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Aseară, mii și mii 

de cetățeni au urat 

din adincid inimii

BUN VENIT, IUBITE TOVARĂȘE 
NICOLAE CEAUȘESCU!

Felicitările și aprobarea deplină a întregului nostru popor 
pentru rezultatele rodnice ale călătoriei în America Latină!

Bucureștiul, în numele întregii tari, a făcut ieri o primire calda, entuziastă, tovarășului Nicolae Ceausescu și tovarășei Elena Ceausescu la sosirea pe aeroportul Otopeni

Pe aeroportul Otopeni
Simțămintele de profundă min- 

drie patriotică, de totală aprobare 
și înaltă apreciere cu care între
gul popor a urmărit, zi de zi, vi
zita oficială a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în cele șase țări 
de pe continentul latino-american 
și-au găsit o caldă și pregnantă ex
presie in manifestația entuziastă, 
însuflețită, făcută de Dopulația Ca
pitalei conducătorului iubit al par
tidului și statului nostru, la în
toarcerea în patrie, sîmbătă seara. 
Zeci de mii de oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile 
bucureștene, studenți și elevi, care 
— asemenea tuturor cetățenilor 
României socialiste — au însoțit cu 
inima și gîndul pe președintele 
Consiliului de Stat în această că
lătorie istorică, au venit să-1 în- 
timpine cu dragoste, considerație și 
recunoștință. Ei poartă portrete 
ale secretarului general al partidu
lui, pancarte pe care se pot citi : 
„Cfeăușescu-P.C.R.“, ..Ceaușescu și 
poporul". „Să ne trăiți ani mulți 
și fericiți, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu", „Stima noastră și mîn- 
dria, Partidul-Ceaușescu-România", 
„Bine ați venit soli ai păcii, prie
teniei și colaborării între popoare", 

„Ne exprimăm adeziunea deplină 
față de activitatea desfășurată în 
țările Americii Latine, față de în
țelegerile și acordurile încheiate". 
Prin glasul lor, întreaga ța
ră, ‘toți cei ce muncesc, i-au adre
sat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un fierbinte „Bine ați venit", i-au 
exprimat, direct și sincer, deplinul 
acord și via satisfacție față de 
roadele bogate ale vizitei, față de 
activitatea desfășurată și cu acest 
prilej de conducătorul statului ro
mân, reprezentantul fidel al năzuin
țelor și idealurilor națiunii noas
tre, purtător al mesajului ei de prie
tenie între popoare, personalitate 
politică marcantă a vieții interna
ționale, stimată pe toate meridia
nele.

Aerogara freamătă de lume, 
are un aer sărbătoresc. Pe 
frontispiciul aeroportului se 
află portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu încadrat de drapele roșii 
și tricolore. Pe . mari, panouri sint 
înscrise urările : „Trăiască Partidul 
Comunist Român. în frunte cu se
cretarul său general, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu", „Trăiască coo-

(Continuare în pag. a III-a)

Cuvintarea tovarășului PLECAREA DIN RABAT

Stimați tovarăși,
Dragi cetățeni ai României so

cialiste,
Sîntem deosebit de bucuroși că 

ne aflăm din nou pe pămintuT pa
triei noastre dragi. Doresc să vă 
adresez dumneavoastră, celor pre- 
zenți aici, tuturor cetățenilor pa
triei noastre cele mai calde salu
tări și totodată să vă aduc sen
timentele de prietenie și solidari
tate ale popoarelor pe care le-am 
vizitat. (Aplauze, urale. Se scan
dează : „Ceaușescu—P.C.R.").

Am vizitat, după cum cunoaș
teți, șase țări din America Latină. 
Peste tot am fost purtătorii sen
timentelor de prietenie și solidari
tate ale poporului român care do
rește să extindă larg colaborarea 
cu popoarele Americii Latine, cu 
toate popoarele lumii, pentru a 
asigura triumful pe planeta noas
tră al unei politici noi de pace și 
colaborare, care să chezășuiască 
dreptul tuturor națiunilor la liber
tate și independență, la fericire. 
(Aplauze puternice).

