarele au obținut multe 
succese in cîștigarea independenței 
lor. După cel de-al doilea război 
mondial au apărut zeci și zeci de 
state noi, popoare de pe toate conti
nentele se ridică cu hotărîre la luptă 
pentru a deveni stăpine pe destinele 
lor, pe bogățiile naționale, pentru a 
le folosi corespunzător voinței fie
cărui popor.

In acest proces revoluționar de 
eliberare socială si națională se gă
sesc și popoarele Americii Latine, 
poporul peruan, care luptă hotărit 
pentru a pune capăt pentru totdeau
na vechilor stări de lucruri, de de
pendență. pentru a-și asigura depli
na independență și suveranitate, 
pentru a asigura crearea unei lumi 
mai drepte, mai bune, adevărata 
dreptate socială pentru toți cei ce 
muncesc din fiecare țară. Acest nou 
curs care are loc în toate continen
tele reprezintă factorul principal al 
vieții contemporane.

Poporul român, după cum cunoaș
teți, a construit cu succes orindui- 
rea nouă, socialistă. A pășit intr-o 
etapă nouă — făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, pe 
care o privim ca o societate cu o e- 
conomie dezvoltată, cu o industrie 
Si agricultură, o știință, un învătă- 
mint. o cultură avansate, bazate pe 
tot ceea ce a cucerit mai bun ști
ința universală in aceste sectoare de 
activitate.

Considerăm că, în etapa actuală a 
revoluției tehnico-științifice, a mari
lor cuceriri pe care le realizează o- 
mul. progresul general nu se 
poate realiza fără ca fiecare popor 
să-și făurească o economie puter
nică. independentă, o industrie, o 
agricultură, o știintă și cultură 
inaintate. fără a pune totul in ser
viciul omului, al fericirii și bunăstării 
sale. Aceasta este chemarea so
cietății pe care o înfăptuim noi și, 
după cum am înțeles in aceste zile, 
pe acest drum ati pornit Si dum- 

personale, precum și pentru meritele 
dumneavoastră deosebite ca om de 
stat, Consiliul pentru acordarea Or
dinului Meritului Municipal a hotărit 
să confere președintelui Consiliului 
.de Stat al Republicii Socialiste 
România, d-lui Nicolae Ceaușescu, 
„Marea Cruce a Ordinului Meritului 
Municipal", pe care îmi este deosebit 
de plăcut să o înmînez, în cadrul a- 
cestei ceremonii.

Domnule președinte al României : 
primiți, împreună cu soția dumnea
voastră și suita română, cel mai cor
dial salut al Limei și al consiliului 
respectiv, rugîndu-vă să-I acceptați 
ca mărturie a prieteniei pe care v-o 
exprimăm cu prilejul vizitei dum
neavoastră în acest oraș".

A luat apoi cuvîntul președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea rostită de șeful stabilul 
român, urmărită cu deosebit interes, 
a fost, in repetate rînduri subliniată 
prin aplauze puternice.

La sfîrșitul ceremoniei, toți cei 
prezenți au felicitat călduros pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pe to
varășa Elena Ceaușescu. în saloanele 
municipalității a fost oferit apoi un 
cocteil.

La plecare, un numeros public, 
aflat în fata clădirii municipalității, 
a salutat călduros pe solii poporului 
rpmân.

neavoastră pentru a asigura poporu
lui peruan o viată mai bună, pen
tru a participa activ cu toate po
poarele la făurirea unei civilizații 
superioare pe globul pâmintesc.

Cai prieteni ai poporului frate pe
ruan, sintem bucuroși de tot ceea ce 
ați înfăptuit pe acest drum.

Colaborarea pe care am stabilit-o 
în aceste zile are tocmai rolul de a 
contribui la progresul mai rapid al 
ambelor noastre popoare. întărirea 
solidarității dintre popoarele noastre 
și cu toate popoarele care luptă pen
tru progres social, pentru o lume mai 
dreaptă, pentru independență și su
veranitate oontribuie la victoria mai 
rapidă a năzuințelor popoarelor noas
tre.

Iată, doamnelor și domnilor, în ce 
sens am realizat vizita in țara dum
neavoastră, în celelalte țări ale A- 
mericii Latine. Noi sîntem convinși 
că popoarele Americii Latine, în 
ciuda unor greutăți trecătoare, vor 
cuceri victoria, deoarece nu există în 
lume forță care să împiedice po
poarele dornice de a fi stăpine pe 
destinele lor, de a fi libere și in
dependente, să realizeze aceste nă
zuințe. (Aplauze).

Aș dori să arăt și cu acest prilej 
că realizarea năzuințelor de pro
gres in toate domeniile, de inde
pendentă, cere unitate, unitate și iar 
unitate a tuturor patrioților, a celor 
care iși iubesc poporul, care doresc ca 
poporul lor să trăiască liber, să fie 
stăpîn pe destinele sale. Pot exista 
deosebiri de păreri într-o problemă 
sau alta, sint deosebiri de concepții 
religioase, de concepții filozofice, dar 
acestea nu trebuie să împiedice o co
laborare și o unitate strînsă în lupta 
pentru bunăstarea, fericirea, indepen
dența și suveranitatea fiecărui po
por.

Aceasta este experiența României, 
pe care v-o împărtășim și dumnea
voastră. Știm că numai pe această 
cale fiecare popor poate să ocupe 
un loc demn, independent, în rindul 
națiunilor lumii. (Aplauze).

Aș dori să exprim speranța că în
tre capitalele țărilor noastre, între 
Lima și București, se vor stabili re
lații de strinsă colaborare. Folosesc 
acest prilej pentru a adresa o in
vitație domnului primar general ca, 
împreună cu alți membri ai Consiliu
lui provincial, să viziteze România, 
să viziteze capitala patriei noastre, 
punind astfel bazele unei colaborări 
intre ele și contribuind și pe aceas
tă cale la dezvoltarea colaborării în
tre popoarele român și peruan.

Aș dori, de asemenea, să vă urez 
dumneavoastră să obțineți succese tot 
mai mari In dezvoltarea capitalei pa
triei dumneavoastră, in soluționarea 
multiplelor probleme pe care le are 
fiecare capitală în dezvoltarea sa, 
să urez tuturor locuitorilor capitalei 
Republicii Peru multă fericire, mult» 
sănătate. (Aplauze puternice, prelun
gite).
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Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în Peru
COMUNICAT OFICIAL
cu privire la vizita oficială in Republica Peru 

a președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu
La invitația președintelui Republi

cii Peru, general de divizie Juan 
Velasco Alvarado, In numele guver
nului revoluționar al forțelor arma
te, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a efectuat. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o vizită oficială in Republica Peru, 
între 15 și 20 septembrie 1973.

în timpul șederii în Republica 
Peru, înalții oaspeți români au vizi
tat, in orașele Lima și Trujillo : 
Serviciul industrial al marinei, Mu
zeul Amano. Universitatea Națională 
San Marcos, Universitatea Națională 
de Inginerie, Cooperativa agro
industrială „Casa Grande", au depus 
o coroană de flori la Panteonul Eroi
lor, au avut întilniri cu primul mi
nistru și ministru al apărării, Ed- 
gardo Mercado Jarrin, precum și 
cu miniștrii de stat ai agriculturii, 
energiei și minelor, industriei și co
merțului, transporturilor și telecomu
nicațiilor și cu șeful Comitetului Con
sultativ al Președinției.

înalților oaspeți români li s-a re
zervat o primire călduroasă, expre
sie a relațiilor de prietenie existen
te între România și Peru, a senti
mentelor de prețuire reciprocă de 
care sînt animate cele două popoare, 
legate prin afinități de limbă și cul
tură.

Cu prilejul vizitei, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Peru, ge
neral de divizie Juan Velasco Alva
rado. au avut convorbiri oficiale cu 
privire la diferite aspecte ale rela
țiilor bilaterale și asupra diverselor 
probleme internaționale.

De asemenea, au avut loc discuții 
între membri ai suitei oficiale ro
mâne și membri ai guvernului pe
ruan, șefi ai unor instituții de stat. 
La aceste întrevederi au participat, 
din partea română : Ion Pătan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exterior, 
Stefan Andrei, secretar al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român. George Macovescu. minis
trul afacerilor externe, Bujor Almă- 
șan. ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, Mircea Malița, consilier al 
președintelui Consiliului de Stat, și 
Mircea Nlcolaescu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România în Repu
blica Peru.

Din partea peruană au participat : 
ministrul relațiilor externe, Miguel 
Angel de la Flor Valle, ministrul 
agriculturii. Enrique Valdes Angulo, 
ministrul economiei și finanțelor. 
Francisco Morales Bermudes Cerutti. 
ministrul energiei și minelor, Jorge 
Fernandez Maldonado, ministrul in
dustriei și comerțului. Alberto Ji
menez de Lucio, ministrul transpor
turilor și telecomunicațiilor. Râul 
Meneses Arata, și șeful Comitetului 
Consultativ al Președinției, Jose 
Graham Hurtado.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă priete

DECLARAȚIE COMUNĂ

ÎNTÎLNIRE

(Urmare din pag. I)

dreptul inerent al tuturor statelor Ia autoapărare in
dividuală sau colectivă și obligația de solidaritate față 
de orice violare a principiului neintervenției de către 
un stat sau state impotriva altuia ;

g. dreptul și obligația statelor de a coopera intre ele 
In diverse domenii, pentru a favoriza progresul eco
nomic, social și cultural al tuturor națiunilor și, în 
special, al țărilor în curs de dezvoltare, ca garanția 
cea mai eficace a păcii și securității internaționale, 
cooperare care să ducă Ia stabilirea relațiilor dintre 
state pe bază de avantaje reciproce ; și dreptul fiecă
rui stat de a obține și folosi, pentru dezvoltarea po
porului său, realizările științei și tehnologiei moderne.

II. — Declară hotărirea lor comună :
De a-și uni eforturile pentru întărirea rolului Națiu

nilor Unite în menținerea și consolidarea păcii și secu
rității internaționale, dezvoltarea cooperării între toate 
națiunile și promovarea și respectarea normelor drep
tului internațional in relațiile dintre state.

De a-și coordona acțiunile lor pentru a promova pa
cea, reducerea tensiunilor, buna înțelegere și cooperare 
intre toate țările.

De a acționa cu hotărire pentru stabilirea și menți
nerea unei ordini mondiale, economice și sociale, mai 
juste și mai echitabile, printr-o mai rațională diviziune 
internațională a muncii ; efectuarea transformărilor 
adecvate în structura economiei mondiale : expansiu
nea comerțului ; intensificarea cooperării economice 
intre toate statele ; afirmarea independentei economice 
a țărilor in curs de dezvoltare ; eliminarea decalajului 
care există intre acestea și țările industrializate ; și 
întărirea securității economice colective, în scopul de 
• favoriza dezvoltarea de sine stătătoare a economiilor 
naționale.

De a continua cooperarea lor in forurile internațio
nale in favoarea luării de măsuri eficace pentru a ob
ține dezarmarea generală și. in primul rînd, dezarma
rea nucleară, pentru interzicerea folosirii armelor nu
cleare, reducerea și distrugerea totală a celor aflate în 
arsenale, încetarea producerii și perfecționării acestora, 
pentru crearea de zone denuclearizate, garantate prin 
angajamente ferme ale statelor posesoare de arme nu
cleare de a nu folosi aceste arme in astfel de zone și 
de a respecta statutul de denuclearizare.

De a continua să contribuie la lupta impotriva colo
nialismului. neocolonialismului, apartheidului, oricărei 
forme de discriminare rasială, ca și contra tuturor fe
nomenelor de manifestare a imperialismului, care con
tinuă să fie principalul obstacol impotriva emancipării 
și progresului tarilor in curs de dezvoltare, deoarece 
nu numai că se opune acestui progres, dar adoptă o 
atitudine agresivă față de cei ce se opun scopurilor 
lui. în legătură cu aceasta, reafirmă principiile rezo
luțiilor O.N.U. care declară contrare Cartei măsurile 
coercitive, care cer statelor membre de a inceta dez
voltarea și aplicarea unor astfel de măsuri impotriva 
țărilor în curs de a-și exercita suveranitatea lor asu
pra resurselor lor naturale și de a-și transforma struc
turile lor sociale și economice.

De a-și conjuga eforturile, împreună cu alte țări pe 
cale de dezvoltare, pentru ca, In cursul negocierilor 
comerciale din cadrul G.A.T.T., să se tină seama de 
principiile stabilite in importante rezoluții ale Adună
rii Generale a Națiunilor Unite, ale E.C.O.S.O.C. și 
U.N.C.T.A.D. și pentru ca interesele acestor țări să 
fie pe deplin asigurate in negocierile pentru reforma 
sistemului monetar international.

De a coopera pentru recunoașterea dreptului Inalie
nabil si imprescriptibil al statelor de a-și exercita su
veranitatea si jurisdicția pentru explorarea și exploa
tarea tuturor resurselor lor naturale, din marea, solul 
și subsolul lor, și de a fixa limitele Jurisdicției națio

nească și de înțelegere reciprocă, cei 
doi șefi de stat s-au informat reci
proc asupra procesului de dezvoltare 
economică și socială din cele două 
țări, au analizat stadiul actual și 
perspectivele de dezvoltare a rela
țiilor bilaterale și au făcut un 
schimb de păreri cu privire la pro
blemele internaționale de interes 
comun.
, Președintele Nicolae Ceaușescu a 
exprimat aprecierile sale pentru mă
surile întreprinse de guvernul revo
luționar al forțelor armate și pentru 
rezultatele obținute în transformările 
politice, economice și culturale, des
tinate să creeze o nouă societate na
țională umanistă, liberă, bazată pe 
dreptate socială, precum și pentru 
succesele obținute în apărarea resur
selor naturale. De asemenea, a luat 
cunoștință de aspecte din viața și 
activitatea poporului peruan.

Președintele Republicii Peru, Juan 
Velasco Alvarado, a exprimat apre
cierea sa față de realizările obținute 
de România în crearea unei industrii 
moderne, în dezvoltarea continuă a 
agriculturii, in înflorirea științei și 
culturii. în ridicarea nivelului de trai 
al poporului român, în îndeplinirea 
vastului program de construire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate.

Avînd în vedere dorința de pace 
și înțelegere manifestată de popoa
rele român și peruan. dezvoltarea 
permanentă a relațiilor stabilite _ în 
decursul timpului între cele două 
țări, in interesul celor două ponoare, 
al cauzei păcii și colaborării interna
ționale, pentru a Iărjg'i și adinei in 
continuare raporturile existente între 
cele două state, Dreședintele Consi
liului de Stat al Renublicii .Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Peru, general de 
divizie Juan Velasco Alvarado, au 
semnat o declarație comună.

Cei doi președinți au evidențiat 
posibilitățile existente pentru dez
voltarea legăturilor economice bila
terale si au exprimat hotărîrea lor 
comună de a examina și coordona 
proiecte specifice pentru aplicarea 
deplină a Acordului de cooperare 
economică și a Acordului comercial 
și de plăți, semnate la 9 noiembrie 
1968. în vederea intensificării schim
burilor comerciale prin diversificarea 
structurii acestora și lărgirea coope
rării economice.

Și-au exprimat satisfacția în legă
tură cu constituirea Comisiei mixte 
româno-peruane menite să intensifi
ce relațiile economice, de cooperare 
tehnică între cele două țări.

In acest scop, cu prilejul vizitei, 
cele două părți au semnat :

1. Act final al primei sesiuni a Co
misiei mixte româno-peruane pentru 
dezvoltarea relațiilor economice bila
terale.

2. Acord de credit.
3. Acord de colaborare economică 

$i tehnică în domeniul energiei e- ‘ 
lectrice, între Ministerul Energiei 

nale, în funcție de condițiile geografice, geologice, 
ecologice, economice și sociale ale fiecărei regiuni ; in 
ceea ce privește zona teritoriilor marine, dincolo de 
limitele jurisdicției naționale, care constituie patrimo
niul comun al umanității, trebuie asigurată participa
rea echitabilă a tuturor statelor, în exploatarea ei și 
în distribuirea beneficiilor care rezultă din aceasta, 
tinind seama de interesele și necesitățile speciale ale 
țărilor în curs de dezvoltare.

III. — Exprimă voința lor comună ;
De a extinde si dezvolta relațiile dintre cele două 

țări, aprofundind cooperarea reciproc avantajoasă 
dintre ele în domeniile politic, economic, tehnic, ști
ințific, cultural 'și turistic, pentru a intensifica crește
rea schimburilor comerciale și diversificarea tipurilor 
de mărfuri ce se vor schimba între ele, eliminînd 
obstacolele vamale și nevamale și îmbunătățind me
todele și instrumentele juridice care reglementează 
aceste relații.IV. — Cei doi șefi de stat și-au manifestat satisfacția 
față de rezultatele obținute ca urmare a destinderii 
in situația internațională și pentru faptul că s-au gă
sit soluții pe calea negocierilor în unele probleme in
ternaționale.

Cei doi președinți iși exprimă satisfacția pentru 
dezvoltarea pozitivă a procesului de schimbări în 
structurile social-economice ale unor state latino- 
americane, sint de acord că există o strinsă legătură 
intre schimbările social-economice in America Latină 
Si pacea și securitatea internațională și că toate sta
tele din regiune au dreptul inerent de a alege siste
mul lor politic, economic și social, fără presiuni 
străine ; prin urmare, este urgentă eliminarea bloca
dei și izolării Cubei, precum și orice politică menită 
să excludă și să discrimineze oricare stat latino-ame- 
rican datorită sistemului său politic intern.

In același mod, au reafirmat sprijinul lor poporului 
panamez în lupta sa pentru exercitarea pe deplin a 
suveranității și jurisdicției asupra întregului teritoriu 
al Panama.

Cei doi șefi de stat au apreciat pozitiv rezultatele 
primei faze a lucrărilor Conferinței cu privire la secu
ritate și cooperare în Europa, menită să așeze rela
țiile dintre statele continentului pe baze noi, astfel in
cit să se asigure fiecărui stat posibilitatea de a-și 
concentra eforturile spre dezvoltarea economico-so- 
cială de sine stătătoare, in concordanță cu năzuințele 
sale naționale.

Cei doi președinți și-au exprimat îngrijorarea in 
legătură cu continuarea situației încordate din Orien
tul Apropiat și au subliniat necesitatea unei soluții 
politice a conflictului pe baza rezoluției Consiliului de 
Securitate 242 din 22 noiembrie 1967.

In legătură cu situația din sud-estul Asiei, cei doi 
președinți salută cu satisfacție încheierea acordurilor 
cu privire la încetarea războiului și stabilirea păcii în 
Vietnam și Laos și au exprimat, totodată, speranța 
că aceste acorduri se vor realiza astfel incit să ducă 
la pace și la stabilitate in această regiune, care să 
permită popoarelor din Indochina să-și hotărască 
libere calea dezvoltării lor politice, economice și so
ciale, conform aspirațiilor lor legitime, fără nici un 
amestec din afară.

Cei doi președinți afirmă deplina lor convingere că 
colaborarea dintre Republica Socialistă România și 
Republica Peru contribuie nu numai la stringerea le
găturilor existente între cele două țări, dar și la lupta 
comună a tuturor popoarelor pentru a obține deplina 
independentă și dezvoltare multilaterală.

întocmită in orașul Lima, cu ocazia vizitei oficiale 
a președintelui Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușeseu, in patru exem
plare, autentice, in limbile română și spaniolă, Ia 20 
septembrie 1973.

Electrice din Republica Socialistă 
România și Ministerul Energiei și 
Minelor din Republica Peru.

4. Acord de colaborare în domeniul 
petrolului, intre Ministerul Minelor, 
Petrolului și Geologiei din Republica 
Socialistă România ți Ministerul E- 
nergiei și Minelor din Republica 
Peru.

5. Acord de colaborare in domeniul 
mineriei, între Ministerul Minelor, 
Petrolului și Geologiei din Republica 
Socialistă România și Ministerul 
Energiei și Minelor din Republica 
Peru.

6. Memorandum privind relațiile 
comerciale și asistența tehnică in 
sectorul agrar, între Republica So
cialistă România și Republica Peru.

7. Contract de constituire a între
prinderii miniere speciale „Antami- 
na“ intre Geomin și Mineroperu.

8. Contract de constituire a socie
tății mixte pentru fabricarea de ma- 
șini-unelte, între Uzinexportimport 
și Induperu.