In toate cele șase țări ale Ame
ricii Latine pe care le-am vizitat 
am fost întîmpinați cu manifes
tări de caldă prietenie, de solida
ritate, atît din partea conducăto
rilor acestor state, cît și a tuturor 
acestor popoare. In toate acestea 
am simțit respectul și dragostea, 
prietenia de care se bucură Româ
nia socialistă, ca rezultat al poli
ticii sale interne și internaționale. 
(Aplauze, urale. Se scandează: 
„Ceaușescu—P.C.R."). Am făcut 
peste tot cunoscute munca, acti
vitatea depusă de poporul român 
pentru a-și făuri o viață socialis
tă, politica internațională desfă
șurată de țara noastră. Am fost 
solul prieteniei și solidarității po
porului român cu toate popoarele 
vizitate, cu toate popoarele Ame
ricii Latine. (Urale puternice, a- 
plauzc).

Pretutindeni, șefii de stat și ai 
guvernelor, oamenii politici și ce
tățenii cu care ne-am întîlnit au 
exprimat sentimente sincere de 
prietenie față de poporul român și 
au adresat salutul lor pe care îl 
aduc astăzi întregului nostru po
por, salutul unor popoare prietene 
care doresc să extindă colaborarea 
cu poporul român în toate dome
niile. (Aplauze puternice, urale).

Ne întoarcem în țară cu cele

Nicolae eaușescu
mai frumoase impresii despre 
munca, hărnicia și lupta tuturor 
popoarelor pe care le-am vizitat. 
Se poate spune că vizita în țările 
Americii Latine constituie un mo
ment de importanță istorică în 
relațiile României cu aceste țări. 
Ea a constituit o puternică mani
festare a prieteniei, a hotăririi de 
a întări solidaritatea în lupta îm
potriva imperialismului și colonia
lismului, pentru dreptul popoarelor 
de a-și făuri destinul libere, așa 
cum își doresc. (Aplauze puternice, 
ovații).

.Am vizitat, după cum știți, Cuba 
socialistă — prima țară de pe con
tinentul american în care se con
struiește noua orînduire socială. 
Am fost întîmpinați cu sentimente 
tovărășești, cu manifestările de 
prietenie a sute de mii de cetățeni 
din Havana și din alte localități 
pe care le-am vizitat. Aș putea spu
ne că, așa cum delegația de partid 
și guvernamentală a Cubei a fost 
primită cu un an în. urmă în 
România, tot așa și delegația noas
tră a fost primită cu aceleași sen
timente. Putem spune că, de fapt, 
această vizită s-a transformat 
într-o manifestare populară a pri
eteniei dintre România socialistă 
și Cuba, care construiește orîn- 
duirea socialistă. (Aplauze puterni
ce, urale).

Am avut convorbiri interesante 
și de mare importanță cu tovară
șul Fidel Castro, cu președintele 
Osvaldo Dorticos. Am ajuns la în
țelegerea comună de a extinde și 
mai mult colaborarea noastră în 
toate domeniile de activitate. Am 
constatat cu multă satisfacție re
zultatele mărețe pe care' poporul 
cubanez, sub conducerea partidu
lui comunist, le obține în făurirea 
socialismului și doresc, ca și de 
aici, din capitala patriei noastre, 
să adresez mulțumiri pentru pri
mirea care ne-a făcut-o și urări 
de a obține noi și noi victorii în 
făurirea orînduirii socialiste. (A- 
plauze puternice, urale).

Am vizitat în continuare Repu
blica Costa Rica. unde, de aseme- 
nea, am fost primiți cu sentimen
te deosebite, de prietenie atît din 
partea președintelui Figueres, cît 
și din paptea guvernului, a celor
lalte oficialități, a maselor popu
lare. După cum știți, cu Republi
ca Costa Rica am semnat și un 
tratat de prietenie, mai multe a- 
corduri de colaborare economică, 

tehnico-științifică și culturală, pu- 
nînd astfel bazele unei colaborări 
îndelungate în multe domenii de 
activitate. Aș dori, de asemenea, 
să menționez eforturile pe care le 
face acest popor harnic pentru 
dezvoltarea sa economică și so
cială, pentru independență, pentru 
a întări colaborarea cu toate po
poarele lumii. 11 adresez și de aici, 
din capitala României socialiste, 
mulțumirile noastre pentru căldu
ra și cordialitatea cu care ne-a 
primit, precum și urări de succes 
în întreaga sa activitate, prosperi
tate, bunăstare și fericire. (Aplau
ze puternice, urale).

în Venezuela, de asemenea, de
legația noastră s-a bucurat de o 
primire cordială. Am avut largi 
convorbiri cu președintele Caldera, 
cu membri ai guvernului, cu ofi
cialități, cu o serie de oameni po
litici, constatînd cu multă satis
facție dorința de a extinde cola
borarea. Am pus, de asemenea, ba
zele unei colaborări multilaterale, 
atît prin Declarația comună pe 
care am semnat-o, cît și printr-un 
număr important de acorduri de 
colaborare în diferite domenii de 
activitate.

Doresc ca atît conducerii de 
stat venezuelene, cît și tuturor 
celor cu care ne-am întîlnit, po
porului venezuelean să le exprim 
mulțumiri pentru primirea care 
ne-au făcut-o și să le adresez de 
aici, de acasă, urările cele mai 
bune de succes în dezvoltarea e- 
conomico-socială, pentru bună
stare și fericire. (Aplauze puterni
ce, urale).

Vizita noastră în Columbia s-a 
desfășurat, de asemenea, într-o 
atmosferă de prietenie și solidari
tate. Ne-am bucurat de o primire 
călduroasă. Am avut convorbiri 
cu președintele Pastrana, cu mi
niștri și oameni politici din Co
lumbia, cu oficialități, ne-am în
tîlnit cu cetățeni ai acestui harnic 
popor. Am realizat, de asemenea, 
o serie de înțelegeri cu privire la 
colaborarea economică și tehnico- 
științifică, am semnat o Declarație 
comună, punînd și aici bazele unei 
colaborări îndelungate între 
poporul român și poporul colum
bian. Doresc să adresez conducă
torilor columbieni', poporului co
lumbian, mulțumiri pentru primi
rea care ne-au făcut-o, pentru os
pitalitate și să le adresez urarea 

de a obține noi succese pe calea 
dezvoltării economico-sociale, a 
înfloririi patriei, a bunăstării și 
fericirii. (Urale prelungite, a- 
plauze).

Vizita în Ecuador s-a bucurat, 
de asemenea, de o primire căldu
roasă. Am avut convorbiri înde
lungate cu președintele Rodriguez 
Lara, cu alți membri ai guvernu
lui. Am ajuns la înțelegeri comu
ne cu privire la extinderea cola
borării. S-au semnat și aici o se
rie de acorduri, de convenții, o 
Declarație comună. Am avut în- 
tîlniri cu cadrele didactice și cu 
studenții de la vechea universitate 
a Ecuadorului. Păstrăm cele mai 
plăcute impresii despre toate aces
tea. Aș dori ca, odată cu mulțu
mirile pentru ospitalitate și pri
mirea ce ni s-a făcut, să adresez 
poporului ecuadorian urarea de a 
obține succese tot mai mari pe ca
lea dezvoltării economico-sociale, 
a întăririi independenței, a bună
stării și fericirii. (Aplauze puter
nice, urale prelungite).