9. Contract pentru exportul de va
goane, semnat între Mecanoexport- 
import și Enafer.

Ținind seama de importanța schim
burilor de valori spirituale, pentru 
mai buna cunoaștere și apropiere in
tre cele două țări și popoare, în 
timpul vizitei a fost semnat Acordul 
de colaborare culturală între guver
nul Republicii Socialiste România și 
guvernul Republicii Peru.

în același timp s-a căzut de acord 
să se facă, în viitorul apropiat, un 
schimb de note in vederea reglemen
tării regimului vizelor diplomatice ți 
de serviciu.

Cei doi șefi de stat și-au mani
festat satisfacția pentru prietenia 
care unește popoarele român și pe
ruan, pentru înțelegerea deplină în 
care s-au desfășurat convorbirile ofi
ciale.

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România și 
președintele Republicii Peru au ex
primat dorința de a lărgi și dezvolta 
și mai mult in viitor contactele re
ciproce la diferite niveluri, precum și 
cooperarea și colaborarea între cele 
două națiuni, in toate domeniile de 
interes reciproc.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au adresat 
sincere mulțumiri președintelui Juan 
Velasco Alvarado și doamnei Con
suelo Gonzales de Velasco, guvernu
lui și poporului peruan pentru prie
tenia și ospitalitatea ce le-au fost re
zervate in timpul vizitei in Repu
blica Peru.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a adresat preșe
dintelui Republicii Peru, general de 
divizie Juan Velasco Alvarado, invi
tația ca, împreună cu soția sa, doam
na Consuelo Gonzales de Velasco, să 
facă o vizită oficială în România. 
Invitația a fost acceptată cu plăcere, 
data vizitei urmind să se stabilească 
ulterior, pe cale diplomatică.

în mijlocul studenților peruani

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
După semnarea Declarației comu

ne, la hotelul „Sheraton" a avut loc 
o conferință de presă, in cadrul că
reia președintele Nicolae Ceaușescu 
a răspuns întrebărilor puse de zia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este declarat „oaspete ilustru al capi 
talei peruane"

Tovarășii Nicu Ceaușescu, vice
președinte al Consiliului Uniunii A- 
sociațiilor Studenților Comuniști din 
România, și Petru Popescu, membru 
supleant al Biroului C.C. al U.T.C., 
s-au intîlnit joi la sediul Ambasadei 
Republicii Socialiste România din 
Lima cu Jorge Tapia, secretar gene
ral al Uniunii Tineretului Comunist 
din Peru, și cu Antonio Andrade, 
secretar al U.T.C. din Peru.

A avut loc o informare reciprocă 
asupra problemelor specifice ale ac
tivității celor două organizații de 
tineret.

Au fost examinate posibilitățile 
lărgirii colaborării între organizații
le de tineret și studenți din cele două 
țări.

Cu acest prilej, o delegație a 
U.T.C. din Peru a fost invitată să 
facă o vizită în țara noastră.

Reportajul vizitei 
a fost realizat de s

Ion CÂRJE
Romulus CAPLESCU 
Mircea MOARCAȘ
Radu PASCAL
Telefotografii: Radu Cristescu

Ion Dumitru

riști peruani și corespondenții presei 
străine, în legătură cu vizita în Peru 
și în celelalte țări latino-americane, 
ca și în legătură cu alte probleme.

întrevedere cu secretarul general al C.C. 
ai P. C. Peruan, Jorge Del Prado

Joi, 20 septembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
nublicii Socialiste România, a primit 

tpe tovarășul Jorge Del Prado, secre
tar general al .Comitetului Central al 
Partidului Comunist Peruan, a par
ticipat tovarășul. Ștefan Andrei, se
cretar al Comitetului Central al 
P.C.R.

Au luat parte tovarășii Râul Acosta 
Salas, secretar general adjunct al 
C.C. al Partidului Comunist Peruan, 
Guillermo Herrero, Ernesto Rojas, 
Gustavo 'Espinoza, Roberto Villajuan, 
membri ai Comisiei Politice a C.C. 
al Partidului Comunist Peruan.

Cu acest prilej, tovarășul Jorge 
Del Prado a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in numele Comi
tetului Centrai, al întregului partid, 
un călduros salut și și-a exprimat 
mulțumirea pentru vizita pe care 
șeful statului român o întreprinde in 
Peru, arătind că ea constituie un 
sprijin pentru procesul revoluționar 
din această țară. El a subliniat că 
vizita este nu numai foarte folosi
toare, ci și foarte oportună. Rela
țiile de colaborare economică dintre 
România și Peru — a declarat to
varășul Prado — constituie un spri
jin pentru independența țării, in 
lupta împotriva imperialismului, 
pentru progresul și bunăstarea po
porului peruan. Jorge Del Prado a 
subliniat că vizita va întări poziția 
revoluționară a guvernului Alva

întrevederea tovarășei Elena Ceausescu
9 9

cu doamna Maria Consuelo Gonzales de Velasco
Miercuri, tovarășa Elena Ceaușescu 

s-a întilnit, la Palatul guvernamen
tal din Lima, cu doamna Măria 
Consuelo Gonzales de Velasco, soția 
președintelui Republicii Peru.

A avut loc un schimb de păreri în 
legătură cu preocupările pe , tărîmul 

Se vizitează expozijia de artă populară românească din jncinta Universității Naționale San Marcos

rado, va contribui la dezvoltarea re
lațiilor dintre Peru și țările socia
liste în general. Această vizită va
loroasă — a declarat el — servește 
realizării liniei politice a Partidu
lui Comunist Peruan, de sprijinire a 
măsurilor progresiste și patriotice 
întreprinse de guvern.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, in numele său, 
al Partidului Comunist Român, un 
salut comuniștilor peruani și a sub
liniat că vizita pe care o întreprinde 
in Peru, în celelalte țări latino-ame
ricane are o deosebită importanță in 
condițiile luptei popoarelor din Ame
rica Latină pentru întărirea indepen
denței, pentru reforme sociale, pen
tru preluarea bogățiilor naționale in 
miinile proprii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că vizita în Peru se desfășoară 
bine și că ea se încheie cu bune re
zultate.

In cursul convorbirilor s-a subli
niat hotărirea comună de a acționa 
pentru dezvoltarea relațiilor frățești 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Peruan, pentru o 
amplă colaborare între cele două 
partide, în interesul dezvoltării re
lațiilor dintre România și Peru, din
tre popoarele român și peruan, sil 
luptei generale pentru întărirea uni
tății mișcării comuniste și muncito
rești, a tuturor forțelor antiimperia- 
liste.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă frățească.

activității sociale din fiecare țară, cu 
rolul organizațiilor de ocrotire socia
lă, în special asigurarea protecției 
mamei și copilului.

Intîlnirea a decurs într-o ambian
tă de prietenie și cordialitate.
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A SPORIT RITMUL RECOL TĂRII ? 
CE INIȚIATIVE DEOSEBITE 

AU APĂRUT IN ULTIMELE ZILE?
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT. DIN JUDEȚE:

COVASNA

• Participare masivă Ia strinsul cartofilor • Rit
mul transportului este nesalisîăcător

Cu toate acestea, unele carențe or
ganizatorice au determinat crearea 
unui mare decalaj intre recoltatul șl 
transportul cartofilor. Pină la a- 
ceeași dată, la centrele de preluare 
aparținînd I.L.F.-ului erau transpor
tate numai 6 000 tone, ceea ce repre
zintă sub 10 la sută din prevederi. 
Sint cooperative agricole, ca cele din 
Bodești, Ghigoiești, Dochia, Zănești,

Horia și altele, care pină acum nu 
au predat nici o tonă de cartofi din 
obligațiile contractuale. Stă in pute
rea organizațiilor de partid, a con
ducerilor și specialiștilor din unită
țile amintite, pentru ca și aceste mi
nusuri organizatorice să fie înlătu
rate de urgență.

Ion MANEA
Conform datelor direcției agricole 

județene, pină la 20 septembrie 
cooperativele agricole au recoltat 62 
la sută din totalul suprafețelor cul
tivate, iar întreprinderile agricole de 
stat — 82 la sută. Pe cîmp, Ia re
coltatul cartofilor, lucrează mii de 
țărani cooperatori, care au ținut să 
răspundă cu fapte chemării adresate 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
terminarea la timp a campaniei a- 
gricole de toamnă. La cooperativa 
agricolă din Cernat, de pildă, uni
tate care cultivă 870 ha cu cartofi, 
lucrează peste 500 de cooperatori, 
cu 8 combine și 12 mașini de recol
tat. Toți comuniștii, cooperatorii din 
Cernat lucrează sub deviza : „Nici 
un cartof să nu rămină în pămînt, 
nimic să nu se risipească la trans
port". Cooperativa a livrat fondului 
de stat peste 3 000 tone de cartofi. 
Merită să fie evidențiate și coope
rativele din Tg. Secuiesc — care au 
livrat statului 1 800 tone de cartofi, 
Sinzieni, cu peste 2 400 tone livrate,

Martineni — 1 320 de tone, Lunga — 
1 800 de tone. Paralel cu intensifi
carea ritmului de recoltare, trebuie 
să se acorde mai multă atenție 
transportului. La 20 septembrie, pe 
tarlalele cu cartofi ale cooperative
lor agricole era un stoc de peste 
20 000 de tone de cartofi, la care se 
mai adaugă alte 5 000 de tone ale 
I.A.S. Datorită ritmului nesatisfăcă
tor al transportului, centrele de pre
luare nu lucrează la întreaga capa
citate. în zilele de marți și miercuri, 
la centrul de preluare a cartofilor 
de la Fabrica de amidon Tg. Secuiesc 
s-au preluat doar 200—250 de tone 
de cartofi, față de cele 500 de tone 
cit s-a prevăzut în graficul de livra
re. Se impune ca în următoarele 
zile comandamentele comunale, re
cent constituite pentru coordonarea 
campaniei agricole de toamnă, toți 
factorii răspunzători să acorde o mai 
mare atenție transportului și însilo- 
zării in condiții bune a recoltei.

TOMURI Geză

arad

© Combinele lucrează 20 de ore pe zi © Pînă 
duminică seara se încheie recoltarea florii-soarelui 
® Semințele se transportă la baze în saci, pentru 
a evita pierderile

VRANCEA

• în podgorii se lucrează ziua și noaptea e Mii 
de elevi și studenți la culesul strugurilor ® Prelu
crarea strugurilor se face fără întrerupere
Răspunsurile primite de Ia organele 

agricole, de la conducătorii unităților 
și mai ales faptele intilnite pe teren 
dau garanții că recoltarea strugurilor 
va decurge în continuare în bune 
condiții. Iată cîteva fapte :

în întreprinderile agricole de stat 
Coteștl, Odobești, Panciu, peste 12 000 
de ' muncitori din I.A.S., studenți șl 
elevi muncesc cu sirg, recoltînd zil
nic în medie peste 2 000 tone struguri. 
Pentru a face față vitezei cu care se 
recoltează, conducerile Unităților a- 
gricole de stat au luat rtiăStiri p'eft- 
tru dublarea numărului de remorci 
autobasculante. De asemenea, au 
fost amenajate platforme cu care se 
transportă strugurii pe distanțe mai 
mici. Capacitatea de prelucrare a fost 
mărită prin amenajarea unor linuri 
supraînălțate și a unor buncăre pen
tru descărcare.

O largă participare la muncă se 
remarcă în aceste zile în cooperati
vele agricole. Zeci de mii de coope
ratori, care au luat în acord global 
întreaga suprafață de vie pe rod. ies 
acum la lucru de cum se ivesc zorile. 
La cooperativa agricolă Ciorăști, 6 
camioane, 7 remorci și 45 căruțe abia

prididesc să transporte strugurii cu
leși zilnic de peste 400 de coopera
tori. Aici a fost recoltată 71 la sută 
din producția de struguri. Pe dealu
rile cooperativei agricole din Tîm- 
boești lucrează zilnic peste 1 300 coo
peratori. Aceeași participare masivă 
la muncă, aceeași hărnicie caracteri
zează și activitatea cooperatorilor din 
Odobești, Cotești, Rîmniceni, Ure- 
chești, Bordești și altele. Zilele aces
tea, în sprijinul cooperatorilor au 
venit la culesul strugurilor pes
te 5 000 'elevi, ceea ce a per
mis ca viteza zilnică de lucru să 
sporească considerabil. Centrele de 
vinificație ale întreprinderii viei și 
vinului au luat măsuri la toate depo
zitele pentru organizarea schimburi
lor de noapte. Prelucrarea strugurilor 
se face fără întrerupere, pină tîrziu, 
după miezul nopții. Pretutindeni, 
lucrătorii din podgoriile vrîncene do
vedesc prin sîrguința cu care mun
cesc hotărirea de a strînge fără pier
deri, in cit mai scurt timp, roadele 
acestui an.

Ion N1STOR

Organele agricole județene, îm
preună cu conducerile unităților a- 
grioole, au inițiat citeva măsuri ope
rative menite să intensifice recol
tarea florii-soarelui in toate coope
rativele agricole și mai ales în cele 
din cadrul consiliilor intercoopera- 
tiste Curtici, .Chișineu Criș, Socodor, 
unde se înregistraseră rămîneri in 
urmă la această lucrare. Dintre 
măsurile preconizate la începutul a- 
cestei săptămîni reținem : concen
trarea tuturor forțelor și mijloacelor 
mecanice și manuale spre acele lo
turi unde cultura nu mai admite 
intîrzieri la recoltat ; intensificarea 
transportului astfel incit întreaga 
producție strînsă să fie introdusă în 
bazele de recepție în aceeași zi pen
tru a se evita orice formă de risipă.

Din informațiile primite din citeva 
unități agricole aparținînd consiliilor 
intercooperatiste din Vinga, Arad, 
Sinleani reținem, in primul rind, 
hotărîrea — devenită de citeva zile 
realitate — ca toate mijloacele me
canizate și în special combinele 
C 12 „Gloria" să lucreze 20 de ore 
din zi la recoltat. Mai mult decît

atît, în unitățile amintite, cit și în 
celelalte unde au fost concentrate 
mijloacele de recoltare intr-un număr 
mai mare, s-a luat măsura ca pe 
fiecare combină să lucreze cite 2 
oameni, astfel incit să se poată ac
ționa cu un plus de operativitate.

Toate aceste măsuri, la care se a- 
daugă inițiativa din multe unități 
agricole arădene de a transporta in 
saci semințele de floarea-soarelui la 
bazele de recepție, pentru a se evita 
și în acest fel risipa, precum și rit
mul atins la • recoltat în ultimele 3 
zile, permit — așa după cum se a- 
preciază și la direcția agricolă jude
țeană — ca întreaga suprafață culti
vată cu floarea-soarelui — 11500
ha — să fie recoltată pină duminică 
seara. Acesta e, de altfel, angaja
mentul cooperatorilor și al celor
lalți lucrători de pe ogoarele jude
țului Arad ca răspuns la chemarea 
adresată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu tuturor lucrătorilor din 
agricultură.

Constantin S1M1ON

IALOMIȚA

e în această săptămînă se încheie recoltarea 
florii-soarelui © Acțiuni de întrajutorare ® Măsuri 
speciale pentru uscarea porumbului

NEAMȚ

• Au fost strînși cartofii de pe 80 la sută din 
suprafață • Paralel cu recoltarea se face și sortarea 
® Un decalaj prea mare între recoltare și transport
Măsura luată de a face sortarea 

cartofilor paralel cu recoltarea a fă
cut posibil ca pină in prezent să fie 
pusă la adăpost recolta de pe a- 
proape 80 la sută din suprafața cul
tivată.

— Țăranii cooperatori și mecani
zatorii noștri au înțeles așa cum se 
cuvine sarcinile cuprinse in scrisoa
rea secretarului general al partidului, 
și în frunte cu comuniștii depun e- 
forturi susținute pentru traducerea 
lor în viață — ne spunea tovarășul 
Dumitru Ioniță, secretar al comite
tului comunal de partid Icușești. Ac
țiunile bine organizate din ultimele

două zile, de pildă, au condus la 
stringerea întregii producții de car
tofi din cele două cooperative agri
cole — Icușești și Bălușești.

De altfel, angajamentul tuturor 
oamenilor muncii din agricultura ju
dețului Neșmț, ca răspuns la chema
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
este ca în următoarele 3—4 zile să 
încheie recoltarea cartofilor de pe 
cele aproape 5 000 hectare. Depunînd 
eforturi pentru a-și onora acest an
gajament, la data de 19 septembrie 
numărul unităților agricole care au 
anunțat încheierea recoltării cartofi
lor a ajuns la 38.

în Bărăgan, culesul florii-soarelui 
a intrat in faza finală. Pină joi seara, 
în județul Ialomița 53 000 ha din cele 
61 000 însămânțate au fost recoltate și 
treierate. Un număr de 50 de coope
rative agricole, au încheiat treieratul, 
în întreprinderile agricole de stat se 
recoltează ultimele suprafețe. Anali- 
zînd mersul lucrărilor agricole de se
zon, într-o ședință de lucru cu acti
vul de partid, biroul comitetului ju
dețean de partid a stabilit o serie de 
măsuri îndreptate îndeosebi spre in
tensificarea recoltatului florii-soare
lui, Pină la sfirșitul acestei săptămini, 
această lucrare urmează să fie în
cheiată, cu excepția terenurilor se
mănate mai tîrziu în depresiuni, unde 
plantele n-au ajuns încă la maturi
tate. în acest scop se face redistri
buirea utilajelor între unități. Coope
ratorii din comuna Vlădeni, bună
oară, care au început recoltatul de 
cîteva zile, datorită faptului că au se
mănat mai tîrziu în teren de luncă, 
li s-au repartizat 8 combine „Gloria" 
de la S.M.A. Țăndărel și Făcăieni.

Concomitent, unitățile agricole au 
început culesul porumbului. Cuvîntul 
de ordine este înlăturarea oricărei ri
sipe, a oricăror pierderi. Pentru 
păstrarea în bune condiții a întregii 
producții — ne-a spus inginerul Iosif 
Boeriu, director adjunct la direcția 
generală agricolă — și evitarea de
precierii s-a stabilit ba porumbul cu 
umiditate mai mare să fie depozitat 
temporar in cimp pe paturi de coceni. 
Pe măsură ce scade umiditatea va fi 
transnortat la bazele de recepție. Din 
inițiativa trustului I.A.S. au fost a- 
sigurate și montate din timp instalații

de uscare a porumbului în zece între
prinderi agricole de stat.

Ceea ce se remarcă pretutindeni, 
în toate unitățile agricole, este parti
ciparea masivă la lucru pe întreaga 
durată a zilei lumină. Zeci de mii 
de cooperatori, mecanizatori, lucrători 
din I.A.S., militari și elevi, salariați, 
in timpul liber sînt prezenți în aceste 
zile pe ogoare. Răspunzînd prin fapte 
deosebite scrisorii secretarului gene
ral al partidului, oamenii muncii din 
agricultura județului Ialomița sînt 
ferm hotărîți să stringă grabnic și 
fără pierderi întreaga recoltă.

Lucian CIUBOTARU

@ In urma combinelor - echipe speciale de cule
gători - pentru ca nimic să nu se piardă
în cooperativele agricole din jude

țul Timiș, recoltatul florii-soarelui 
este pe terminate. Această lucrare s-a 
încheiat iff toate 1 cele 7 cooperative 
din raza consiliului intercooperatist 
Orțișoara. Pe directorul stațiunii. 
Eroul Muncii Socialiste, Nicolae Do- 
gendorf, l-am întîlnit la cooperativa 
din Cornești, unde, împreună cu in- 
ginerul-șef al acestei unități, Vese- 
lin Pain, urmărea stringerea recoltei 
de pe ultima parcelă. „Faptul că am 
terminat strinsul florii-soarelui de 
pe cele 900 ha în numai 8 zile, ne 
spunea tov. Dogendorf, se datorește 
hărniciei mecanizatorilor și țăranilor 
cooperatori care au folosit din plin 
timpul bun de lucru și au menținut 
permanent in stare de funcționare 
întregul parc de combine. Pentru a 
se evita orice pierdere de recoltă, in- 
gineții-șefi din cooperative au verifi
cat zilnic, de citeva ori, etanșeitatea 
utilajelor. De asemenea. în unități 
s-au alcătuit echipe de țărani coooe- 
ratori care au adunat toate caoitulele

rămase netreierate. Aceeași grijă 
pentru evitarea oricăror pierderi din 
noua recoltă am întilnit-o și în alte 
unități. La cooperativa din Remetea 
Mare, bunăoară, capitulele rămase 
în urma combinelor, in special pe 
parcelele unde plantele au fost bă
tute de grindină sau aplecate de vint. 
erau strînse în căruțe și treierate în 
aceeași zi, recuperindu-se astfel cite 
100—150 kg de semințe de floarea- 
soarelui la hectar. Cu rezultate ase
mănătoare se soldează zilnic și mun
ca echipelor de .cooperatori din Ma
cedonia, Moșnița Nouă etc. în alte 
cooperative, cum sint cele din Urseni 
și Albina, la strinsul cgoitulelor ră
mase netreierate participă și elevii.

Sint și cazuri cind strinsul florii- 
soarelui se desfășoară încă in ritm 
lent. în unitățile servite de S.M.A. 
Biled și Buziaș, bunăoară, nu s-a re
coltat decît o mică parte din supra
fața cultivată cu floarea-soarelui.

C"^r IOANA

i

Pe tarlalele I.A.S. Alexandria, judejul îeieorman, se luciează fără întrerupere la recoltatul porumbului
Foto : S. Cristian

Restantele pot fi recuperate
0 demonstrează convingător experiența întreprinderii de construcții speciale industriale și montaj 

din Capitală, care va îndeplini în întregime planul de construcții - montaj
Șantierelor întreprinderii de con

strucții speciale industriale si mon
taj (I.C.S.I.M.) le revine de realizat 
in acest an un volum de lucrări cu 
circa 9 la sută superior rezultatelor 
din anul trecut. Ele iși desfășoară 
activitatea in numeroase puncte de 
lucru din Capitală si din alte locali
tăți.

— Ce rezultă din bilanțul activi
tății șantierelor întreprinderii pe 8 
luni din acest an ?

— în această perioadă — ne-a 
răspuns ing. MIRCEA SAVA, direc
tor la I.C.S.I.M. — unitatea noastră a 
realizat 65 la sută din planul anual 
de constructii-montaj. Remarc însă : 
în luna august, cind la toate 
punctele de lucru s-a muncit mult 
mai bine și mai intens, s-a realizat 
cel mai mare volum de lucrări 
de constructii-montai din perioada 
celor opt luni. Deci, neîndoios, se 
poate intensifica în continuare rit
mul de lucru pe șantiere, in condi
țiile unei bune calități. Slntem de
ciși ca pînă la 25 septembrie să re
cuperăm integral restantele care au 
apărut în primul trimestru (ele se 
cifrează la circa 8 milioane lei lu
crări de constructii-montaj). in așa 
fel incit luna în curs să o încheiem 
cu un spor de producție de opt la 
sută fată de luna precedentă. Consi
derăm că pină la 1 octombrie vom 
putea realiza 76 la sută din sar
cina anuală de constructii-montaj, 
cu un spor — față de prevederile pe

trei trimestre — de circa trei mili
oane lei.

— După două săptămini de acti
vitate in septembrie a.c., ce ne pu
teți prezenta, mai relevant, de pe 
șantierele întreprinderii pe care o 
conduceți ?

— Lucruri bune : se muncește cu 
răspundere, s-a întărit disciplina, 
mecanismele de construcții se utili
zează cu randamente sporite, deși 
mai sînt incă destule de îmbunătă
țit pe șantiere. Producția obținu
tă in acest răstimp este cu 8 la 
sută superioară celei înregistrate in 
aceeași perioadă din luna trecută.

— Ce s-a întreprins ca ritmul de 
lucru să se intensifice ?

— în primul rind s-au aplicat 
măsuri judicioase pentru aprovizio
narea corespunzătoare cu materiale 
a șantierelor, pe coloane de aprovi
zionare. Apoi, utilajele grele s-au 
cuplat cu un număr necesar de mij
loace de transport — in coloane 
complexe de utilaje — ceea ce a dus 
la creșterea randamentului folosirii 
acestora la lucrările de pe șantiere, 
cu circa 15 la sută. Pe șantierele 
unde turnăm betoane — întreprin
derea de pompe, uzinele „Timpuri 
noi", întreprinderea de mașini 
grele, lucrul a fost organizat în 
două schimburi ; in două schim
buri se folosesc și utilajele gre
le <— macarale și excavatoare, 
cum se poate constata pe șantie
rele noilor capacități in construcție

la întreprinderile „Semănătoarea", 
I.M.G.B. ș.a. Mai adaug că acolo 
unde avem rămineri in urmă — ca 
în cazul întreprinderilor „Vulcan" 
și „Autobuzul" — sau unde lucrăm 
în devans. constructorii noștri mun
cesc în continuare și in zilele de 
simbătă si duminică. în program 
normal. Sîntem hotăritî să facem tot 
ce depinde de noi, pentru ca pină 
la sfirșitul anului curent să recupe
răm și în aceste cazuri restantele, 
să aducem lucrările la stadiile fizice 
de construcții si instalații prevăzute, 
într-un cuvînt, planul de construc- 
til-monta.i și de punere în funcțiune 
pe 1973 să fie îndeplinit în totali
tate. .— Pe care din șantiere s-au înre
gistrat ritmuri mai înalte de lucru ?

— Aș dori să evidențiez mai ales 
rezultatele constructorilor noștri care 
lucrează la extinderea capacităților 
existente de la șantierele navale din 
Oltenița si Giurgiu. La. lucrările de 
constructii-montaj de la aceste două 
obiective. încă de la 10 septembrie 
a.c. s-au Îndeplinit sarcinile anuale. 
Am obținut aici un avans de circa 
4 luni. La fel se lucrează, potrivit 
datelor de care dispunem, pe șantie
rul nr. 2 de la I.M.G.Bucuresti. pe 
șantierul noii fabrici de excavatoare 
de la întreprinderea „Progresul" din 
Brăila, unde capacitățile din etapa 
I s-au pus în funcțiune în primul 
trimestru a.c., iar etapa a Il-a — 
partea de construcție propriu-zisă

este de pe acum realizată în pro
porție de 90 la sută. La capacitățile 
din această etapă aven} un avans de 
3 pină la 6 luni, fiind create condi
ții pentru încheierea . montajului cu 
citeva luni mai devreme.

— Ce neajunsuri trebuie soluțio
nate pe șantierele întreprinderii ?

— Sint situații cind furnizorii de 
la Hunedoara și Galați nu livrea
ză ritmic și la termenele solicitate 
oțel-betonul și laminatele, ne măsu
ra necesităților ritmului sporit de 
lucru din această perioadă. Sint. a- 
poi, deficiențe rezultate din vina noas
tră. E nevoie de mai multă operati
vitate si grijă în aplicarea măsurilor 
privind utilizarea cu eficientă ma
ximă a forței de muncă, folosirea 
mai deplină a timpului de lucru. în
tărirea disciplinei muncii, mai ales 
pe șantierele de la întreprinderea 
de mecanică fină. I.O.R.. „Vulcan", 
„Autobuzul", „Laromet" ș.a. Această 
cerință este valabilă și în privința 
folosirii utilatelor de construcții, a 
mijloacelor noastre de transport. A- 
vem incă multe de îndreptat. Vreau 
însă să spun că hotărirea fermă a 
constructorilor de la I.C.S.I.M. este 
de a încheia anul 1973 cu realizări 
care să le facă cinste.

Convorbire realizată de 
Sever UTAN
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Pe șantierele Trustului 
de construcții industriale Craiova
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Tradiții
9

de familie
Pentru Magda și Mihai 

felean, uzina timișoreană 
lectromotor" reprezintă a ___
familie. Aici lucrează amindoi; 
ea — bobinatoare, el — strun
gar. Dar nu numai pentru că, 
acum mai bine de 20 de ani, 
aici s-au cunoscut și au înte
meiat un cămin le este uzina 
atit de familiară, ci și pentru 
faptul că tot aici lucrează și 
fiica lor, Maria. Tot bobinatoa
re. Și, de curind, „familia" a 
sporit cu un nou membru : Gri- 
gore Săraru, ginerele, de aseme
nea bobinator. Și toți cei patru 
membri ai aceleiași familii nu 
lucrează oricum, ci, dc multă 
vreme, sînt „fruncea" întreprin
derii. tn uzină și acasă, mereu 
o singură familie, cei patru în
firipă astfel o adevărată tradi
ție a muncii.

Hes- 
,.E- 

doua

Jos pălăria!
în timp ce lucra la revizuirea 

liniei telefonice Poiana-Miercu- 
rea, liniorul Nicolae Zăvoianu, 
din comuna Poiana Sibiului, a 
observat pe drum un călător 
cam ciudat. Ducea in spate o în
cărcătura foarte grea, iar in cap 
avea... două pălării. N.Z, a lăsat 
lucrul și a pornit pe urmele lui. 
După aproape doi kilometri, i-a 
ieșit în cale autobuzul de pe 
ruta Sebeș — Poiana, L-a oprit, 
și, împreună cu cițiva pasageri, 
l-a invitat pe omul cu două pă
lării să povestească cine e, de 
unde vine și încotro se dlice. 
Deloc incintați de... poveștile 
lui, ascultătorii au sesizat ime
diat. organele de miliție. După 
cercetările care au urmat, 
stabilit că ciudatul călător 
ciobanul Gheorghe Surdu 
comuna Oești (Argeș), iar 
gajele aflate asupra sa (in . 
loare de 12 700 lei) erau ale lui 
Traian Vulcan și ale fiicei sale 
Paraschiva Ghișe, din Poiana 
Sibiului, care abia sesizaseră 
dispariția lor din casă. Cind a 
aflat că a reintrat in posesia 
lor datorită liniorului N. Z., 
T. V. a făcut un singur gest ) 
și-a scos pălăria !

s-a 
era 
din 
ba- 
va-

„Justificări" 
penale

Din cantonul pe cai. ..: . tio- 
na Clemente Buliga, pădurar la 
ocolul silvic Ilișești, lipseau 18 
copaci. Cind și cine anume se 
făcuse stăpîn peste ei — ha
bar nu avea. Cum să justifice 
insă el o asemenea lipsă ? Foar
te simplu — și-a zis C.B. — și, 
fără să se gindească prea mult 
la consecințe, a întocmit 18 pro
cese verbale de contravenție u- 
nui număr de 18 săteni, ca și 
cum i-ar fi prins asupra faptei. 
$i, uite-așa, aceștia s-au trezit 
pe nedrept cu amenzi grase, îm
părțite cu dărnicie de către C.B. 
Dar, cum era și de așteptat, 
foarte curind s-a descoperit că 
„justificările" sale erau false. 
Drept pentru care acum iși aș
teaptă „recompensa".

Inventar de
conservat ?

Acum, In plină toamnă, cind 
fiecare gospodar se aprovizio
nează cu legume și fructe Pen
tru iarnă, conducerea C.L.F. 
Bacău a găsit de cuviință să 
închidă una din principalele u- 
nități de desfacere din centrul 
orașului. Este vorba de unita
tea nr. 24 de pe strada Războ- 
ieni. De mai bine de două săp
tămini, pe ușa unității stăruie 
un afiș pe care scrie : „Inven
tar". O fi oare atit de greu să 
se inventarieze cele cîteva bor
cane și cutii de conserve, care 
se mai găsesc la această dată 
in magazin ? Oare dumnealor nu 
știu că „inventarul" este un 
sortiment care nu ține loc nici 
de ardei, nici de gogoșari ? A- 
tund de ce-l conservă cu atita 
zel tocmai atunci cind sînt „a- 
sediați" de marfă ?

TEHNOLOGII DE EXECUȚIE MODERNE
„Trata
mentul"
doftoroaiei

mare de obiective 
și social-culturale

Volumul 
industriale 
prevăzut a se realiza în actua
lul cincinal în județele pe ale 
căror teritorii iși desfășoară 
activitatea Trustul de construc
ții industriale Craiova a pus in 
fața colectivelor de muncă ale 
acestei întreprinderi sarcini 
deosebite in direcția ridicării 
productivității muncii, a indus
trializării lucrărilor pe șantiere. 
Știut fiind faptul că un mare 
volum de muncă se consumă la 
turnarea betoanelor, iar aproape 
trei pătrimi din cantitatea de 
betoane utilizată pe șantierele 
trustului o constituie betoanela 
monolite, s-a impus raționaliza
rea ansamblului de lucrări teh
nologice necesare punerii 
operă a betonului. Ca urmare 
a măsurilor organizatorice în
treprinse pe linia dezvoltării 
bazelor proprii de producție, 
gradul de prefabricare a lucră
rilor de construcții a crescut, 
în ultima vreme, în medie, cu 
8 la sută anual. La o parte din 
lugrări, la care proiectele de 
execuție au prevăzut structuri 
din betoane armate monolite, 
prin atelierul de proiectare al 
trustului și cu ajutorul Institutu
lui de proiectare al Ministeru
lui Construcțiilor Industriale, 
s-a trecut la reproiectarea 
structurilor și introducerea pre
fabricatelor, De asemenea, pen

in
în-

tru creșterea gradului de indus
trializare a lucrărilor din be- 

. ton, pe șantiere, acolo unde a 
fost posibil, s-a trecut la exe
cutarea structurilor cu ajutorul 
cofrajelor glisante. Acestea au 
fost utilizate pe scară largă la 
unitatea nouă de îngrășăminte 
de la Combinatul chimic Craio
va, la Combinatul de materiale 
de construcții Tg. Jiu și altele.

• Tehnologiile de execuție pentru 
toate structurile glisate au 
fost întocmite de atelierul de 
proiectare al T.C.I. Craiova. Dc 
la începutul anului pină în pre
zent, peste 7 la sută din be- 
toanela monolite au fost reali
zate in cofraje glisante. înce- 
pînd din anul 1971, pe șantie
rele T.C.I. s-a trecut la introdu
cerea cofrajelor industriale uni
ficate. de inventar, care permit 
realizarea unei productivități 
crescute și economii de material 
lemnos. In prezent. 75 la sută 
din cofraje se realizează cu ele
mente de inventar. De mențio
nat că, pe baza propunerilor fă
cute de inginerii C. Mitrache șl 
I. Dobrescu, s-au realizat și ex
perimentat, cu bune rezultate, 
cofrajele de aluminiu, care au 
fost utilizate la lucrările de la 
U.P.A. Slatina, urmînd a fi 
tinse și la alte lucrări.

ex-

Nlator ȚUICU
corespondentul „Scînteii*
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De la un timp încoace, „ 
cuința Măriei Mihuți din Arad, 
str. Marnei nr. 31. se transfor
mase într-un veritabil cabinet 
clandestin de „consultații". 
După cum au stabilit organele 
de resort, pe aici, urmînd în
demnul unor persoane compli
ce — Clotilda Crăciun, str. 7 
Noiembrie nr. 14, Floare Siclo- 
van. Calea Aurel Vlaicu nr. 20, 
Lucia Mănguț, str. Gheorghe 
Doia nr, 123. și Maria Henț, str. 
Scărișoarei nr. 20 — s-au pe
rindat 10 femei din orașul Arad 
și din alte localități ale județu
lui care voiau să întrerupă 
cursul sarcinii. Iar Maria Mi- 
huti. care avea reputație de 
„doftoroaie", avea grijă să le a- 
sigure că ea este mare meșteră. 
Drept urmare, femei al căror 
gest ne este greu să-l calificăm 
(o vor face însă instanțele de 
resort) se dădeau pe mina dof
toroaiei. expunîndu-se la pri
mejdii dintre cele mai grave. 
In cele din urmă insă, orga
nele de miliție au întrerupt a- 
ceastă macabră ocupație. Acum, 
doftoroaia și complicii săi vor 
suporta „tratamentul" legii. -

Rubricâ redactată de
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID
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ACTIVITATE CULTURALĂ
cu un larg caracter de masă, 
cu o amplă eficiență educativă!

Publicul larg este 
ficiar al activității _______ ___
adevărul absolut sub semnul căruia 
s-a întocmit — prin îndrumarea co
mitetului municipal de partid — pro
gramul de viitor al muncii noastre, 
astfel încît toate acțiunile organizate, 
toate manifestările de cultură să 
confere fiecărui act cultural un ca
racter de masă, o audiență publică. 
Acest deziderat poate fi realizat, in 
primul rînd, prin calitatea și am
ploarea manifestărilor de cultură 
oferite publicului ; pornim de la 
ideea că a mobiliza publicul în pro
porție de masă nu este numai o pro
blemă organizatorică sau de publici
tate, ci, în primul rînd, una de con
ținut, cuprinsă organic în calitatea, 
în puterea de atracție, de influen
țare. în eficiența 
rei manifestări.

Partidul aoordă 
tate în procesul 
mare a omului nou, muncii cultu
ral-educative. Sarcinile vaste, for
mulate cu claritate, în plenara din 
noiembrie 1971 a C.C. al P.C.R. pri
vind perfecționarea activității poli- 
tico-ideologice și cultural-educative 
constituie baza și țelul întregii noas
tre activități.

In noua stagiune care va începe în 
curînd, teatrele bucureștene vor da 
viață unui repertoriu variat, echili
brat, cuprinzînd peste 50 de premie
re. cu obligația de onoare de a-și 
lărgi și diversifica din ce în ce mai 
mult raporturile cu publicul. Princi
palul argument pentru aceasta îl va 
constitui problematica contemporană, 
asigurarea unor distribuții actoricești 
de valoare, calitatea artistică a spec
tacolelor fiecărui teatru, atractivita- 
tea repertoriului.

înțelegînd importantul rol ce la 
revine în educarea socialistă a pu
blicului, actorii din teatre sînt preo
cupați în noua stagiune și de orga
nizarea unor sporite activități care 
să conducă Ia atragerea unui public 
cît mai numeros în sălile de specta
col.

De pildă, „SAPTAMINA TEATRU
LUI", oare, în stagiunea trecută, a re
liefat existența unor resurse reale 
de îmbogățire a mijloacelor prin care 
teatrul își atrage un public cît mai 
divers, se va desfășura în 1974 sub 
semnul competitivității, cu un carac
ter mai stimulatoriu ; un juriu alcă
tuit din oameni de teatru și repre
zentanți ai publicului va aprecia și 
evidenția după criterii capabile să 
pună în evidență eficacitatea acțiu
nilor organizate în cadrul „săptă- 
mînii" nivelul la care fiecare teatru 
a fost prezent in viața culturală 
bucureșteană, cu activități eficiente, 
de largă audiență la public. Nădăj
duim că distincțiile care se vor acor
da pentru cele mai originale și efi
ciente acțiuni vor stimula toate tea
trele pentru permanentizarea efor
tului depus în slujba unei activități 
exemplare.

Anul 30 în care vom sărbători îm
plinirea a trei decenii de la 23 Au
gust 1944 se cuvine cinstit prin ma
nifestări artistice deosebite ; ca o 
sinteză a lor, în domeniul teatrului 
se va organiza, în luna august 1974, 
în sala Comedia a Naționalului 
bucureștean un festival care va cu
prinde cele mai bune spectacole ale 
stagiunii cu piese avînd un înalt 
mesaj politic și de un ridicat nivel 
artistic. Se va extinde ciclul de edu
cație muzicală la Filarmonică și pa
tronarea artistică de către teatre a 
unor mari întreprinderi bucureștene. 
Va continua prezentarea de specta
cole în cartiere, în fabrici. Se vor or
ganiza totodată dezbateri pe margi
nea spectacolelor vizionate cu parti
ciparea realizatorilor spectacolului 
respectiv.

Pregătim de pe acum manifestările 
verii 1974 : o adevărată stagiune a 
spectacolelor de sunet și lumină in 
locuri unde s-au scris pagini de is
torie a țării, la Curtea Veche, la Mo- 
liiimentul Eroilor Patriei, la Monu
mentul de lîngă pădurea Băneasa, 
mărturie a luptelor eroice ale arma
tei române pentru apărarea Capita
lei, în zilele de 23—25 august 1944.

Sub semnul anului aniversar se 
va desfășura în 1974 și una dintre 
cele mai importante manifestări cul
turale, aflată la a doua ediție, „Pri
măvara culturală bucureșteană". 
Lărgindu-și profilul, îmbogățindu-și

principalul bene- 
culturale, iată

educativă a fiecă-

o mare însemnă- 
educativ, de for-

Specificul poeziei 
lui Tiberiu Utan, vi
zibil, chiar subliniat 
de la o carte la alta, 
trebuie căutat în con
secvența față de sine 
Însuși. O fidelitate e- 
videntă de-a 1 
Întregii creații, 
zabilă atît in 
stanța versului, 
atitudinea lirică 
sonală și mai cu 
mă în mijloacele 
listice. desprinse, 
de puține ori. 
întinsa experiență a 
creației anonime, a 
menținut poezia sa în 
perimetrul aceluiași 
spațiu liric conturat 
în datele esențiale, de
finitorii încă de la de
but. Consecvența cu 
sine nu poate fi alt
ceva decît o fereastră 
deschisă spre cele mai 
favorabile zări, opțiu
ne pentru o artă ema- 
nînd de la oameni 
pentru a se întoarce 
la ei.