Ultima țară din America Latină 
pe care am vizitat-o a fost Peru. 
Și aici ne-am bucurat de o primire 
prietenească și cordială. Am avut 
convorbiri cu președintele Velasco 
Alvarado, cu primul ministru, cu 
alți membri ai guvernului, cu o 
serie de oficialități. Am luat — 
după cum cunoașteți — cuvîntul 
în două universități, într-o coo
perativă agricolă, la consilii mu
nicipale. Am pus bazele u- 
nor importante acorduri de co
laborare multilaterală, semnînd 
și aici o Declarație comună. Aș 
putea snune că și vizita în Peru 
s-a desfășurat cu bune rezultate 
din toate punctele de vedere. Aș 
dori acum, la întoarcerea acasă, 
să adresez conducătorilor și po
porului peruan mulțumirile noas
tre pentru primirea de care ne-am 
bucurat, pentru ospitalitate, cele 
mai bune urări de succes pe calea 
dezvoltării economico-sociale, a 
înfloririi țării, a bunăstării și fe
ricirii. (Aplauze puternice, urale).

înainte de a mă referi la cîteva 
concluzii mai generale, aș dori să 
menționez că la întoarcerea spre 
țară am poposit pentru cîteva ore 
în Senegal, am avut convorbiri 
amicale cu președintele Senghor,
(Continuare în pag. a III-a)

RABAT 22. — Trimisul special 
Agerpres, Mirceă S. Ionescu, trans
mite : Sîmbătă la amiază, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și-a încheiat vizita ne
oficială de prietenie, pe care a fă
cut-o. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în Maroc, la invitația 
regelui Hassan al II-lea.

După deiunul oferit în onoarea 
înaltilor oaspeți de șeful statului 
marocan. președintele Consiliului 
de Stat al României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu. potrivit protoco
lului marocan, și-au lilat rămas 
bun de la regele Hassan al II-lea. 
Cei doi șefi de stat și-au strîns 
prietenește mîinile, s-au îmbrăți
șat cu căldură.

Apoi, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, înso
țiți de primul ministru al guver
nului marocan, Ahmed Osman, s-au 
îndreptat spre aeroportul interna
țional „Rabat Sale", unde a avut 
loc ceremonia plecării. Aerogara 
era împodobită cu drapelele de stat 
ale României și Marocului, înca- 

în timpul întrevederii cu regele Hassan al II-lea

drînd portretele președintelui 
Nicolae Ceaușescu și regelui Has- 
sân al II-lea.

Pe aeroport se aflau, pentru a-și 
lua rămas bun de la înalții oas
peți, Ahmed Taibi Benhima, mi
nistrul afacerilor externe, Abdel- 
kader Benslimane, ministrul co
merțului, industriei minelor și ma
rinei comerciale, Mohamed Ben
hima, ministrul cooperării și for
mării cadrelor, Salah M’Zili, minis
trul lucrărilor publice și comuni
cațiilor, ceilalți membri ai guver
nului marocan, generali și ofițeri 
superiori, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Erau de față ambasadorul Româ
niei la Rabat, Vasile Mircea, și 
membrii ambasadei române, am
basadorul Marocului la București, 
Maati Jorio, precum și ceilalți șefi 
de misiuni diplomatice acreditați 
în capitala marocană.

Pe aeroport se află aliniată o 
gardă militară de onoare, în uni
formă de paradă, care prezintă 
onorul președintelui Consiliului de 
Stat al României. Președintele 
Nipolae Ceaușescu, însoțit de pri

mul ministru marocan, Ahmed Os
man, trece în revistă garda de 
onoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu își 
iau rămas bun de la personalită
țile marocane venite la aeroport, 
precum și de la membrii corpului 
diplomatic.

De asemenea, tovarășii Ion Pă- 
țan, Ștefan Andrei, George Maco- 
vescu, Bujor Almășan și celelalte 
persoane oficiale care l-au însoțit 
pe șeful statului român în vizita sa 
în Maroc și-au luat rămas bun de 
la gazde.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt din nou salutați cu 
căldură de primul ministru maro
can, Ahmed Osman, își string prie
tenește mîinile.