Unele din notele a- 
parte ale poeziei lui 
Tiberiu Utan, prezente 
și în volumul de față, 
tipărit 
Eminescu 
meiul în 
timă ce 
între vocație și 
grafie, între faptul de 
viață trăit și proiecția 
sa artistică. Poetul își 
manifestă atașamen
tul la un anumit teri
toriu geografic, Ma
ramureșul, provincia

lungul 
sesi- 
sub- 

în 
per- 
sea- 
sti- 
nu 

din

la editura 
își au te- 

relația in
se stabilește 

bio-

conținutul și îndreptindu-și efortu
rile spre cuprinderea unui mai nu
meros public, „Primăvara culturală" 
își va realiza obiectivele majore prin 
acțiuni 
pentru 
editat, 
torilor 
versuri 
creatorilor 
rești și oamenilor săi. Se vor orga
niza, tot în colaborare cu Asociația 
scriitorilor din București, întîlniri 
ale scriitorilor cu producătorii bu-

de masă. Așa, de exemplu, 
ziua dedicată poeziei va fi 

împreună cu Asociația scrii- 
din București, un volum de 

cuprinzînd omagiul liric al 
închinat orașului Bucu-

Universitatea populară București șl 
240 la cele 8 universități populare ale 
sectoarelor), cu o tematică diferen
țiată, adresîndu-se unor largi cate
gorii de cetățeni. Programul cuprin
de, și in acest an, compartimente de 
cultură generală, cultură profesio
nală, sectorul cursurilor de 
străine, cursuri pregătitoare 
examenul de admitere în 
mîntul superior, cursuri cu 
practice, cicluri tematice și manifes
tări ocazionale. Răspunzînd necesită
ții de educare politico-cetățenească

CAPITALA IN FATA

limbi 
pentru 

învăță- 
lucrări

UNEI NOI „STAGIUNI CULTURALE"

nurilor materiale din fabrici, uzine, 
întreprinderi.

Sutele de formații artistice de tea
tru amator care își desfășoară acti
vitatea in Capitală vor aborda un 
repertoriu mai variat, mai puternic 
ancorat în actualitate, prin organiza
rea unui concurs de piese într-un 
act ale cărui roade le vom pune la 
dispoziția artiștilor amatori. Pentru 
ca „Ziua teatrului" să fie intr-adevăr 
a „teatrului" nu virai putea omite, 
de pe scenele „Primăverii culturale 
bucureștene", echipele de teatru ale 
cluburilor întreprinderilor, ale ca
selor de cultură, ale căminelor cul
turale, în cadrul cărora activează cu 
pasiune mii de artiști amatori. Se 
va deschide în zilele „Primăverii" și 
un salon al cărții, într-una din săli
le Capitalei, unde se va desfășura, 
într-un cadru adecvat, o adevărată 
sărbătoare a cuvîntului tipărit.

In colaborare cu Inspectoratul șco
lar al municipiului București vom 
organiza în instituțiile de învăță- 
mînt „săptămîni ale cărții", prilej cu 
care vor avea loc întîlniri ale scrii
torilor cu elevii și studenții univer
sităților respective.

Printre preocupările anului cultu
ral 1974 în Capitală se înscrie și 
grija pentru ca instituțiile cultural- 
educative de masă să-și lărgească 
sfera de cuprindere, să realizeze un 
dialog cît mai viu cu publicul.

O deosebită atenție se va acorda 
îmbogățirii acțiunilor organizate în 
întreprinderi de către casele de cul
tură și mai ales a celor din între
prinderile și șantierele de construc
ții, urmărind creșterea eficienței 
acestora sub aspectul conținutului și 

preocupările 
bucureștene, 

în îndeplinirea 
in patru ani și jumă-

al integrării lor în 
colectivelor de muncă 
care sînt angajate 
cincinalului 
tate. O noutate în acest sens o va 
constitui organizarea în colaborare 
cu consiliul municipal al sindicatelor 
și C.M.B. al U.T.C. a festivalului 
„Cinstire muncii", care va reuni ma
nifestări cultural artistice ce se vor 
desfășura în întreprinderile Capita
lei pentru 
înainte de 
cinai.

Alături 
„Trofeul 
cea de-a 
an a înregistrat peste 50 000 de spec
tatori, anul viitor 
scena Ateneului 
de muzică corală, 
fonică „Mindră zi 
douăzeci și trei", 
din întreprinderi, 
minte culturale. Brigăzilor 
de agitație ce împlinesc 20 de ani 
de activitate le este dedicat festi
valul „In primele rînduri", iar co
lectivele de teatru au posibilitatea 
confruntării în cadrul „Zilelor teatru
lui de amatori".

Se va lărgi profilul clubului „E- 
cran-util" prin organizarea unor ma
nifestări de cultură cinematografică, 
a unor cursuri practice și teoretice, 
se va constitui o clasă de artă cine
matografică la Școala populară de 
artă și se va organiza festivalul 
„Pelicula de aur", la care vom ih- 
vita și cinecluburile din țară.

In domeniul învățămintului popu
lar, îi sînt oferite publicului bucu
reștean o largă gamă de opțiuni con- 
stînd în 350 cercuri și cicluri (110 la

fruntașii în realizarea 
termen a planului cin-

de tradiționala întrecere 
Arenele Romane", care la 
doua ediție a sa în acest

va avea loc, pe 
Român, festivalul 

de cameră și sim- 
a libertății, august, 
deschis formațiilor 
instituții și așeză- 

artistice

natală, care devine 
substratul întregii sa
le poezii, configurind 
acele elemente de re
ferință cu caracter de 
permanență reluate ca 
laitmotive. ca justi
ficare morală sau su
port artistic al desfă
șurării lirice. Fiindcă

plouă cu stele in co
drii Maramureșului". 
Pămînt fericit mai 
ales de oamenii ce-1 
înalță prin truda lor, 
îi dau viață, ca omu
lui. îl udă cu lacrimi 
și-l cîntă. Legenda se 
împletește pretutin
deni cu realitatea as-

note de lectură

• publicului bucureștean, universi
tatea populară organizează și în 
acest an o serie de cursuri de : „Is
toria României", „Istoria P.C.R., a 
mișcării muncitorești și comuniste 
internaționale", „Filozofia marxistă, 
raportul ei cu știința contemporană 
și practica revoluționară", „Politolo- 
gie". Universitatea populară Bucu
rești se adresează tinerilor prin 
cursuri și cicluri tematice care aduc 
în discuție probleme ale comporta
mentului, conceptele de responsabili
tate, datorie, cinste, atitudine față 
de muncă. Mai mult decît în alți ani, 
universitatea populară și-a extins oo- 
laborarea cu publicul, cu instituțiile 
și organizațiile politice ale Capitalei 
în scopul organizării în comun a 
unor cursuri de pregătire profesio
nală sau ideologică. Se cuvine men
ționată extinderea colaborării cu 
consiliul municipal al sindicatelor, 
comitetul municipal al U.T.C., cu 
inspectoratul școlar și casa corpului 
didactic, cu comitetul municipal al 
femeilor. Ceea ce constituie, de ase
menea, un element nou este 
că propunerile de creștere a 
tații Universității populare 
rești vin direct din partea 
prinderilor și Instituțiilor beneficiare.

Străduindu-ne să imprimăm acti
vității culturale un caracter larg, de 
masă, vom organiza și unele acțiuni 
care să confere mai deplin muzeelor 
Capitalei rolul educativ și artistic 
pe care-1 au, să împlinească datoria 
de a atrage către comorile inestima
bile de artă pe care le conțin cate
gorii din ce în ce mai largi și mal 
variate ale publicului. Preconizăm — 
în colaborare cu Inspectoratul școlar 
al municipiului București — iniție
rea unor relații trainice între muzeu 
și școală ; vom pune la dispoziția 
tuturor școlilor din Capitală un ma
terial cuprinzînd prezentarea fiecă
rui muzeu bucureștean, programul 
de funcționare și recomandări în le
gătură cu capodoperele existente în 
muzeele noastre. Vom pune la dis
poziția școlilor sălile de muzeu pen
tru organizarea în incinta acestora 
a lecțiilor de desen ; a unor lecții 
de educație patriotică în fața tablou
rilor reprezentînd momente de sea- 

din istoria poporului nostru.
orga- 

cadrul 
de

în cinstea aniversării lui 23 Au
gust 1944. Vom dezvolta atît în ca
drul muzeelor, cît și în marile între
prinderi , industriale din Capitală 
dialogul artiștilor plastici cu publi
cul într-un mod care să fertilizeze 
creația și, în același timp, să contri
buie la sporirea cunoștințelor este
tice ale maselor largi de iubitori ai 
frumosului. Ne preocupăm, în colabo
rare cu Uniunea artiștilor plastici, 
de asigurarea celor mai bune condiții 
pentru organizarea Salonului de 
pictură și sculptură al artiștilor 
bucureșteni, amplă manifestare plas
tică ce va avea loc în anul 1974. Do
rim, de asemenea, să putem dărui 
Capitalei monumentele pe care le 
merită, precum și fîntînile care să-i 
ofere superbe arcuri de lumină și 
frumusețe.

1974 va fi un an bogat în semni
ficații politice și sociale.

Dorim ca în acest an să conferim 
activității culturale. în conținutul ei, 
un caracter de masă, astfel încît 
aceasta să-și îndeplinească rostul 
educativ, să se oonstituie într-un fac
tor activ al operei de educare co
munistă, să contribuie la formarea 
unor cetățeni cu o conștiință politică 
și patriotică înaltă.

Amza SACEANU 
președintele 
Comitetului de cultură 
și educație socialistă 
al municipiului București

M-am bucurat și sufle
tul mi s-a mai ușurat ci
tind în toate ziarele că, 
printr-un ordin al minis
trului economiei fores
tiere, deși la data de 15 
august s-ar fi deschis o- 
ficial sezonul de vînătoa- 
re la rațe și giște sălba
tice, vinătoarea în Delta 
Dunării continuă să fie 
prohibită „la toate spe
ciile de păsări de baltă și 
pe toate categoriile de 
vînat" ? De ce ? Această 
măsură este menită să 
protejeze avifauna aces
tui ultim colț de paradis 

■ european, care aparține 
României.

De ce se iau măsuri ? 
Fiindcă s-au produs și se 
produc abuzuri.

Poți apăra, cu arma în 
mînă, o floare ? Desigur, 
dacă acea floare este un 
simbol. Dar un miliard 
de flori ? Pentru asta, 
tipărim afișe...

Există o lege și există, 
în virtutea ei și a altora, 
numeroase 
comisii de 
ință și de 
stat care 
„protecția 
biant".

Dar mi se pare că une
ori, o dată găsită formula 
și constituită comisia, 
ideea și țelul se pierd și 
se uită. Mai facem o co
misie și mai facem o 
campanie și gata.

Acum, în concret, aș 
dori să mă adresez, de 
față cu opinia publică, 
unor tovarăși, dintre cei 
chemați să aplice legile 
și să controleze comisiile, 
adică «ă judece, să răs
plătească și să pedep
sească. dar mal ales să ia 
măsurile cele mai 
și mai 
chestiune în care 
rea" și 
una. Cerem să se opreas
că imediat nelegiuirea la

care se dedau persoanele 
fizice și juridice care, tot 
uzînd și abuzînd, ne ucid 
Delta, răpind țării o co
moară naturală, unică în 
Europa și în lume.

Este desigur important 
ne preocupăm de noi- 
aspecte ale abundenței 
ale productivității și 
ținem socoteala verti-

să 
le 
Și 
să 
calității graficelor la pro
ducția de celuloză, de

nile ei se depun murdă
rii. Mor peștii. Fug peli
canii pe țărmuri mai os
pitaliere.
s-au rărit 
riție. Se 
pune foc.
Nu cunosc normele puse 
cu ani in urmă, după 
care Delta trebuie să dea 
producție planificată în 
cîteva ramuri. Nu știu 
cine le-a pus și răspus.

Păsările rare 
pină Ia dispa- 

impușcă. Se 
Se distruge.

PACE
NATURII! I

faptul 
activi- 
Bucu- 
între-

mă 
Intenționăm, de asemenea, 
mizarea, în oontinuare, în 
cabinetelor de științe sociale,
expoziții și microexpoziții în fiecare 
școală, în vederea educării tinerei 
generații în spiritul patriotismului 
și al dezvoltării gustului estetic și 
artistic. Dorim să venim în sprijinul 
școlilor cu convingerea că. în acest 
mod. se va realiza și dezideratul de 
a conferi instituțiilor noastre muzea
le, un rol din ce în ce mai activ în 
viața socială și artistică. Muzeele nu 
pot exista decît prin publicul lor și 
credem că, la rîndul Iui, publicul nu 
are decît de cîștigat prin folosirea 
cît mai judicioasă a valorilor și a 
posibilităților de educare pe care le 
oferă generos sălile unui muzeu. La 
Muzeul de istorie a municipiului 
București, la Muzeul satului, la Mu
zeul literaturii române, la Muzeul 
de artă „A. Simu" șl la Muzeul de 
artă al Republicii Socialiste Româ
nia vom 
expoziții 
contribui, 
caracterul
manifestările

1974
vor 

prin

organiza în anul 
de amploare, care 
prin conținutul și 
lor educativ-cultural, la

ce vor avea loc

cat, / l-a cinstit, 1-a-m- 
biat l-a poftit / și 
zile întregi întoar
cerea fiului / a fost 
lacrima bucuriei / pe 
geana noastră flămîn- 
dă / că apa Izei nu 
poate fi uitată", dar 
totodată un argument 
al imposibilei renun-

comitete și 
oameni de ști- 
funcționari de 
se ocupă de 
mediului am-

drepte,
simbolul

bune 
într-o 

I „floa- 
ei fac

însemnări de Mihnea GHEORGHIU

pește, de turiști și de 
mașini ; dar o facem pînă 
la o limită și anume li
mita dintre mașină și 
om, dintre tehnică și teh
nocrație, dintre cultul și 
incultul „progresului".

Dar. de data aceasta, 
îmi iau răspunderea să-i 
rog pe cel puțin trei mi
niștri de a lua în consi
derație — cu toată se
riozitatea — și „de a 
face totul pentru" a sal
va Delta Dunării noastre 
de consecințele unor pla
nuri de „producție", con
cepute unilateral, igno- 
rînd tocmai dreptul Del
tei la o viață fără de 
sfirșit.

Dunărea e bolnavă. 
Delta e rănită și pe ră-

Dar știm cu toții că s-au 
făcut niște erori, pină 
cînd am ajuns să discu
tăm cu seriozitate despre 
echilibrul ecologic stricat. 
Eroarea ce ar fi putut 
deveni ireparabilă s-a 
oprit. Dar cu asta Delta 
nu este 
cruțată 
la care 
tura în 
rană.

Propun ca această zonă 
fără seamăn să fie scuti
tă de toate experiențele. 
Delta noastră să fie de
clarată parc național și 
monument al naturii ! 
Să fie scoase de pe to
talitatea teritoriului ei 
toate sursele de poluare.

Să se renunțe la goana

încă definitiv 
de amenințările 
este supusă na- 
lumea contempo-

după ciștigul rapid (in 
bani sau produse) care 
poate da excelente roade 
în altă parte, dar în ra
portul cu natura e clar că 
procedind așa nu se vede 
mai departe de lungul na
sului. Să nu se mai taie 
„canale", să nu mai in
trăm în sanctuare cu băr
cile cu motor, să ne gin- 
dim la altfel de hoteluri 
și cite altele.

Să ne intoarcem, cu 
grijă, cu mare și perma
nentă grijă, la sănătate 
și frumusețe, pentru noi 
și oaspeții noștri ștrăini. 
Să ne apărăm apa și vie
tățile. ei, și cerul cu vie
tățile lui. iar Delta ne va 
răsplăti, în numai cinci 
ani, înzecit și însutit.

Aș fi putut să scriu un 
reportaj amplu în care să 
dau detalii despre ce se 
întîmplă acolo. Dar cite 
sute de reportaje nu s-au 
scris degeaba ? Tovarăși 
din presă, aveți cuvîntul 
în continuare.

Aș fi putut face și pro
pune un plan, individual 
sau colectiv, pentru o 
„rezervație naturală in
tangibilă", cum sînt prin 
„țările dezvoltate" a căror 
natură a început să se 
îmbolnăvească. Dar nu 
ducem lipsă nici de ase
menea sugestii și propu
neri și de proiecte.

Dac-aș fi eroul propriu
lui meu film. „Pădurea 
pierdută", mi-ar fi fost 
mai ușor să păzesc Delta 
de răufăcătorii ei. mo
rali și materiali... Dar o- 
mul cu arma este astăzi 
și omul legii, chemat să 
aplice cu consecvență le
gea !

închei deci nu cu un 
apel patetic, ci cu unul 
sprijinit pe cele mai rea
liste temeiuri :

„OMULE. APLICA NA
TURII LEGEA OCROTI
TOARE ȘI LEGEA NA
TURII TE VA OCROTI!"

ROMÂNIA-FILM“ prezintăCIOCÎRLIA COPERNIC“
în Birmania, India și Irak

Cine nu a aplaudat acea suită de 
dansuri oltenești plină de exuberan
ță, de culoare, pe care o desfășoară 
ansamblul „Ciocîrlia" ? Cine nu a a- 
preciat virtuozitatea călușarilor în 
spectacolele „Ciocirliei" ? La caval, 
la cimpoi, la ocarină, la fluier, tilin- 
că, Dumitru Zamfira, solist al an
samblului, iți amintește de baladele 
noastre, de ecourile doinelor, îți a- 
rată veselia unui „Alunei" sau ele
ganța melodiei din „Breaza fetelor". 
Este neîntrecut Toni Iordache cînd 
deapănă „Balada lui Corbea" sau 
cind bate un ritm înfierbîntat la 
țambal. Două ore în compania an
samblului „Ciocîrlia" — mesager al 
cîntecului și dansului românesc — 
sînt de neuitat. Impresionează doi
nele lui Ion Cristoreanu despre po
veștile Mureșului și ale Tîrnavei, „Bu
ciumul" Angelei, Moldovan, „Brîul" 
violonistului Tudor Pană...

Pe orice meridian au răsunat, cîn- 
tecele și dansurile românești au fost 
răsplătite cu aplauze frenetice. So
liștii, dansatorii, orchestra „Ciocir
liei" au fost primiți pretutindeni ca 
buni și dragi prieteni.

De la începutul lunii septembrie, 
ansamblul „Ciocîrlia" a început un 
lung și interesant turneu. Artiștii de 
la „Ciocîrlia" au cîntat pentru pu-

pămîntulturilor cu 
natal.

Cu toată 
realităților 
țiilor natale, 
simte că viața, preo
cupările actuale îl în
depărtează de timpul 
copilăriei. Reflexul di
rect al acestor sim-

Și
prețuirea 

tradi- 
poetul

Tiberiu UTAN

„Goana dupâ vînt
ținutul trăiește în po
ezie la dimensiuni și, 
mai ales, prin 
tăți neconturate pină 
acum de vreun 
al Maramureșului. 
Este în primul rînd 
tărimul fabulos al co
pilăriei, singurul loc 
de pe pămînt unde, 
cîndva „a auzit cine
va / cerbul cîntînd. 
cerbul horind / și 
l-a cuprins în coiind / 
și 1-a-nvelit în argint", 
acel loc în care „cîn
tă și caută cerbii / 
firul subțire al ierbii / 
păstrăvi săgeată vîl- 
cele / Plouă cu stele, /

cali-
poet

pră într-un ritual ba
ladesc plin de culoare 
și semnificații, ca in 
poezia-titlu „GOA
NA DUPĂ VÎNT" : 
„Pe dealurile Izei co
bora, / călărind cobo
ra, / în apus cobora, / 
cu salbe de aur in .ju
rul / pălăriei străine, 
cu boruri / ciudate, 
prea lungi, de străin... 
venea să cerșească un 
fiu, / un prunc, un 
copil, / din jalea săr
manului sat". Ritualul 
înfierii unui copil din 
neam devine o para
bolă a regăsirii rădă
cinilor : „tot satul a 
băut, a cintat, a jii-

țări Ia viața vreunui 
membru al comunită
ții, refuzul oricărei po
sibilități 
nare, de 
vreun fel 
munității 
prin depozitări mate
riale, dar mai ales spi
rituale de-a lungul ge
nerațiilor. De altfel, 
această idee cuprinsă 
in poezia amintită fa
ce parte din atitudi
nea caracteristică a 
poetului de prețuire a 
lumii din care a ple
cat, de cinstire și păs
trare, pe cît omenește 
este posibil, a legă-

de înstrăi- 
rupere în 
de viața co- 

constituită

țăminte transcrie în 
poezie sonorități nos
talgice, cîntece de 
tristețe, elegiace măr- 

despărțire. 
tonuri 

prea 
poezia

turii de 
Asemenea 
sînt însă 
vente în 
Poetul cîntă un Nord 
ăl țării strălucind în 
răsărit de soare, un 
Nord care aspiră, ase
menea geniului de la 
Weimar, spre „mai 
multă lumină" : „Noi 
rădăcinile molizilor, / 
cofraje 
stînci /
Ia un 
vintele

nu 
frec- 

sa.

croșetate sub 
am reținut de 
călător / cu- 
Mehr Licht".

Este acel Nord al 
prezentului tumultuos, 
martor și participant 
la uriașul efort cre
ator al contempora
nilor, un teritoriu li
ric al acordurilor gra
ve pentru că atinge 
deopotrivă adîncurile 
și permanențele.

Tiberiu Utan se ma
nifestă astfel, în inci
dență cu viața oame
nilor ținutului, a isto
riei lor, cu dimensiuni 
mitologice de esență 
folclorică deosebit de 
interesante și tonifi
ante, ca un adevărat 
bard al Maramureșu
lui. Departe de a fi un 
cintăreț provincial, 
Tiberiu Utan aduce 
prin cele hiai izbutite 
poezii un suflu proas
păt, cu miresme tari 
de pămînt, respirind 
prin oameni mîndri 
de trecutul lor, dar 
mai ales conștienți de 
prezentul ce-1 înalță, 
într-un irezistibil elan 
faustic : „Clipă, 
pleca / mai silit 
mine adincuri 
umblate / fintini
care nu dădui să bea / 
nici unui călător / 
rămii, / milioane că
rămizile nearse / și 
multe încă, versuri / 
așteaptă să iși capete 
culoarea / în focul 
sfînt ăl dragostei de 
țară".

blicul birmanez, străbat pămîntul In
diei, vor poposi pe meleagurile Ira
kului.

La Rangoon, sălile de spectacol au 
fost arhipline. 
relaxați pentru cîteva ore 
cronicarul ‘ ’
DIAN", — 
mergeți la 
de cântece 
vioaie, cu 
„Angela Moldovan — cu vocea ei a- 
semănătoare ciocirliei — te poartă in 
înaltul cerului". în cronica apărută 
în ziarul „THE WEEK PEOPLE’S 
DAILY" — „spectacolele prezentate 
de „Ciocîrlia" dau o imagine clară 
asupra nivelului foarte ridicat al 
dansului și cîntecului popular româ
nesc". La „Jubilee hall", ansamblul, 
soliștii Simion Stanciu, Toni Iorda- 
che au fost aplaudați minute în șir, 
iar la cererea generală au repetat 
citeva piese din program.

în aceste zile de septembrie, la 
Rangoon, reprezentațiile „Ciocirliei" 
au fost un eveniment al vieții artis
tice birmaneze. întîlniri cu ziariști, 
cu oameni de cultură, cu oficialită
țile orașului, discuții asupra speci
ficului dansului și portului româ
nesc — au fost trecute zilnic in a- 
genda de lucru a ansamblului. „Care 
este taina vibrației doinei ?“ sau 
„Cum se realizează ritmul sîrbei sau 
al briului ?“, „Cite zone folclorice 
sînt în România ?“ — iată întrebări 
la care solii cîntecului și dansului 
românesc au răspuns cu promptitu
dine, cu profesionalism.

Ansamblul „Ciocîrlia" a străbătut 
Birmania. Este acum în India, peste 
cîteva zile își va începe spectacolele 
în Irak ; membrif acestui ansamblu 
au dus mesajul artei noastre peste 
mări, peste oceane, peste cei mai 
înalți munți din lume, dezvăluind 
oamenilor acestor locuri neîntrecuta 
strălucire a folclorului românesc.

„Dacă doriți să vă
— scrie 

ziarului „THE GUAR- 
atunci nu pregetați să 
spectacolul românesc, plin 
melodioase, de dansuri 

costume incintătoare".

Smaranda OȚEANU

nu 
in 

ne
din

Emil VASIEESCU

V
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Evocare a vieții marelui savant. Coproducție R. P. Po
lonă — Defa Berlin. Regia : Ewa și Czeslaw Petelski.

Cu : Andrzej Kopiczynski
*
A

Mesajul artei
malayeziene

r
î

î 
î
î 
î 
î 
î
* 
î 
î 
î
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In aceste zile, magazinul uni
versal al cooperației de consum 
„Comerțul prin corespondență", 
din str. Vulturilor nr. 31. Bucu
rești, sectorul 4 (tel. 22 20 20), 
este tot mai solicitat. Pe lingă 
comenzile obișnuite, în momen
tul de față această unitate co
mercială livrează cu promptitu
dine școlilor, internatelor, aso
ciațiilor sportive, precum și 
cumpărătorilor individuali tot 
felul de materiale școlare : per
ne, saltele, cearșafuri, fețe de 
perne, pături, veselă, uniforme 
școlare, rechizite școlare, cărți 
de literatură, manuale școlare, 
materiale sportive. Toate aceste 
mărfuri sînt expediate cumpără
torilor pe baza comenzilor pri
mite în prealabil din partea lor.

Creat în Asia de 
sud-est și practicat in 
India, Bali. lava și 
China „teatrul de um
bre" s-a răspîndit că
tre apus. devenind 
binecunoscut în A- 
frica de nord. în Tur
cia si chiar in Grecia. 
Cu titlul de „curiozi
tate orientală" el si-a 
găsit imitatori si în 
cîteva dintre marile 
centre europene. Mai 
mult, el a influențat 
la un 'moment dat 
cristalizarea unor teh
nici 
lele 
șar 
din 
paniat de mai 
instrumentiști, oaspeți 
din îndepărtata Mala- 
yezie. ne-au prilejuit 
familiarizarea cu 'for
mele cele mai auten
tice, cu substanța cea 
mai caracteristică a a- 
cestui străvechi gen 
de artă.

îndrumați cu com
petentă de KRISHEL 
GIT. profesor la Uni
versitatea din Kuala 
Lumpur, membrii tru
pei „Wayang Kulit", 
originari din Kelan
tan. un stat de pe 
țărmul răsăritean al 
Malayeziei de vest, 
cultivă — cu o stră
lucire care-i situează 
în fruntea 
aproximativ 
formații asemănătoare 
din zonă — stilul cel 
mai popular de tea
tru al umbrelor : 
„Wayang Siam". Re
pertoriul lor de bază 
este versiunea literară 
malayeziană a „Ra- 
mayanei" — „Cherita 
Maharaja Wana" îm
pletită cu substan
ța unor povestiri lo
cale, „Javanese — 
Malay-panji".

...Pe ecranul trans
lucid, ușor înclinat, 
care acoperă oglinda 
scenei. încep să se 
profileze „umbre" în
tunecate, maronii sau 
chiar roșii, verzi, că
rămizii : celebrii eroi 
ai „Ramayanei". epo
peea hindusă atît de 
răspîndită dincolo de 
granițele tării lui Val- 
miki. în sunetele de

1 extraordinară putere 
de sugestionară ale

muzicii asiatice, „da- 
langul" (păpușarul) re
învie povestea răpiri
lor succesive ale fru
moasei Siti Dewi, pe
ripețiile prin care tre
ce eroul Rama...

Păpușile care îi 
prezintă sînt plane, 
cupate din carton,
mai ales dintr-o foar
te subțire piele, per
forate minuțios si co
lorate mirific. în cu
lori îndrăzneț asocia
te și atît de violente 
încît străbat prin pin- 
ză — acele culori ce

re- 
de- 
dar

ale filmului. Zi- 
acestea, un 
celebru, cel 
breasla sa.

păpu- 
dintii 

acom- ■ 
multi

celorlalte
300 de

Spectacolele
trupei

Wayang Kulif

te, originea rituală a 
teatrului de umbre, și 
explică. pe de altă 
parte, prezenta lui 
la toate serbările na
ționale din Malayezia.

Elev strălucit al ce
lebrului dalang A- 
wang Lah, HAMZAH 
narează, 
monologhează, 
vechi 
ginte 
tine 
rează 
cor și mînuiește în 
același timp toate pă
pușile.

Dalangul e creator 
într-un sens și mai 
larg. Intr-o concen
trare și tensiune 
creatoare rar întîlnite 
el improvizează ne
contenit — atent să 
surprindă reacția sălii 
nevăzute. El face me
reu efortul ca 
mîntările 
din 
ale 
care 
care 
artă

dialoghează. 
cîntă 

balade de sor- 
vedică. sau sus- 
recitative. suge- 
elemente de de

și mînuiește

fră- 
oamenilor 
și cele

vorbesc de bogăția si 
contrastele naturii tro
picale.

„Umbrele" lor dia
fane se relevă privirii 
noastre într-un tainic 
zbor, „cresc", modifi- 
cîndu-si mereu di
mensiunile într-un i- 
nedit joc de perspec
tive. Mina (singu
rul element mobil 
cel mai adesea) ex
primă jurăminte, do
rințe și hotăriri, mîn- 
gîieri și amenințări — 
gesturi reale ori sim
bolice, iar legănarea 
discretă a trupurilor, 
scurgerea timpului și explorarea i ....

Scene de 
suav, grațios se 
pletesc cu altele 
un zguduitor drama
tism. Un comic de re
plică grotesc, ca și 
chipul unora dintre 
personaje punctează 
nu o dată reprezenta
ția. Puternic susținute 
si ritmate sonor, bătă
liile au o vigoare de 
rară expresivitate. în
tregul spectacol are o 
mare' puritate stilisti
că si gravitatea unui 
ceremonial, ceea ce 
amintește, pe de o par-

spațiului, 
lirism 

îmr 
de

sală
artiștilor de azi 

întruchipează, 
retrăiesc prin 

evenimentele 
„Ramayanei" să se 
întîlnească ; ca cele
brele episoade să sus
țină valorile colecti
vității, să degaje o 
semnificație construc
tivă. Și tocmai de a- 
ceea transformă arta 
străveche într-o ple
doarie strîns legată 
de viața contempora
nă. Vechile întîmplări 
sint nu o dată actua
lizate. Epopeea devine 
limpede moralitate 
pentru cei de azi. I- 
maginea luptelor și 
victoriei lui Rama a- 
supra forțelor răului 
tinde să îndemne la o 
profundă meditație, 
să facă mereu actual 
idealul legii morale și 
să apropie prin ea pe 
oameni — unii de al
ții.

Spectacolele lui „Wa
yang _ Kulit" din Ma
layezia au consti
tuit un binevenit act 
de cunoaștere, o plă
cută întîlnire cu for
ma originară a unei 
arte simple și rafina
te, totodată, specifice 
spiritualității unui po
por străvechi.

Natalia STANCU

I
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI 
în numele meu și al poporului brazilian, transmit Excelenței Voastre 

vii mulțumiri pentru amabilul mesaj pe care ați binevoit să mi-1 adre
sați cu ocazia celei de-a lJl-a aniversări a independenței Braziliei și, 
la rîndul meu, vă rog să acceptați cele mai bune urări de fericire 
personală și prosperitate țării dumneavoastră.

EMILIO GARRASTAZU MEDICI
Președintele Republicii Federative

< a Braziliei

Plecarea tovarășului Stefan Peterfi la funeraliile• •

regelui Gustaf al Vl-lea Adolf al Suediei

Cronica zilei

La 20 septembrie a plecat la 
Stockholm Ștefan Peterfi, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, pentru 
a participa la funeraliile regelui 
Gustaf al Vl-lea Adolf.

La plecarea de pe aeroportul O-

ZILELE EDITURII „DACIA"
Ca un prolog Ia apropiata Decadă 

a cărții românești, manifestare ce 
va avea loc în prima parte a lunii 
octombrie, joi s-au deschis în Capi
tală Zilele editurii ..Dacia" din Cluj. 
Librăria bucureșteană „Dacia", se
diul acestei manifestări de carte, 
găzduiește astfel între 20 și 22 sep
tembrie multiple acțiuni de populari
zare a producției editoriale clujene.

In cuvîntul inaugural, scriitorul 
Alexandru Căprariu. directorul edi
turii „Dacia", a înfățișat publicului 
prezent secvențe din activitatea casei 
de editură din Cluj. în cei patru ani de 
la înființare. Totodată. în cadrul pri
mei zile a întilnirii dintre scriitori, 
editori, librari și cititori au fost lan
sate două noi volume, ultimele nou
tăți editoriale apărute la „Dacia". 
Primul este volumul : Dimitrie Can- 
temir „Melanholia neasemuitului 

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

topeni au fost prezenți Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, și Nicoiae Ghenea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

A fost prezent ambasadorul Sue
diei la București. Pey Otto Raths- 
man.

Inorog" — o selecție de povestiri din 
valoroasa operă literară, filozofică și 
social-politică „Istoria ieroglifică", 
scoasă de sub tipar cu ocazia tricen- 
tenarului marelui om de cultură ro
mân. Cea de-a doua carte lansată joi 
se intitulează „Viața spătarului Mi- 
lescu" a scriitorului Radu Boureanu. 
Problematica lucrărilor, locul lor in 
contextul vieții noastre editoriale au 
fost prezentate de criticul Șerban 
Cioculescu.

Zilele editurii „Dacia" includ, de 
asemenea, lansarea volumelor „Tea
trul american" — o antologie reali
zată de Mihnea Gheorghiu, „Cei doi 
din dreptul Hebei" de D. R. Popescu, 
„Actori de feri și de azi" a lui N. Ca- 
randino. precum și „Memorialele" de 
Vasile Pîrvan.

(Agerpres)

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat ministrului 
afacerilor externe al Republicii De
mocrate Germane, Otto Winzer, o 
telegramă de felicitare cu ocazia pri
mirii R. D. Germane în Organizația 
Națiunilor Unite.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a adresat ministrului 
afacerilor externe al Republicii Fe
derale Germania, Walter Scheel, o 
telegramă de felicitare cu ocazia pri
mirii Republicii Federale Germania 
în Organizația Națiunilor Unite.

★
Cu ocazia celei de-a 29-a aniver

sări a Zilei Armatei populare bul
gare, joi după-amiază a avut loc la 
Casa Centrală a Armatei o adunare 
festivă la care au luat parte gene
rali și ofițeri, maiștri militari și sub
ofițeri din garnizoana București. Au 
participat Spas Gospodov, ambasado
rul R. P. Bulgaria în România, și 
membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de gene- 
ral-locotenent Petre Constantinsscu.

Despre însemnătatea acestui eveni
ment a vorbit colonel Nedko Dimi
trov, atașat militar aero și naval al 
Republicii Populare Bulgaria la 
București.

Participanții la această manifestare 
au vizionat apoi o fotoexpoziție în- 
fățișind aspecte din activitatea mili
tarilor bulgari, precum și filme do
cumentare despre țara prietenă.

Cu același prilej, atașatul militar 
aero și naval al R. P. Bulgaria s-a 
întîlnit cu ofițeri și ostași din două 
unități militare ale armatei noastre.

★
Joi a părăsit Capitala Henrik 

Beer, secretar general al Ligii So
cietăților de Cruce Roșie, care, la in
vitația Consiliului Național al Socie
tății de Cruce Roșie din Republica 
Socialistă România, a făcut o vizită 
în țara noastră.

La plecare, oaspetele a fost con
dus de general-colonel Mihai Burcă, 

președintele Societății de Cruce Ro
șie, de activiști ai Consiliului Națio
nal al societății.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspetele s-a întîlnit cu membri ai 
comisiilor județene Suceava și Tul- 
cea ale Crucii Roșii și a purtat con
vorbiri cu președintele Societății de 
Cruce Roșie, în cadrul cărora s-a re
alizat un schimb util de opinii. Au 
fost abordate aspecte majore ale ac
tivității Crucii Roșii din Republica 
Socialistă România și a Ligii Socie
tăților de Cruce Roșie, precum și u- 
nele probleme actuale ale Crucii Ro
șii internaționale.

Henrik Beer a fost primit, de ase
menea, de prof. dr. Theodor Bur- 
ghele. ministrul sănătății, și Nicoiae 
Ghenea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

★
Joi a sosit la București, Dragoliub 

Budimovski, secretarul pentru in
formații al Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F. Iugoslavia.

La aeroportul Otopeni, oaspetele 
iugoslav a fost salutat de Nicoiae 
Ghenea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Nestor Ignat, pre
ședintele Uniunii ziariștilor, și Ni
coiae Cioroiu, directorul Muzeului de 
istorie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice din 
România.

Au fost de față Iso Njegovan. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
La invitația Ministerului Turismu

lui a sosit în Capitală dl. Willy 
Schyns. secretar de stat pentru tu
rism din Belgia.

Pe aeroportul Otoneni, oaspetele a 
fost întimpinat de Ilie Voicu. prim- 
adjunct al ministrului turismului, de 
alte persoane oficiale.

A fost de față Lionel de Mey, În
sărcinat cu afaceri a.i. al Belgiei la 
București.

în cursul șederii in tara noastră, 
oaspetele va purta discuții privind 
unele probleme ale dezvoltării rela
țiilor de turism dintre România și 
Belgia și va vizita obiective turistice 
din țara noastră.

★
în sala rondă a hotelului Intercon

tinental București s-au deschis joi 
lucrările Simpozionului internațional 

de micologie medicală, organizat de 
Societatea de dermatologie din cadrul 
Uniunii Societăților de Științe Me
dicale din Republica Socialistă Ro
mânia și de Societatea internațională 
de dermatologie tropicală, la care 
participă, alături de specialiști ro
mâni, oameni de știință din 37 de 
țări.

în cadrul ședinței de deschidere, 
după alocuțiunea prof. dr. Scarlat 
Longhin, președintele Comitetului de 
organizare al simpozionului, particl- 
panțli la lucrări au fost salutați de 
acad. Aurel Moga, președintele Aca
demiei de științe medicale, prof. dr. 
Alexandru Calomfirescu. prim-ad- 
junct al ministrului sănătății, și prof 
dr. Dence Baker, din partea Socie
tății internaționale de dermatologie 
tronicală.

Pe agenda simpozionului, ale cărui 
lucrări continuă pînă la 22 septem
brie, sînt înscrise 165 de comunicări 
și referate privind epfdemiologia, 
mijloacele de investigație, aspectele 
clinice și tratamentul bolilor provo
cate de ciupercile patogene, chiar de 
unele ciuperci socotite pină in pre
zent inofensive, ca urmare a unor 
tratamente moderne (antibiotice, cor- 
ticoizi și altele).

★
în cadrul schimburilor culturale 

dintre țara noastră și Cehoslovacia, 
In prezent ne vizitează Teatrul de 
pantomimă „Ladislav Fialka" din 
Praga. După o serie de spectacole 
prin mai multe orașe, artiștii ceho
slovaci au fost, joi seara, oaspeții 
publicului bucureștean. Ei au prezen
tat cu acest prilel, în sala Teatrului 
de comedie, mimodrama grotescă 
intitulată „Nasturele".

Ideea spectacolului s-a născut, după 
cum mărturisește L. Fialka în caie- 
tul-program. ca o amintire a copilă
riei sale. cînd. în îmbulzeala tîrgului 
din Sedlec, și-a pierdut un nasture 
ce-i împodobea costumul de marinar. 
Spectacolul, continuă el, se adresează 
acelora care sînt gata să caute sen
sul fn grotesc, la fel cum ar căuta 
nasturele într-o mare de oameni.

Conducătorul ansamblului este In 
același timp regizor si interpret, ală
turi de alți actori, al acestei mimo- 
dzame care se desfășoară în decoru
rile semnate de Boris Soukup, eu 
muzica de Zdenek Sikola, costumele 
realizate de Mtrka Kovarova și măș
tile de Rudolf Hammer.