De pe scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu salută pe gazde, adre- 
sindu-le urări de rămas bun.

Avionul prezidențial decolează la 
ora 15,15, ora locală, spre capitala 
patriei noastre — București.
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D/n bilanțul multilateral, 
bogat și semnificativ, 

al unei vizite de importanță istorică
După o călătorie de mai bine 

de trei săptămini, timp in care 
au fost vizitate șase țări latino- 
americane, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a revenit aseară in 
Capitală.

Bilanțul vizitei este deosebit 
de bogat. Prin convorbirile la ni
velul cel mai înalt și întîlnirile 
cu masele de oameni ai muncii, 
cu reprezentanții tuturor catego
riilor sociale, prin documentele 
comune semnate, prin impor
tantele acorduri de cooperare în
cheiate, prin întreaga desfășura
re a fiecărei etape, această călă
torie istorică a dat un viguros 
impuls relațiilor de prietenie și 
solidaritate dintre România și 
țările vizitate. Punînd in mod 
strălucit în evidență ideile că
lăuzitoare ale politicii externe a 
României socialiste de solidari
tate activă cu toate popoarele 
angajate pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, a progresului 
economic și social, de colabo
rare fructuoasă cu toate țările, 
de afirmare a principiilor demo
cratice în relațiile internaționale, 
vizita a marcat un aport substan
țial la promovarea cursului nou, 
spre destindere și înțelegere in
tre state, la cauza păcii și co
laborării in lume.

Zi de zi, în cele 25 de numere 
ale ziarului nostru, redacția și 
grupul de presă ce l-a însoțit pe 
șeful statului român în călătoria 
pe continentul latino-american 
s-au străduit să prezinte desfășu
rarea acestei memorabile mi
siuni de pace și prietenie. în ar
ticolele pe care le vom publica 
in paginile ziarului vorn reliefa

semnificațiile politice profunde, 
pe plan bilateral și internațional, 
ale evenimentului. în cele ce ur
mează ne propunem doar să

punctăm citeva elemente din 
bilanțul atit de rodnic și multi
lateral. reținînd îndeosebi docu
mentele care consemnează re

zultatele concrete pe planul co
laborării bilaterale și convergen
ța pozițiilor în probleme funda
mentale ale vieții internaționale.

COMUNICAT COMUN 
privind vizita președintelui Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, in Regatul Maroc

Republica Cuba
• Convorbiri oficiale cu tovarășii Fidel 

Castro Ruz, prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Cuba, prim-ministru al Guver
nului Revoluționar, și Osvaldo Dorticos Tor- 
rado, președintele Republicii Cuba.

• Vizitarea unor importante obiective in
dustriale și sociai-culturale din țară și întîlni- 
rea cu cei 50000 de participanți la marele mi
ting al prieteniei româno-cubaneze de la San
tiago de Cuba.

• întîlniri cu oameni de știință, artă și cul
tură din capitala Cubei.

• Comunicatul comun româno-cubanez, do 
cument ce reafirmă hotărîrea de a întări și ex
tinde și mai mult, în toate domeniile, relațiile 
dintre Republica Socialistă Romania și Repu
blica Cuba, de a adînci și intensifica legăturile 
de solidaritate și colaborare dintre partidele 
comuniste din cele două țări.

Republica Costa Rica

— reprezentanți ai cercurilor , industriale și 
economice ;

— delegația tineretului și studenților din Ve
nezuela.

• AU FOST SEMNATE :
— Declarația comună a președintelui Con

siliului de Stat al Republicii Socialiste România 
și a președintelui Repub'icii Venezuela ;

— acord pe termen lung de cooperare eco
nomică și industrială, modus vivendi comercial;

— acord-cadru de colaborare științifică și 
tehnică ;

— acord complementar de colaborare teh
nică în domeniile agricol și agro-industrial ;

— program preliminar de lucru pentru coo
perarea în domeniul minelor și hidrocarburilor;

— planul de schimburi culturale pe anii 
1973—1974.

Republica Columbia

— cadrele didactice și studenții de la Uni- 
versitptea Centrală din Quito, prilej cu care 
a avut loc decernarea titlului de „doctor ho
noris causa" președintelui Nicolae Ceaușescu.

• AU FOST SEMNATE :
— Declarația solemnă comuna a Republicii 

Socialiste România și a Republicii Ecuador ;
— acordul de cooperare economică, indus

trială și tehnică între guvernul Republicii So
cialiste România și guvernul Republicii Ecua
dor ;

— acordul comercial între guvernul Republi
cii Socialiste România și guvernul Republicii 
Ecuador;

— protocolul de colaborare și cooperare în 
domeniul petrolier;

— acordul de colaborare culturală între gu
vernul Republicii Socialiste România și gu
vernul Republicii Ecuador.

Republica Peru

Freședințele Consiliului de Stat 
al Republicii . Socialiste. România, 
Nicolae Ceaușescu, a efectuat, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în zilele de 21 și 22 
septembrie 1973, o vizită neofi
cială, de prietenie, în Maroc, ca 
oaspeți ai Maiestății Sale regele 
Hassah al II-lea.

în timpul, șederii la Rabat pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a avut convor
biri cu Maiestatea Sa Hassan al 
II-lea, regele Marocului, cu pri
vire la relațiile româno-marocane 
și la unele probleme internațio
nale actuale.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate și 
înțelegere mutuală, caracteristică 
relațiilor de prietenie dintre cele 
două țări.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu, care a reprezentat a 
doua întîlnire între șefii de stat ai 
României și Marocului, după cea 
de la Rabat din decembrie 1970, 
a oferit prilejul continuării con
vorbirilor la nivelul cel mai înalt 
între cele două țări.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și regele Hassan al II-lea au cons
tatat cu profundă satisfacție că re
lațiile . dintre cele două țări se 
dezvoltă continuu, corespunzător 
intereselor lor, ale păcii și securi
tății internaționale.

In timpul convorbirilor, cei doi 
șefi de stat au examinat stadiul 
înfăptuirii înțelegerilor convenite 
cu prilejul întîlnirii anterioare și 
au subliniat rezultatele aprecia
bile ale cooperării dintre Republi
ca Socialistă România și Regatul 
Marocului, îndeosebi în domeniul 
minelor, agriculturii, sănătății și 
învățămîntului. Ei au exprimat, 
totodată, interesul comun față de 
dezvoltarea și diversificarea coo
perării, prin realizarea de obiecti
ve industriale și a unor proiecte 
specifice prevăzute în planul cin
cinal al Regatului Marocului, luîn- 
du-se în considerare măsuri con
crete în acest scop.

Cei doi șefi de stat au trecut în 
revistă unele probleme care con
fruntă lumea contemporană, rele- 
vînd -cu satisfacție cursul pozitiv 
al vieții internaționale, afirmarea 
tot mai puternică, în raporturile 
dintre state, a principiilor inde
pendenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile 
interne, renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța, egalității și 
avantajului reciproc.

Partea marocană a făcut o ex
punere asupra unor probleme in
ternaționale, care o preocupă. In 
același timp, a prezentat unele 
date cu privire la situația exis
tentă în Sahara spaniolă.

Partea română a expus unele 
considerente asupri unor proble
me internaționale actuale, inclusiv 
cu privire la aceea a transformării 
Balcanilor într-o zonă a păcii și 
colaborării. •

Scoțînd în evidență rolul tot 
mai important al statelor afri
cane în viața internațională con
temporană, președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele - Hassan al 
II-lea au exprimat hotărîrea de a 
susține în continuare lupta po
poarelor africane pentru lichi
darea subdezvoltării, consolidarea 
independenței lor politice și eco
nomice, pentru a fi stăpîne pe bo
gățiile lor naturale.