Tovarășului ERICH HONECKER
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania 

Tovarășului FRIEDRICH EBERT 
Vicepreședinte al Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane 

Tovarășului WILLI STOPH 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Stimați tovarăși,
în numele poporului român și al nostru personal, vă exprimăm dv. 

și poporului Republicii Democrate Germane cele mai calde felicitări cu 
ocazia primirii țării dv. în Organizația Națiunilor Unite.

Republica Socialistă România s-a pronunțat permanent pentru re
cunoașterea dreptului Republicii Democrate Germane, stat socialist su
veran și independent, de a participa, în condiții de deplină egalitate, 
la viața internațională, la activitatea O.N.U. și a altor organizații in
ternaționale. Sîntem convinși că primirea Republicii Democrate Ger
mane în O.N.U. va contribui la creșterea rolului Națiunilor Unite în 
menținerea și consolidarea păcii și securității internaționale, la dezvol
tarea colaborării și promovarea normelor dreptului internațional în re
lațiile dintre state.

Urăm succes deplin activității pe care Republica Democrată Germană 
o va desfășura în Organizația Națiunilor Unite și în celelalte organism» 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU ION GHEORGHE MAURER
Secretar general al Partidului Președintele

Comuiiist Român, Consiliului de Miniștri
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
al Republicii Socialiste România „

Excelenței Sale
Domnului GUSTAV W. HEINEMANN

Președintele Republicii Federale Germania
Primirea Republicii Federale Germania în Organizația Națiunilor 

Unite îmi oferă prileiul plăcut de a adresa Excelentei Voastre cordiale 
felicitări și cele mai bune urări pentru activitatea țării dv. în acest for 
internațional.

îmi exprim convingerea că acest eveniment important este de na
tură să contribuie la consolidarea climatului de înțelegere și cooperare 
în Europa și în lume și se înscrie în procesul de sporire a rolului Na
țiunilor Unite în menținerea și întărirea păcii și securității interna
ționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

FOTBAL t

Surprize incă din start in 
competițiile europene de club

Comentînd rezultatele primei man
șe a noii ediții a cupelor continen
tale de fotbal, corespondenții agen
țiilor internaționale de presă notea
ză, între altele, startul sub aștep
tări al formațiilor spaniole și italie
ne, surprizele furnizate de unele 
echipe cotate fără mari șanse, com
portarea bună a formațiilor româ
nești Dinamo București și Universi
tatea Craiova. Jucînd fără trei titu
lari (reținuți în lotul național), Di
namo a reușit să învingă în depla
sare cu I—0 pe Crusaders Belfast, 
în timp ce Universitatea Craiova a 
•ținut în sah (scor 0—0) cunoscuta e- 
chipă italiană Fiorentina. Cea mai 
mare surpriză a fost înregistrată la 
Barcelona, unde echipa locală Esoa- 
fiol a pierdut cu 0—3 în fața echi
pei belgiene Racing White. Campi
oana Spaniei, Atletico Madrid, jucînd 
pe teren propriu, a terminat nede- 
cis (0—0) cu Galatasaray Istanbul, 
iar C.F. Barcelona a fost învinsă cu 
3—0 la Nisa. Eșecuri neașteptate au

Campionatele 
de ciclism...

Pe velodromul Dinamo din Capi
tală au început joi campionatele* *na-  
ționale de ciclism pe pistă. în proba 
de viteză a fost înregistrat un re
zultat surpriză. Titlul a fost cucerit 
de D. Vulcu (Steaua), care l-a în
vins pe principalul favorit. St. 
Leibner (Dinamo). Vulcu a cîștigat 
ambele manșe, fiind cronometrat pe 
ultimii 200 m în ll”9/10 și, respec
tiv, 12”l/10.

a A.R.I.A. prezintă (la Sala 
Palatului) : Triptic coregrafic 
(Facade, Sebastian, Mam’zelle An
got) susținut de Baletul australian 
- 20. >
• Teatrul Național ,,î. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Cui i-e 
frică de Virginia Woolf ? — 20.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra'* (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 20.
• Teatrul Giulești (în sala Studio 
a Teatrului Național ,,I. L. Cara- 
giale") : Răzbunarea sufleurulul 
— 19.30.

În cîteva rînduri
• TENIS. — Primele partide din 

turul II al turneului internațional de 
tenis de la Los Angeles s-au înche
iat cu rezultate scontate. Americanul 
Stan Smith l-a eliminat cu 5—7. 6—2. 
6—3 pe compatriotul său Richard 
Bohrstedt. australianul Ken Rose- 
wall l-a învins cu 7—5, 6—1 pe Alex 
Mayer (S.U.A.), olandezul Tom Ok- 
ker a dispus cu J—6. 6—3 da neo
zeelandezul Onny Parun. iar Arthur 
Ashe (S.U.A.) a cîștigat cu 7—5. 6—3 
partida susținută cu Tenny Svensson 
(Suedia).
• în primul tur al turneului in

ternațional de tenis de la Columbia 
(Carolina de Sud), australianul John 
Newcombe, cîștigătorul recentului 
concurs de la Forest Hills, l-a în
vins cu 6—4, 6—4 pe englezul Graham 
Stilwell.

• ȘAH. — Cu o rundă înainte de 
terminarea turneului de baraj de la 
Portoroz. pentru calificarea a doi 
jucători la meciurile turneului can- 
didaților la titlul mondial de șah, în 
clasament conducb marele maestru 
maghiar Lajos Portisch cu 5 puncte, 
urmat de Lev Polugaevski (U.R.S.S.)
— 3 puncte. Efim Gheller (U.R.S.S.)
— 3 puncte (toate partidele înche
iate). în ultima partidă se vor în- 
tîlni Portisch și Polugaevski. 

suferit formațiile italiene : în „Cupa 
campionilor europeni", Juventus To
rino a pierdut (0—2) partida sus
ținută in deplasare cu Dynamo Dres- 
da, iar în „Cupa U.E.F.Ă.", pe teren 
propriu. A.C. Torino a cedat (1—2) 
în meciul cu Lokomotiv Leipzig. La 
capitolul surprizelor poate fi men
ționat și rezultatul egal (1—1) obți
nut pe teren propriu de formația 
Jeunesse d’Esch (Luxemburg) în 
partida cu F.C. Liverpool, campioa
na Angliei. în „Cupa U.E.F.A.". 
Ipswich Town a învins cu 1—0 pe 
Real Madrid, iar Leeds United a fă-, 
cut joc egal (1—1) cu formația nor
vegiană Stromsgodest. Scorurile a- 
cestei prime etape au fost realizate 
de F.C. Bruges (8—0) cu Floriana 
La Valetta și Beroe Stara Zagora 
(7—0) cu Folia Esch (Luxemburg). 
O victorie dificilă a obținut campi
oana Portugaliei. Benfica Lisabona, 
care, deși a jucat pe teren propriu, 
a întrecut doar cu 1—0 pe Olimpiakos 
Pireu.

...și pentatlon 
modern

Ieri a luat sfirșit campionatul na
țional de pentatlon modern. Titlul a 
revenit lui D. Spirlea (Olimpia Bucu
rești) cu 5 276 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat C. Călina (Olim
pia) — 5 160 puncte și Fr. Rolik (U- 
niversitatea Timișoara) — 5 150 punc
te. Crosul (ultima probă a compe
tiției), care s-a disputat la Călugă- 
reni, a fost cîștigat de D. Spîrlea.

• BOX. — Forul internațional de 
box a stabilit ca titlul european la 
categoria mijlocie să fie disputat în
tre englezul Bunny Sterling și ita
lianul Elio Calcabrini. Meciul va a- 
vea loc la 26 octombrie la Roma. 
După cum se știe. în prezent titlul 
este vacant, deoarece danezul Tom 
Bogs a renunțat la centură, trecind 
la categoria semigrea.

• FOTBAL. — în campionatul de 
fotbal al Ecuadorului, pe primul loc 
se află în prezent echipele Barcelo
na si Universidad Catolica, cu cite 
24 de puncte. Cîteva rezultate mai 
importante înregistrate în etapa de 
ieri : Universidad Catolica—America 
2—1 ; Barcelona—Noeve Octumbre 
0—0 ; Riobamba—Nacional 0—3 ; 
Quito—Universidad Portoviejo 1—2.

• Campionatele mondiale de haltere 
au continuat la Havana cu întrece
rile de la categoria semlmijlocie. Ti
tlul de campion al lumii a fost cu
cerit de bulgarul Mia den Kolev, care, 
la totalul celor două stiluri, a sta
bilit un nou record mondial cu per
formanța de 337,500 kg. Vechiul record 
era de 330 kg și aparținea aceluiași 
sportiv. Medalia de argint a revenit 
lui P. Wenzel (R. D. Germană) — 
317.500 kg, iar cea de bronz lui Stark 
(Ungaria) — 312,500 kg.

JUNIORII NOȘTRI 
LA „TURNEUL 

PRIETENIA"
o In meciul inaugural: 
România — Ungaria 4—1

Competiția internațională de fotbal 
„Turneul Prietenia", rezervată echi
pelor de juniori, a fost inaugurată, 
la Donețk. cu meciul dintre selecțio
natele României și Ungariei. Prestînd 
un joc foarte bun, tinerii fotbaliști 
români au obținut victoria cu sco
rul de 4—1 (1—1). Golurile echipei 
române au fost marcate de Asaftei 
(2). Roșu și Augustin. Pentru for
mația maghiară a înscris Otto Szabo.

La turneu participă 10 echipe, re
partizate in două grupe, după cum 
urmează : grupa A : România. Un
garia. R.P.D. Coreeană. Cehoslova
cia, U.R.S.S. A ; grupa B : Bulga
ria, R. D, Germană, Cuba. Polonia, 
U.R.S.S. (echipa secundă). Primele 
clasate in fiecare grupă vor disputa 
finala, programată la 29 septembrie.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

22, 23 și 24 septembrie. în țară : Vre
me in curs de încălzire ușoară. Ce
rul va fi variabil, mai mult noros 
în sud-vestul țării, unde vor cădea 
ploi temporare. în rest, ploile vor 
fi izolate. Vint potrivit. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 4 
și 14 grade, iar maximele vor oscila 
între 15 și 25 de grade, local mai 
ridicate. în București : Vreme în 
curs de încălzire. Cerul va fi va
riabil, favorabil ploii de scurtă du
rată. Vint slab. Temperatura în 
creștere.

Spectacolele Baletului australian i
I
I

în cadrul turneului pe care-1 în
treprinde în țara noastră, Baletul 
australian susține, în Capitală, 
o suită de spectacole extraordina
re. Primul dintre acestea, cu tripti
cul coregrafic Fațade, Sebastian, 
Mam’zelle Angot, este programat

Simpozion omagial
Facultatea de matematică-mecanică 

a Universității București și Societa
tea de știinte matematice au organi
zat. joi seara, nn simpozion consacrat 
împlinirii a 100 de ani de la naște
rea renutatilor matematicieni români 
Dimitrie Pompeiu și Gheorghe Ți- 
țeica.

Această manifestare omagială, 
care s-a desfășurat în amfiteatrul 
..Sniru Haref" — în prezenta unei 
asistente alcătuite din academicieni 
și alți oameni de știință, cadre didac- 
'ice din învățămîntul de toate gra
dele, cercetători științifici de spe
cialitate. studenți. elevi — a fost des
chisă de prof. dr. docent George 
Ciucu, rectorul Universității bucu- 
reștene, instituție în cadrul căreia 
cei doi matematicieni au predat timp 
de multe decenii.

0 nouă revistă
O nouă revistă de specialitate, re

zervată în exclusivitate criticii, es
teticii și istoriei literare românești, 
se înscrie în peisajul publicațiilor 
contemporane. Este vorba de „Ca- 
hiers roumains d’etudes littdraires", 
scoasă de editura bucureșteană 
„Univers" și lansată joi. în premie
ră. la librăria „Mihai Eminescu" din 
Capitală.

Noua revistă, cuprinzînd trei mari 
secțiuni : o cronică a traducerilor 
din limbi străine, alta destinată re
cenziilor și un caleidoscop literar, 
apare trimestrial. Ea își propune să 
abordeze problematici deosebit de 
actuale precum „Scriitorul și socie
tatea contemporană" (titlul primului 
număr al revistei), poeții moderni, 
literatura românească actuală, li
teratura și umanismul.

(Agerpres)

pentru azi, la ora 20, la Sala Pala
tului. Alte două spectacole, cu ba
letul în 3 acte, La fille Mal Gar- 
dee după Jean Dauberval. vor 
avea loc pe scena Teatrului de ope
ră și balet, simbâtă, 22 septembrie 
a.c., la orele 16 și, respectiv, 20.

Despre viata și opera didactică și 
științifică a lui Dimitrie Pompeiu — 
cunoscut pentru soluții originale in 
domeniul teoriei funcțiilor reale și 
complexe — și a lui Gheorghe Țitei- 
ca — apreciat Îndeosebi pentru lu
crările sale de geometrie centro-afi- 
nă — au vorbit academicienii 
Caius Iacob și Nicoiae Teodorescn, 
prof. dr. docent Gh. Galbură. șeful 
catedrei de geometrie și algebră din 
cadrul Universității bucurSștene, și 
prof. dr. docent N. Mihăileanu. Re- 
levînd contribuția valoroasă ne care 
aceste două reputate personalități au 
adus-0 la dezvoltarea școlii matema
tice românești, vorbitorii au subliniat 
de asemenea meritele lui Dimitrie 
Pompeiu și Gheorghe Tițeica Ia dez
voltarea matematicii pe plan mon
dial.

Încheierea Colocviului 
international dedicat 

prestărilor de servicii
Ieri au luat sfirșit în Capitală lu

crările Colocviului internațional în 
problema prestărilor de servicii. 
Timp de trei zile reprezentanții ță
rilor participante — R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă. R. D. Germană, 
R. P. Mongolă, R. P. Polonă. R. P. Un
gară, U.R.S.S. și Republica Socia
listă România — au dezbătut cele 
două teme înscrise ne ordinea de 
zi : „Tendințe generale ale activită
ții de prestări servicii" și „Activita
tea de prestări servicii în domeniul 
auto".

în cursul zilei de ieri conducăto
rii delegațiilor participante la co
locviu au fost primiți de tovarășul 
Florian Dănălache, președintele U- 
niunii Centrale a Cooperativelor 
Meșteșugărești.

Spectacolele vor fi susținute cu 
concursul orchestrei de studio a Ra- 
dioteleviziunii române, dirijată de 
John Lancabery. Biletele se vînd 
la casa A.R.I.A. din Calea Victo
riei 68—70, tel. 13 53 75.

*

Excelenței Sale Domnului WILLY BRANDT
Cancelarul Republicii Federale Germania

îmi face plăcere. Excelență, să vă adresez, cu prileiul adoptării de 
către Adunarea Generală a hotărîrii de admitere în Organizația Națiu
nilor Unite a Republicii Federale Germania, felicitările mele cordiale 
împreună cu cele mai bune urări de succes în activitatea pe care țara 
dv. o va desfășura în cadrul acestei organizații.

Sînt încredințat că acest pas va contribui la creșterea rolului Na
țiunilor Unite pentru dezvoltarea cooperării între toate națiunile și pro
movarea normelor dreptului internațional în relațiile dintre state, pentru 
pace și securitate internațională.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

PRIMIREA ÎN O.N.U. A R.D. GERMANE Șl R.F, GERMANIA

Important act pe linia 
normalizării vieții internaționale

Sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U. a debutat în acest an prin- 
tr-un act de mare importantă inter
națională : primirea in rîndul orga
nizației, in calitate de membri cu 
drepturi depline, a celor două state 
germane — Republica Democrată 
Germană și Republica Federală Ger
mania. Se realizează astfel un de
ziderat major circumscris imperati
vului normalizării relațiilor interna
ționale, accentuării cursului spre 
destindere, consolidării păcii și secu
rității in Europa.

Opinia publică din România sa
lută acest act cu vie satisfacție — 
cu atit mai mult cu cit țara noastră 
s-a pronunțat ferm și consecvent, 
de-a lungul multor ani, pentru ad
miterea ambelor state germane în 
O.N.U. și în celelalte organisme in
ternaționale. Participarea lor, cu 
drepturi egale. Ia O.N.U. și la în
treaga viață internațională — a 
subliniat tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
— „corespunde atit intereselor ce
lor două state germane, cît și des
tinderii în Europa, securității pe con
tinentul nostru, destinderii și colabo
rării pe plan mondial".

în definirea acestei poziții. Româ
nia a pornit de la realitățile vieții 
internaționale, de la necesitatea ca 
toate statele, indiferent de mărime, de 
orînduire social-politică, să participe 
activ la soluționarea problemelor 
internaționale care confruntă omeni
rea. Țara noastră a susținut tot 
timpul că trebuie create toate condi
țiile ca cele douâ state germane, apă
rute in Europa ca rezultat al evolu
ției postbelice — țări cu un impor
tant potențial economic, tehnologic și 
uman — să-și aducă contribuția, în 
condiții de deplină egalitate, la opera 
de făurire a unui climat de secu
ritate și de rodnică colaborare pe 
continentul european și în lumea În
treagă.

încă din primele zile ale creării 
R.D.G., țara noastră a salutat cu 
căldură primul stat al muncitorilor și 
țăranilor germani. în anii construc
ției socialiste. înțre țările noastre 
s-au dezvoltat raporturi de solidari
tate frățească, care și-au găsit cea 
mai înaltă expresie în Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală, semnat anul trecut la Bucu
rești. Pronunțîndu-se statornic pen
tru recunoașterea R. D. Germane de 
către toate statele, pe baza dreptului 
internațional, țara noastră a primit 

cu vie satisfacție procesul de dezvol
tare a relațiilor și de creștere a pres
tigiului acestei țări pe arena mon
dială — care-și găsește acum, în pri- 
mirea la O.N.U., o nouă afirmare.

Totodată, acționînd în spiritul 
coexistenței pașnice între țări cu 
orintluiri sociale diferite, România a' 
stabilit, incă din 1967, relații diplo
matice cu Republica Federală Germa
nia — act care a jucat un rol impor
tant în. determinarea cursului spre 
normalizare și destindere in Europa. 
Intensificarea relațiilor reciproce — 
economice, politice, cultural-științi- 
fice, Declarația solemnă comună 
semnată anul acesta — sînt dovezi 
ale voinței comune a celor două țări 
de a extinde relațiile dintre ele. în 
interes reciproc, precum și al conso
lidării păcii.

Primirea în O.N.U. a celor douâ 
state germane este, fără îndoială, o 
rezultantă a acelui amplu proces po
zitiv care s-a conturat și se 
dezvoltă în viața politică euro
peană și internațională, la care 
au contribuit asemenea acte ca 
stabilirea relațiilor diplomatice ro
mâno — vest-germane, încheierea u- 
nor importante tratate și acorduri 
între R.F.G., U.R.S.S. și alte țări so
cialiste, tratatul dintre cele două sta
te germane. Nu încape îndoială că 
primirea în O.N.U. a R.D.G. și R.F.G. 
va influența, la rîndul ei, in mod 
pozitiv viața internațională. Se 
creează acum condiții ca aceste două 
state, alăturîndu-și eforturile la cele 
ale intregii comunități internaționa
le, să-și aducă contribuția proprie la 
promovarea țelurilor Cartei O.N.U., 
la soluționarea problemelor dezarmă
rii, cooperării internaționale, dezvol
tării economice a țărilor in curs de 
dezvoltare, abolirii forței și instau
rării unor relații noi, democratice, 
intre toate statele. Aceasta va sluji, 
desigur, intereselor popoarelor din 
cele două țări, precum și luptei 
pentru asigurarea păcii, pentru pro
gres și civilizație.

Totodată, prezența celor două sta
te în cadrul forumului internațional 
marchează un nou pas spre univer
salizarea Organizației Națiunilor U- 
nite, noi premise favorabile pentru 
creșterea rolului ei pe arena In
ternațională, corespunzător interese
lor cooperării, păcii și securității po
poarelor.

Al. CAMPEANU

t V
PROGRAMUL I

#,00 Curs de limba franceză 
Recapitulare (X).

9.30 Curs de limba rusă. Recapi
tulare (XI).

10,00 Telex.
10,05 Muzică populară cu Maria 

Dlcu șl Sandu Angheluș.
10,15 Teleobiectiv.
10.30 Travelling peste timp — Ma

gazin bilunar de cultură ci
nematografică.