Cei doi șefi de stat au condam
nat colonialismul șf discriminarea 
rasială și au exprimat hotărîrea 
fermă a celor două țări de a acor
da pe mai departe sprijin mișcă
rilor de eliberare națională din 
Africa.

Cele două părți și-au manifestat 
îngrijorarea față de menținerea 
conflictului din Orientul Apropiat 
și au reafirmat hotărîrea țărilor 
lor de a sprijini orice acțiune 
menită să grăbească soluționarea 
acestuia în conformitate cu prin
cipiile Cartei Națiunilor Unite și 
cu rezoluțiile pendinte ale Con
siliului de Securitate și Adunării 
Generale a O.N.U.

Cei doi șefi de stat au procedat 
Ia un schimb de vederi asupra si
tuației actuale din Europa. Ei au 
apreciat în mod pozitiv rezulta
tele primei faze a lucrărilor Con
ferinței general-europene, la Ni
velul miniștrilor afacerilor exter
ne, conferință chemată să așeze 
relațiile dintre statele continen
tului pe baze noi, astfel încît să 
fie asigurată posibilitatea pentru 
fiecare popor, pentru fiecare stat 
de a-și consacra eforturile dezvol
tării economice și sociale indepen
dente, potrivit propriilor aspira
ții. Ei au fost de acord în a apre
cia că înfăptuirea securității și 
consolidarea păcii în Europa vor 
contribui la promovarea colaboră
rii și la întărirea securității în 
lumea întreagă.

Referitor la evoluția situației 
din Asia de sud-est, cei doi șefi 
de stat au salutat cu satisfacție 
încheierea Acordului privind înce
tarea războiului și restabilirea

păcii în Vietnam, precum și sem
narea Acordului privind restabi
lirea păcii șl realizarea înțelegerii 
naționale în Laos, ceea ce consti
tuie un fapt deosebit de impor
tant pentru dezvoltarea unei po
litici de pace și colaborare în a- 
ceastă zonă, care să permită po
poarelor indochineze să hotărască 
liber calea dezvoltării lor politice, 
economice și sociale, conform 
aspirațiilor lor legitime și fără nici 
un amestec din afară.

Cei doi șefi de stat au subliniat 
importanța acordată de România 
și Maroc întăririi rolului și e- 
ficacității Organizației Națiunilor 
Unite în soluționarea problemelor 
internaționale, în folosul popoare
lor, al promovării principiilor 
dreptului internațional, al creării 
unui climat de securitate și de 
cooperare în lume.

Cei doi șefi de stat au reliefat 
rezultatele pozitive ale celei de-a 
patra Conferințe la nivel înalt a 
țărilor nealiniate și au subliniat 
contribuția activă a acestora la 
reducerea și lichidarea decalajelor 
care separă țările lumii, la instau
rarea, în raporturile dintre state, 
a respectării principiilor funda
mentale ale dreptului internațio
nal, Ja asigurarea dezvoltării li
bere și independente a tuturor 
națiunilor, a participării active’ a 
statelor, fără deosebire de mărime 
și potențial, pe bază Vie egalitate, 
la examinarea și soluționarea 
problemelor care confruntă lumea 
contemporană ; în această ordine 
de idei, părțile au evidențiat rolul 
și contribuția țărilor mici și mij
locii la instaurarea unui climat de 
pace și securitate în lume și la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare între toate națiunile.

Vizita președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, în 
Maroc a constituit o nouă contri
buție Ia întărirea relațiilor dintre 
poporul român și poporul ma
rocan.

Președintele Consiliului de Stat 
și personalitățile care l-au însoțit 
au exprimat mulțumiri Maiestății 
Sale regele Hassan al II-lea și'gu- 

1 vernului marocan pentru primi
rea călduroasă și ospitalitatea ce 
le-au fost rezervate.