12.00 Telejurnal.
16,00 — 17,00 Teleșcoală a Cuce

rirea spațiului cosmic : Fizi
că • Antologie școlară : Anul 
1877 In creația literară.

17.30 Curs de limba engleză. 
Recapitulare (XI).

l»,00 Telex.

18,05 Tragerea Loto,
18.15 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
18.30 Artă plastică.
18,45 Teleconferlnță de presă • O- 

rlentărl șl direcții In perfec
ționarea pregătirii cadrelor 
de conducere. Invitatul emi
siunii : dr. Mihail Dumitres
cu, de la Centrul de perfec
ționare a pregătirii cadrelor 
de conducere din economie 
șl administrația de stat.

19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri : „Istețul Motor- 

Mouse" (VI).
19.30 Telejurnal « Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotârîtor.

20,00 CIntecul săptămtnli : „Hora 
tinereții". Muzica : George 
Grigorlu. Text : Angel Grl- 
gorlu și Romeo Iorgulescu 
Interpretează Daniela Voicu.

20.05 Reflector.
20,23 Film artistic : „Pe jos, pe cal 

și cu mașina". O producție 
a studiourilor cinematografi

ce franceze. Cu : Noăl Noel, 
Denise Grey, Jean Tlssier, 
Gil Vidal, Jean-Paul Belmon
do. Regia : Maurice Delbez. 
• Film documentar : „Curtea 
veche".

22,00 Muzică populară cu Ioana 
Crăciun.

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Pagini muzicale de mare 
popularitate. Selecțlunl din 
spectacolele : „Fetele din 
Murfatlar" de Elly Roman ; 
„Lyslstrata" de Gherase Den- 
drlno ; „Amorul mascat" de 
H. Darclăe ; „Lăsațl-mă să 
clnt" de Gherase Dendrlno. 
Interpretează ansamblul Tea
trului muzical din Constanta.

20,30 Prlm-plan : Dina Cocea.
21,00 Telex.
21,05 Reportajul săptămtnli : „Ani

versarea focului". Reportaj 
realizat la Reșița.

22,25 Gala lunilor.

WUlIIM

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.
• Cu cărțile pe față : SCALA — 
9.15; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 21.
• Legenda negrului Charley : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15: 13,30: 
16; 18.30; 20,45. la grădină — 19,15, 
FESTIVAL — 8,45; 11.15; 13,30: 
15,45: 18.15; 21, la grădină — 19,30.
• Albă ca zăpada șl cei șapte

pitici: PATRIA — 9: 11,30; 14;
16.30; 19; 21,15, CAPITOL — 9,30; 
11,30; 13.45; 18; 18,15; 20,15, la gră
dină — 18,45.
a Neamul Șolmăreștilor : TIM
PURI NOI — 9,13—19 in conti
nuare.
• O afacere pe cinste : BUCU
REȘTI — 9; 11.15; 13.30; 16.30;
18,45; 21, la grădină — 19.30. FA
VORIT — 9; 11.15; 13.30; 16; 18.15;
20.30.
3 Departe de Tipperary : BU- 
ZEȘTI - 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30, la grădină - 19,30, MIORI
ȚA — 9; 11,15: 13.30; 15.45; 18:
20.15.
a Dreptul de a iubi : 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 grădină — 19.
• Parașutlștii t BUCEGI — 15.30: 
18; 20,15. la grădină — 19,15. VOL
GA — 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18.15;
20.30.

• Perechile : EXCELSIOR — 9; 
12; 15,15; 18; 20,30, TOMIS — 9: 
11,45: 14.30; 17,30: 20,30.
o 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.
• Conspirația : ARTA — 15,30: 18:
20.15. la grădină — 19,15.
• Urmărire la Amsterdam : GRI- 
vița — 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 — 19,13.
• Aventura Iul Poseidon : DA
CIA - 9; 12; 15.15; 18; 20.30, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18;
20.15, la grădină — 19, COTRO- 
CENI — 15.30; 18; 20,15.
• Valter apără Sarajevo s VIITO
RUL — 15,30; 19, DRUMUL SĂRII
— 15.30; 19.
• Pe aripile vîntulUl : MELODIA
— 9,30; 14: 19.

• Afecțiune : UNIREA — 16; 18; 
20, la grădină — 19,15.
• Fantoma lui Barbă Neagră : 
GIULEȘTI - 15,30; 18; 20,15, FLA
CĂRA — 15,30; 18; 20,15.
• Fellaga : PACEA — 15,30:
17.45; 20.
• Infailibilul Raffles : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
18: 20,15, GRADINA VITAN —
19,15.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9,45.
• Aladln și lampa fermecată : 
DOINA - 11; 13,15; 15.30: 17,30: 20.
• Eva șl Adam : POPULAR — 
15.30: 18: 20,15.
• Polițistul : FLAMURA — 9;
11.15: 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Dragostea începe vineri : RA
HOVA — 15,30; 18: 20,15.
• Jandarmul la plimbare : FE
RENTARI — 15.30; 17,45; 20.
• Cutezanța : MUNCA — 13,30:
18: 30.13. r—irrr- t: . ir...ir:
• Un om tn sălbăticie : CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.

• La răscruce de vlnturi t COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
• Cartea junglei : PROGRESUL 
— 16; 18; 20.

teatre
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viața internațională
Lucrările Adunării Generale VARȘOVIA Evenimentele din Chile

este așteptat astăzi cu interes
La Rabat s-a aflat cu vie 

satisfacție că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialis
te România, va face o vizită neo
ficială de prietenie, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, la in
vitația Maiestății Sale Hassan al 
II-lea, regele Marocului. Popu
lația țării iși amintește cu multă 
plăcere de prima vizită, din de
cembrie 1970, a președintelui 
Nicolae Geaușescu în Maroc, și se 
pregătește să salute și de această 
dată cu multă căldură pe condu
cătorul. statului nostru, față de 
care nutrește sentimente de sti
mă și considerație. După cum am 
putut să-mi dau seama, opinia pu
blică este convinsă că desfășura
rea, in continuare, a dialogului la 
nivel înalt romăno-marocan va fi 
util și va avea rezultate pozitive 
pentru întărirea prieteniei dintre 
cele două popoare, pentru cauza 
păcii și colaborării internaționale.

Ca expresie a interesului opi
niei^ publice pentru această vizi
tă, in emisiunile de joi seara ra- 
dioteleviziunea marocană a pre
zentat date biografice ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, reliefind 
rolul său proeminent in viața in
ternațională ; totodată, au fost pre
zentate date semnificative pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
dintre România și Maroc.

După cum se știe, în anii de 
după proclamarea independenței, 
poporul marocan a obținut suc
cese deosebite in propășirea eco
nomică și socială a țării. Planul 
cincinal pe perioada 1973-1977 pre
vede realizarea unor alte obiecti
ve importante. Se prevede dez
voltarea cu prioritate a agricultu
rii, deoarece aproape 80 la sută 
din populația țării lucrează in 
mediul rural. însemnate investiții 
sint alocate în direcția creării și 
dezvoltării unei industrii proprii, 
bazate in primul rînd pe exploa
tarea și valorificarea superioară a 
resurselor naturale ca : fosfați, 
cărbuni, fier etc. ce se găsesc din

belșug in subsolul marocan. O a- 
tenție deosebită se acordă, în noul 
plan cincinal, dezvoltării invăță- 
mintului de toate gradele, imbu- 
nătățirii asistenței sanitare și altor 
sectoare social-culturale. Rezul
tatele obținute pe linia dezvoltării 
economice și sociale creează 
condiții favorabile pentru extin
derea colaborării Marocului cu 
alte țări.

Intre România și Maroc s-au 
statornicit și se dezvoltă relații 
de prietenie și cooperare, pe baza 
principiilor egalității in drepturi, 
suveranității și independenței na
ționale, neamestecului in treburi
le interne și avantajului reciproc. 
După vizita tovarășului Ceaușescu 
și convorbirile avute cu acest pri
lej cu regele Hassan al II-lea s-au 
deschis noi perspective pentru ex
tinderea colaborării pe multiple 
planuri între cele două țări. Ca 
urmare a acordurilor stabilite, 
specialiști români, in colaborare 
cu cei marocani, lucrează in pre
zent pentru punerea in valoare a 
unor însemnate zăcăminte de cu
pru la Cuansimi și Talaat, ca și 
pentru construirea unor mari com
plexe agro-industriale de creștere 
a animalelor, Și in alte domenii 
experți români acordă asistență 
de specialitate tinărului stat din 
vestul maghrebian în eforturile 
sale pentru dezvoltarea sa econo
mică, pentru realizarea de noi 
pași pe calea prosperității și bu
năstării.

Pornind de la asemenea tradi
ții de prietenie și colaborare se 
poate aprecia că actuala vizită și 
convorbirile care vor avea loc cu 
regele Hassan al II-lea, cu primul 
ministru și cu alți membri ai gu
vernului marocan vor înscrie noi 
rezultate pozitive în cronica re
lațiilor romăno-marocane, contri
buind la promovarea cauzei păcii 
și progresului in lume.

Mircea S. IONESCU
Rabat, 20.

a O. N. U. Ambasadorul României
CONTINUA DEZBATERILE PE MARGINEA PRIMIRII 

DE NOI MEMBRI IN ORGANIZAȚIE

NAȚIUNILE UNITE 20. — Tri
misul special Agerpres, V. Marta- 
logu, transmite : Punctul de pe or
dinea de zi referitor la primirea de 
noi membri în Organizația Națiuni
lor Unite a oferit, în continuare, nu
meroaselor delegații prezente la lu
crările celei de-a 28-a sesiuni a A- 
dunării Generale, posibilitatea să sa
lute intrarea celor două state ger
mane și a Insulelor Bahamas în 
O.N.U., apreciind rolul pozitiv al a- 
cestui act pentru sporirea prestigiu
lui și eficacității organizației și ex- 
primînd speranța că această inițiati
vă va avea menirea să contribuie la 
realizarea, cu mai multe șanse de 
izbîndă, a obiectivelor și principiilor 
Cartei.

Reprezentantul U.R.S.S. a subliniat, 
între altele, că admiterea R.D.G. și 
R.F.G. în O.N.U. constituie un eve
niment ce poate fi calificat ca o 
dată istorică în evoluția relațiilor in
ternaționale în Europa postbelică. 
Faptul constituie, de asemenea, do
vada unor schimbări considerabile și 
ireversibile care s-au produs în lu
mea contemporană grație eforturilor 
susținute ale tuturor forțelor păcii și 
progresului și, înainte de toate, ale 
țărilor socialiste. El constituie, pe 
de altă parte, consecința directă a 
destinderii în relațiile internaționale, 
proces care s-a afirmat îndeosebi în 
cursul ultimilor ani.

Salutind apoi intrarea în O.N.U. 
a statului Bahamas, căruia i-a urat 
prosperitate și progres în existența 
»a independentă, 
vietic a subliniat 
Uniunea Sovietică 
acorde popoarelor 
și America Latină 
tru libertate, independență, democra
ție și progres social.

Reprezentantul Iugoslaviei, felici
tând cele trei state care au devenit 
membre ale O.N.U., s-a referit, la 
rîndul său, la forța nouă pe care a- 
cestea o vor insufla organizației. „Or
ganizația noastră, a declarat amba
sadorul iugoslav, se afirmă pe mă
sură ce crește universalitatea sa. 
Faptul că toate țările doresc să in
tre în organizație și nimeni nu o 
părăsește este o dovadă elocventă

ambasadorul 
sprijinul pe 
va continua 
din Africa, 
în lupta lor

so- 
care 
să-1 

Asia 
pen-

a forței care o susține ți a poten
țialului său, care crește fără înce
tare". El ți-a exprimat speranța că 
procesul complex pe care îl repre
zintă Conferința pentru securitate și 
cooperare europeană va duce la pro
grese notabile în direcția destinde
rii în lume, apreciind că „raportu
rile de egalitate între state, bazate 
pe independența, suveranitatea, in
tegritatea teritorială, neamestecul în 
treburile interne și nerecurgerea la 
amenințarea cu forța sau la folo
sirea forței constituie singurul fun
dament posibil al unei cooperări sta
bile, al unei păci și securități du
rabile în Europa și în restul lumii".

în discursul său, reprezentantul 
S.U.A. a arătat că intrarea celor două 
state germane în O.N.U. reprezintă 
încoronarea eforturilor diplomatice 
depuse timp de o generație în in
teriorul ți în afara O.N.U., proces 
în cursul căruia statele au ajuns să 
recunoască realitățile lumii de azi. 
Acest proces a făcut ca lumea să 
admită, treptat, că nici diferențele de 
ideologie și nici ostilitățile generate 
de război nu trebuie să împiedice 
edificarea unui viitor mai bun. „Pri
mind noi membri în O.N.U., a de
clarat reprezentantul american, noi 
am parcurs doar o porțiune a dru
mului care duce spre o pace dura
bilă. însoțită de alte progrese în di
recția armoniei internaționale, aceas
tă evoluție trebuie să facă ome
nirea să resimtă încurajare și satis
facție". EI ți-a exprimat speranța 
participării totale și active a celor 
trei state la sarcinile economice și 
sociale imense care trebuie îndepli
nite de O.N.U.

și-a prezentat
scrisorile de acreditare

VARȘOVIA 20. (Corespondență de 
la Gh. Ciobanu). — Noul ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
Republicai Socialiste România în Re
publica Populară Polonă, Aurel Duca, 
a fost primit, joi, de președintele 
Consiliului de Stat al Poloniei, Hen
ryk Jablonski, căruia i-a prezentat 
scrisorile de acreditare.

La ceremonia din Palatul Belve
dere au fost de față Ludomir Sta- 
siak. secretarul Consiliului de Stat, 
Jozef Czyrek, ministru adjunct al a- 
facerilor externe. Au fost prezenți, 
de asemenea, membru Ambasadei 
române.

Președintele Consiliului de Stat, 
Henryk Jablonski, a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul român, 
în cursul căreia au fost evocate rela
țiile de prietenie și colaborare 
tilaterală dintre cele două țări.

Cu acest prilej, ambasadorul 
mân a transmis președintelui Henryk 
Jablonski, din partea președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
un mesaj de salut și cele mai bune 
urări de succese în activitatea sa, 
de sănătate și fericire personală.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
Henryk Jablonski a rugat, la rîndul 
său, să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu un salut priete-. 
nesc, împreună cu cele mai sincere 
urări de sănătate și fericire.

mul-

ro-

• In mai multe regiuni sint în curs de constituire unități de 
luptă împotriva noului regim • Suspendarea cursurilor uni
versitare la Santiago și Valparaiso • Continuă arestările 
în rîndul susținătorilor guvernului Unității Populare • Des

ființarea tuturor publicațiilor de stingă

CONFERINȚA PENTRU SECURITATE Șl COOPERARE IN EUROPA
GENEVA 20 (Corespondență de la 

Corneliu Vlad). — Joi și-au conti
nuat activitatea majoritatea organe
lor de lucru ale Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Europa. în 
comisia întâi, care se ocupă de pro
blemele securității pe continent, au 
fost abordate problemele privitoare 
la modul de organizare a lucrărilor 
in această fază a conferinței. Au 
avut loc ședințe ale subcorțiisiei care 
se ocupă de principiile ce trebuie să

reglementeze relațiile dintre state și 
ale subcomisiei pentru aspectele mi
litare ale securității. In această a 
doua subcomisie, delegațiile U.R.S.S. 
și Angliei au prezentat documente 
cuprinzînd propuneri de măsuri con
crete privind notificarea prealabilă a 
manevrelor militare de amploare, 
precum și schimbul de observatori 
la asemenea acțiuni, ca prime măsuri 
în această direcție. S-a discutat, tot

odată. problema notificării marilor 
mișcări de trupe.

In domeniul cooperării economice 
au avut loc schimburi de opinii asu
pra organizării lucrărilor în subco
misiile pentru cooperarea în dome
niile industrial, tehnico-științific și 
comercial. De asemenea, s-a făcut un 
schimb preliminar de păreri privind 
agenda de lucru a subcomisiilor 
pentru cooperare în domeniile cul
turii, educației și informațiilor.

CIUDAD DE MEXICO 20. — Tri
misul special Agerpres, Mihai Fa
bian, transmite : La Palatul spor
turilor din Ciudad de Mexico, sub 
o imensă cupolă din cupru și sti
clă, a fost inaugurată prima expo
ziție economică și industrială a 
României in Mexic.

La intrarea în complexul expo- 
zițional au fost înălțate drapelele 
de stat ale României și Mexicului. 
Deasupra unui mare panou se află 
portretele președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și al președintelui 
Mexicului, Luis Echeverria.

In numele președintelui Mexicu
lui, expoziția a fost deschisă de 
Carlos Torres Manzo, ministrul in
dustriei și comerțului.

Ministrul Carlos Torres Manzo și 
Victor Ionescu, consilier al Agen
ției economice române în Mexic, 
au rostit scurte alocuțiuni, in care

au subliniat importanta acestei 
prime expoziții românești in Mexic 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
colaborare economică dintre cele 
două țări, relații ce au cunoscut in 
ultimul timp o evoluție favorabilă.

Expoziția este amenajată pe o 
suprafață de 1 300 de metri pătrați. 
Vn număr de 30 de întreprinderi 
de comerț exterior, centrale indus
triale și unități productive din țara 
noastră, care reprezintă cele mai 
dinamice ramuri ale economiei na
ționale (metalurgia, construcția de 
mașini, industria chimică și petro
chimia) expun ț> amplă și variată 
gamă de produse.

Prima expoziție economică și in- ' 
dustrială a României in Mexic 
oferă date și informații despre po
tențialul tot mai ridicat, al econo
miei, despre posibilitățile tot mai 
largi ale țării noastre de a parti
cipa competitiv la schimbul in
ternațional de valori.

SANTIAGO DE CHILE 20 (Ager
pres). — Camioane și jeepuri ale ar
matei continuă să circule pe străzi
le capitalei chiliene, în timp ce u- 
nitățl militare patrulează în puncte
le strategice ale orașului, la peste o 
săptămînă de la lovitura de stat im- 
potriva guvernului Unității Populare 
— transmite agenția U.P.I. într-un 
interviu acordat ziarului democrat- 
creștin „La Prensa", al treilea ziar 
autorizat să apară după recentele e- 
venimente, șeful juntei militare. Au
gusto Pinochet, a declarat că „în 
mai multe puncte sînt în curs de 
oonstituire, în prezent, unități de 
luptă împotriva noului regim", ame- 
nințînd cu posibilitatea introducerii 
stării de „război intern" și cu gre
le pedepse. Un alt membru al jun
tei, generalul de aviație Gustavo 
Leigh, a declarat că cei care opun re
zistență noilor autorități „vor fi exe
cutați". Comunicate oficiale informea
ză despre continuarea raidurilor for
țelor armate și despre efectuarea u- 
nor noi arestări în rindul susțină
torilor guvernului Unității Populare, 
în ultimele 24 de ore, alte 53 de per
soane au fost reținute și transpor
tate pe Stadionul național din San
tiago de Chile, unde, potrivit agen
ției Reuter, se află, în prezent, a- 
proximativ 4 400 de deținuți. Noile 
autorități au recunoscut, de aseme
nea, tentative de atac împotriva u- 
nor posturi ale poliției. Termenul 
„ultim" pentru „predarea voluntară 
a armelor" a fost stabilit pentru du
minică, 23 septembrie, cei care nu 
se vor supune acestui ordin fiind a- 
menințați cu adoptarea unor măsuri 
drastice împotriva lor. Posturile de 
radio controlate de armată au aver
tizat, potrivit agenției A.N.S.A., că 
orice „provocare" împotriva noilor 
autorități va fi pedepsită cu seve
ritate „conform legilor militare".

între timp, starea de urgență in
trodusă după lovitura de stat rămî- 
ne în vigoare, iar frontierele și ae
roporturile 
continuă 
avion al 
a primit 
Santiago 
un grup 
riști străini. Autoritățile militare au 
anunțat că, pînă la noi ordine, in
trarea ziariștilor străini pe teritoriul 
chilian nu se va putea face decit pe 
calea aerului. O strictă cenzură a 
presei continuă să fie menținută. 
Posturile de radio progresiste au fost 
închise, iar ziarele și revistele de 
stingă desființate, după cum a-

interoaționale chiliene 
să fie închise. Un singur 
liniilor aeriene argentinene 
autorizația de a ateriza la 
de Chile ; el a adus la bord 
de aproximativ 70 de zia-

nunță agenția Prensa Latina, cara 
citează emisiunile unor posturi de 
radio clandestine captate în Argen
tina, în apropierea graniței cu Chile. 
Cursurile in diferite universități au 
fost suspendate, armata ocupind, po
trivit agenției France Presse. Univer
sitatea „Santa Maria" din Valparaiso 
și Universitatea tehnică din San
tiago, unde au avut loc puternice acte 
de rezistență ale studenților împo
triva juntei militare. De asemenea, 
junta a ordonat, după cum relevă a- 
genția Taniug, reorganizarea învăță- 
mintului universitar.

Din Buenos Aires, agenția Prensa 
Latina transmite că redacția din 
Santiago de Chile a agenției „Inter 
Press Service" (I.P.S.) a fost ocupa
tă de militari, care au început să 
percheziționeze arhivele pentru „a 
analiza" informațiile transmise din 
capitala chiliană în ultimele trei 
luni. Redacției i s-a interzis să trans
mită știri în exterior pînă la noi or
dine.

Un purtător de cuvînt oficial al 
juntei militare, citat de agenția 
Taniug, a declarat că majoritatea 
membrilor guvernului Unității Popu
lare au fost arestați și sint reținuți 
la Academia militară din Santiago 
de Chile.

După cum relevă agențiile de pre
să, autoritățile militare au declan
șat o adevărată prigoană împotriva 
unor rezidenți din țări latino-ame
ricane aflați in Chile, acuzîndu-i de 
a fi amestecați în activități subver
sive. Două grupuri de rezidenți bo
livieni — de 70 și, respectiv, 117 
persoane — au fost expulzați în ul
timele zile.

Pe plan economic, noile autorități 
sînt confruntate cu probleme urgen
te privind aprovizionarea capitalei și 
a altor localități cu produse alimen
tare și a diferitelor unități indus
triale cu materii prime. Birourile, 
magazinele, diferitele întreprinderi și 
serviciile publice și-au reluat acti
vitatea la Santiago, dar, potrivit a- 
gențiilor de presă, viața in capitală 
continuă să fie influențată de men
ținerea restricțiilor de circulație în
tre orele 20.00 și 7,00 dimineața și 
de celelalte măsuri de urgență adop
tate de tortele armate.

★
militară, instaurată la pu- 

urma loviturii de stat de la
Junta 

tere jn 
11 septembrie, a anunțat ruperea re
lațiilor diplomatice cu R.P.D. Co
reeană — relatează agențiile T.A.S.S., 
France Presse și Associated Press.

„Propunerea României in domeniul 
abolirii forței răspunde însăși 
esenței securității europene"f*

Dialogul început la Helsinki asu
pra viitorului Europei a fost reluat 
marți la Geneva, în cea de-a doua 
fază a Conferinței 
pene. Din primele . _, _____
nouă rundă de negocieri se auto
definește ca o etapă de intensă 
activitate, menită să precizeze și 
să concretizeze, în documente co
respunzătoare, recomandările reu
niunii pregătitoare și ideile formu
late la întâlnirea miniștrilor aface
rilor externe ai celor 35 de state 
participante în faza întîia a con
ferinței.

După soluționarea operativă — 
fapt prin el însuși relevant pen
tru atmosfera de lucru, construc
tivă. ce domnește aici'— a unor 
chestiuni de ordin organizatoric, în 
toate organele de lucru ale confe
rinței a început examinarea apro
fundată a propunerilor vizînd di
versele aspecte ale securității și 
cooperării in Europa.

Cu deosebit interes a fost aștep
tată începerea tratativelor în or
ganul special de lucru al primei 
comisii — Comisia pentru proble
mele securității în Europa — apre
ciat de către observatori ca avînd 
o pondere deosebită în eforturile 
pentru realizarea țelurilor confe
rinței. După cum s-a anunțat, în 
prima ședință a acestui organ spe
cial. România a prezentat un do
cument de lucru privind măsuri 
care să facă efectivă nerecurgerea 
Ia forță și la amenințarea cu forța 
în relațiile dintre statele partici
pante la conferință.

Este bine cunoscută poziția țării 
noastre, potrivit căreia noul_sistem 
de relații interstatale 
trebuie să se întemeieze 
jamentul participanților 
rință de nerecurgere la 
amenințarea cu forța, i 
felul acesta creîndu-se 
efective care să permită 
națiuni să se dezvolte 
independent, la adăpost 
agresiune, ingerință sau 
din afară, de orice 
de a se încălca dreptul 
prescriptibil de a-și hotărî de sine 
stătător destinele, căile dezvoltării 
sale — aceasta fiind o cerință pri
mordială, însăși esența conceptului 
de securitate europeană.

Pornind de la aceste consideren
te, România a militat neabătut 
pentru ca principiul abolirii forței 
și amenințării cu forța să fie larg 
recunoscut și să devină o lege a re
lațiilor intereuropene și, în gene
re, în relațiile internaționale. Este, 
de altfel, bine cunoscut că acest 
principiu a fost înscris în toate de
clarațiile solemne comune și în alte 
documente semnate de țara noas
tră cu alte state din Europa și de 
pe alte continente. în același timp,

general-euro- 
zile, această

în Europa 
pe anga- 
Ia confe- 
forță sau 
numai in 
condițiile 

fiecărei 
liber și 
de orice 
presiune 
tentativă 
său im-

România apreciază că nu este su
ficientă doar proclamarea solemnă 
a acestui principiu, că este impe
rios necesar ca angajamentul de 
nerecurgere la forță să fie întărit 
prin măsuri și garanții care să asi
gure respectarea lui scrupuloasă. 
Documentul prezentat acum in fața 
conferinței cuprinde tocmai un an
samblu de măsuri de ordin politic, 
juridic, economic, cultural, militar 
care, după părerea țării noastre, 
sint de natură să contribuie ca 
zideratul nerecurgerii la forță 
fie transpus in viață.

Tocmai datorită caracterului 
concret, constructiv și eficient, 
cumentul de lucru inițiat de Româ-

DE LA TRIMISUL 
NOSTRU SPECIAL

de- 
să

său 
do-

nia a avut chiar din primele mo
mente un ecou pozitiv. Relevind 
concepția care îl călăuzește — ne
cesitatea garantării aplicării prin
cipiului abolirii forței — reprezen
tantul Italiei, dl. L. V. Ferraris, mi
nistru plenipotențiar, sublinia : 
„Este o idee care corespunde însuși 
scopului întregii conferințe. Din 
punctul de vedere al Italiei, docu
mentul românesc este deosebit de 
interesant. Aceasta nu este o for
mulă diplomatică ; într-adeyăr, de 
măsurile pe care le vom adopta 
pentru abolirea forței depinde în 
mod hotărîtor securitatea și coope
rarea în Europa. Ideea românească 
este în armonie cu concepția Ita
liei cu privire la securitate și o 
vom studia cu mult interes".

In cercurile diplomatice și de 
presă ale conferinței s-a remarcat 
că, pornind de la necesitatea pre
cizării și concretizării, în , înțele
geri bilaterale și multilaterale, a 
obligației de a nu recurge la forță, 
România supune atenției problema 
examinării posibilității încheierii 
unui tratat general-european in a- 
cest sens.

Sint relevate, de asemenea, mă
surile de dezangajare și destindere 
militară, ca și cele cu caracter eco
nomic, cultural — toate la un loc 
fiind de natură, după cum au și 
subliniat unii interlocutori. să 
ducă la creșterea încrederii și în
țelegerii între state și, prin aceas
ta, să contribuie implicit la trans
punerea în viață a nerecurgerii la 
forță și la realizarea dezideratului 
major al asigurării securității eu
ropene.

Astfel, reprezentantul Iugoslaviei, 
L. Acimovic, relevînd că propune-

rile prezentate de România „sînt 
propuneri pe care Iugoslavia le 
susține cu convingerea că abolirea 
forței este o cerință primordială 
pentru instaurarea unui sistem 
trainic de securitate în Europa" a 
subliniat că nerecurgerea la forță 
trebuie înscrisă în documentele 
conferinței nu numai ca unul din 
cele zece principii menite să gu
verneze relațiile dintre state in 
Europa, ci și ca un sistem de mă
suri de natură să asigure aplicarea 
acestor principii în viață. Iar in 
acest sens, a subliniat el, „preve
derile concrete pe care le conține 
documentul românesc pot contri
bui să se facă cu adevărat un 
pas înainte, să se treacă de Ia de
clarații de intenții la măsuri prac
tice, concrete".

Și reprezentanții altor țări au de
clarat că propunerile românești 
prezintă interes și că ei vor ana
liza cu multă atenție conținutul 
documentului 
ai delegației 
să releve că, 
ță fericită, 
niei a fost prezentat în aceeași 
zi cu un document al Elve
ției privind încheierea unei con
venții multilaterale referitoare la 
modalitățile de reglementare prin 
negocieri sau arbitraj a oricăror di
ferende existente sau care ar pu
tea să apară între statele partici
pante. Acest document — au spus 
ei — este complementar cu cel al 
României, întrucît reglementarea 
pe cale pașnică a diferendelor — 
preconizată, de altfel, în documen
tul românesc — este un corolar al 
nerecurgerii la forță sau la ame
nințarea cu forța.

în aceeași ordine de idei, s-a a- 
cordat atenție propunerii din do
cumentul românesc de a se ini
ția consultări între state cu pri
vire la orice acțiune care ar pune 
tn pericol pacea și securitatea în 
Europa și de a găsi împreună so
luțiile corespunzătoare pentru a în
lătura primejdia unui conflict și a 
garanta securitatea tuturor state
lor. Această idee se regăsește, de 
altfel, și in documentul prezentat 
in aceeași ședință de delegația 
U.R.S.S.

Astfel, 
Inițiativa 
res prin 
biectiv fundamental al realizării 
dezideratului unei securități trai
nice în Europa, în respectul de
plin al personalității și intereselor 
vitale ale tuturor națiunilor con
tinentului.

Tîrgul internațional 
de la Teheran

• PAVILIONUL ROMÂNIEI 
VIZITAT DE PRIMUL 
MINISTRU AL IRANULUI
TEHERAN 20 (Agerpres). — 

La 19 septembrie, pavilionul 
României din cadrul Tirgului 
internațional de la Teheran a 
fost vizitat de primul ministru 
al Iranului, Amir Abbas Ho- 
veyda, însoțit de ministrul eco
nomiei, H. Ansari. La intrarea 
in pavilion, 
intimpinați de 
nomic I. Marcu 
tantul Camerei 
Cristodorescu. ____
nian și celelalte persoane ofi
ciale care l-âu însoțit au făcut 
aprecieri favorabile asupra ca
lității exponatelor și a aspectu
lui pavilionului.

oaspeții au fost 
consilierul eco- 
și de reprezen- 
de Comerț, E. 

Premierul ira-

Reuniunea comisiei
de frontieră

respectiv. Membri 
elvețiene au ținut 
printr-o coinciden- 

documentul Româ-

potrivit primelor ecouri, 
României a trezit inte- 
faptul că vizează un o-

Dumitru ȚINU
Geneva, 20

R. D. G. — R. F. G
BONN 20 (Agerpres). — Agenția 

A.D.N. informează că, în urma lu
crărilor comisiei de frontieră R.D.G.— 
R.F.G., la Bonn au fost semnate, joi, 
două convenții. Este vorba de o con
venție privind principiile combaterii 
calamităților în zonele de frontieră 
dintre R.D.G. și R.F.G. și de o con
venție referitoare la principiile între
ținerii și amenajării apelor de fron
tieră, precum și a instalațiilor cores
punzătoare.

într-o declarație făcută presei, re
prezentantul R.D, Germane a men
ționat că semnarea celor două con
venții fixează progresul înregistrat 
la lucrările comisiei și a evidențiat 
succesele obținute în lucrările de 
marcare a frontierei de stat dintre 
cele două țări.

Algeria suspendă emigrația
muncitorilor in Franța

ALGER 20 (Agerpres). — Consiliul 
Revoluției și guvernul algerian au 
hotărît, în cursul unei reuniuni des
fășurate, miercuri seara, sub condu
cerea președintelui Houari Boume- 
diene, suspendarea imediată a emi
grației muncitorilor algerieni spre 
Franța — anunță agențiile Reuter și 
France Presse.

Potrivit agențiilor, măsura adoptată 
de Consiliul Revoluției și de guver
nul algerian urmează unor atentate 
care au avut loc, în ultimele săptă- 
mîni, mai ales în sudul Franței, îm
potriva muncitorilor algerieni.

LA BUENOS AIRES : 
EXPOZIȚIA „ROMÂNIA"

BUENOS AIRES 20 (Ager
pres). — In sălile muzeului „E- 
duardo Sivori". din Buenos 
Aires, a fost. inaugurată expo
ziția „România". Organizată de 
Institutul român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, 
expoziția, care va fi deschisă 
pînă la 30 septembrie, prezintă 
— prin fotografii, cărți de artă, 
artizanat — aspecte ale Româ
niei socialiste, tradiții și obi
ceiuri populare, realizări din 
domeniul culturii.

agențiile
Ministrul economiei fo

restiere și materialelor de 
construcții al României, Va~ 
sile Patilineț, care se află într-o vi
zită oficială în Uniunea Sovietică, a 
avut, joi, o întrevedere cu N. V. 
Timofeev, ministrul industriei fo
restiere și prelucrării lemnului din 
U.R.S.S. Au fost abordate probleme 
legate de dezvoltarea, în continuare, 
a colaborării dintre cele două minis
tere. Ministrul român a vizitat ex
poziția internațională de utilaje fo
restiere și de prelucrare a lemnului.

Lucrările Congresului 
mondial de filozofie de 18 
Varna au continuat, miercuri și joi, 
pe secțiuni, colocvii, grupe de pro
bleme și cercetare. Membrii delega
ției române au prezentat rapoarte și 
comunicări. In timpul congresului a 
avut loc ședința comitetului director 
al Federației internaționale a socie
tăților de filozofie. Cu acest prilej, 
comitetul director a admis afilierea 
la federație a Comitetului'național de 
filozofie din România.

La sediul F.A.O. (Organizația 
Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură) au început ieri lu
crările unei importante reuniuni In
ternaționale care va examina mă
suri urgente susceptibile să contri
buie la atenuarea gravelor repercu
siuni pe plan mondial ale crizei pro
ducției agricole. Convocarea reuniu
nii a fost hotărîtă de directorul ge
neral al F.A.O., Adeke Boerma, care 
a avertizat în repetate rinduri împo
triva pericolului foametei ce pla
nează asupra unor zone dens popu
late ale globului.

Acord sovieto-american.
La New York a fost semnat un a- 
cord între Camera de comerț și in-

Vii proteste în
Un purtător de cuvînt al Comite

tului Central al Frontului Patriotic 
Laoțian a dat publicității o declara
ție în care 
lovitura de 
din Chile.

Comitetul 
Muncii din 
gramă de 
Central al 
Chile, precum și Comitetului Central 
al Partidului Socialist. „Condamnăm 
cu severitate acțiunea forțelor impe
rialiste și a reacțiunii chiliene, care 
a dus la asasinarea președintelui 
Allende și la răsturnarea guvernului 
de Unitate Populară". — 
telegramă.

Comitetul Central al 
Comunist din Ecuador a 
comunicat de solidaritate 
chilian, cu prilejul celei 
aniversări a independenței Republi
cii Chile.

Primarul Romei, Clelio Darida, a 
lansat, în cadrul unei reuniuni a 
Consiliului comunal al capitalei ita-

întreaga lume

condamnă cu hotărire 
stat militară reacționară
Central al Partidului 

Coreea a adresat o tele- 
solidaritate Comitetului 
Partidului Comunist din

se arată în
Partidulul 

difuzat un 
cu poporul 
de-a 163-a

liene, un apel pentru Încetarea re
presiunii în Chile.

Secretarul Consiliului Național al 
Partidului Comunist din India, Bhu- 
pesh Gupta, a lansat un apel la so
lidaritate cu poporul chilian.

Comisia internațională a juriștilor 
a cerut juntei militare să nu mai 
procedeze la execuții rapide, să 
suspende pedeapsa cu moartea și 
să-i protejeze pe rezidenții din alte 
țări latino-americane.

La Ciudad de Mexico au avut loc 
noi demonstrații de protest, la care 
au participat tineri din capitala 
mexicană, care și-au adus omagiul 
memoriei președintelui Allende.

O demonstrație studențească simi
lară a avut loc la Lima, în cadrul 
căreia participanții au denunțat re
presiunea organizată de junta mili
tară împotriva poporului chilian.

La San Juan, capitala statului 
Porto Rico, a avut loc, de asemenea, 
o demonstrație de solidaritate cu 
lupta forțelor progresiste din Chile 
pentru libertate și democrație.

de presă transmit
dustrie a Uniunii Sovietice și com
pania americană „Occidental Petro
leum Co.“ privind înființarea unui 
Centru al comerțului internațional 
cu sediul la Moscova. Centrul va fi 
construit în comun de arhitecți so
vietici și americani, lucrările urmînd 
să înceapă în primăvara anului vi
itor.

Parlamentul din San Ma
rino 8 îde3 pe consil*eri* Antonio 
Volpinari (Partidul socialist) și Gio
vanni Luigi Franciosi (Partidul creș- 
tin-democrat) în calitate He căpi
tani regenți ai Republicii San Ma
rino. Mandatul lor este 
perioada 1 octombrie 1973 
tie 1974.

valabil pe 
— 31 mar-

Săptămînalul
Wirtschaîtsforderung

Rezultatele definitive ale 
alegerilor din Suedia. După 
anunțarea rezultatelor definitive ale 
alegerilor legislative din Suedia, pe 
baza numărării celor 50 000 voturi 
prin corespondență, repartiția man
datelor a rămas aceeași : Partidul 
social-democrat, împreună cu Parti
dul de stânga — comuniștii dețin 175 
de mandate, în timp ce partidele din 
opoziția nesocialistă — centrist, mo
derat și liberal — tot 175 de

Ronca Franței 8 
miercuri, să majoreze taxa 
de la 9,5 la 11 la sută, s-a anunțat 
la Paris.

mandate.
hotărit, 

de «cont.

elvețian 
,,»»uiauiiuztaiuiuciuiijj"t c‘~ 
tind statistici date publicității de 
O.E.C.D. (Organizația pentru Coope
rare și Dezvoltare Economică) rele
vă că, în prezent, numărul șomerilor 
din țările vest-europene se ridică la 
2,5 milioane. Cel mai mare număr 
de șomeri — 700 000 — a fost în
registrat în Marea Britanie. Pe locu
rile următoare se situează Italia — 
660 000, Franța — 366 000, Republica 
Federală Germania — 210 000, Spa
nia — 157 000 și Olanda 101 000.

In cadrul Congresului in
ternațional al medicinei ae
riene și spațiale,care se des- 
fășoară la Munchen, s-a relevat că 
în cursul anului 1972 numărul acci
dentelor aeriene, ca și numărul vic
timelor din astfel de accidente s-a 
dublat față de anul precedent : în 
68 de catastrofe aeriene au pierit 
2188 de persoane, față de 1 222 de 
persoane în cursul a 48 de acciden
te, în anul 1971. Cauza principală a 
acestor accidente, s-a spus în raport, 
o constituie erorile de pilotaj.

Valul de frig, însoțit de fur
tuni violente și vînturi puternice, 
care au afectat aproape întregul teri
toriu al italiei, a întrerupt sezonul 
estival. 10 persoane au murit, iar 
alte 12 persoane au fost rănite. Pa
gubele materiale sînt evaluate la mai 
multe milioane de dolari.

Avionul supersonic fran- 
co-britanic de pasageri, 
prototipul „Concorde 02“, a inaugu
rat, la 18 septembrie, ruta Paris — 
Caracas, în lungime de 8 600 km, a- 
coperind distanța în cinci ore și 12 
minute 
adaugă 
Palmas, 
acestea, 
au fost 
nică.

de zbor efectiv, la care se 
44 minute de escâlă la Las 
in Insulele Canare. Dintre 

trei ore și 55 minute de zbor 
efectuate cu viteză superso-

Specialiștii japonezi con- 
sideră, potrivit presei nipone, că în 
următorii douăzeci de ani poate pieri 
jumătate din populația Japoniei dacă 
industria va continua să se dezvol
te într-un asemenea ritm fără a fi 
luate măsuri corespunzătoare în di
recția apărării mediului ambiant îm
potriva poluării industriale.
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