Președintele Consiliului de Stat 
a reînnoit invitația adresată rege
lui Hassan al II-lea de a vizita 
România. Acestei invitații, care 
a fost acceptată cu plăcere, ur
mează a i se da curs la o dată ce 
va fi stabilită ulterior.

Dejun oferit 
de șeful statului marocan

• Convorbiri oficiale cu președintele Jose 
Figueres Ferrer.

• TNTTLNIRI CU :
— parlamentarii costaricani ;
— secretarul general al Partidului de Elibe

rare Națională, Luis Alberto Monge Alvarez ;
— conducători ai Partidului Avangarda 

Populară ;
— feroviarii de la „Ferrocarril Electrico al 

Pacifico". '

• AU FOST SEMNATE :
— Tratatul de prietenie și cooperare intre 

Republica Socialista România și Republica 
Costa Rica ;

— acordul de cooperare economică, in
dustrială și tehnică pe termen lung ;

— acordul de Colaborare culturală ;
— acordul de colaborare științifică și teh

nică.

Republica Venezuela
• Convorbiri oficiale cu președintele Ra

fael Caldera.

• TNTTLNIRI CU :
— candidatul la președinție dir\ partea par

tidului de guvernămînt COPEI, Lorenzo Fer
nandez ;

— candidatul la președinție al „Noii Foițe", 
Jesus Angel Paz Galarraga ;

— candidatul la președinție al partidului „Ac
țiunea democratică", Carlos Andreas Perez ;

— secretarul general al P.C. din Venezuela, 
Jesus Faria ;

— secretarul general al Mișcării pentru So
cialism (MAS) din Venezuela, Pompeyo Mar
quez ;

— președintele Centralei Unitare a Munci
torilor din Venezuela, Cruz Villegas ;

— rectorul Universității Centrale din Vene
zuela, Rafael Jose Neri ;

• Convorbiri oficiale cu președintele Misael 
Pastrana Borrero.

• ÎNTÎLNIRI CU :
— președintele. Congresului Național Co

lumbian, președinte al Senatului, Hugo Esco
bar Sierra ;

— secretarul general al C.C. al P.C. din Co
lumbia, Gilberto Vieira ;

— candidatul la președinție din partea par
tidului conservator, Alvaro Gomez Hurtado ;

— candidatul partidului liberal la președin
ție, Alfonso Lopez Michelsen ;

— directorul general al partidului liberal, 
Julio Cesar Turbay ;

— fostul președinte al republicii, Carlos 
Lleras Restrepo ;

— conducerea Asociației Naționale a In
dustriașilor.

• AU FOST SEMNATE :
— Declarația solemnă comună a Republicii 

Socialiste România și a Republicii Columbia ;
— protocolul lucrărilor primei sesiuni a Co

misiei mixte economice româno-columbiene ;
— protocolul între Camera de Comerț a Re

publicii Socialiste România și Federația Came
relor de Comerț din Republica Columbia ;

— convenția sanitar-veterinară între gu
vernul Republicii Socialiste România și gu
vernul Republicii Columbia ;

— acordul cu privire la unele probleme ale 
cooperării în domeniul cercetării și valorifi
cării unor zăcăminte de cărbuni cocsificabili 
și fosfați ;

— acordul cu privire la cooperarea în do
meniul cercetării și valorificării unor zăcăminte 
de petrol.

Republica Ecuador
• Convorbiri oficiale cu președintele Guil

lermo Rodriguez Lara.

• ÎNTÎLNIRI CU :
— secretarul general al C.C. al P.C. din 

Ecuador, Pedro Antonio Saad ;
— delegația Centralei oamenilor muncii din 

Ecuador ;
— reprezentanți ai vieții economice ;

o Convorbiri oficiale cu președintele Juan 
Velasco Alvarado.

• Convorbiri cu primul ministru Edgardo 
Mercado Jarrin și întrevederi cu alți membri 
ai guvernului peruan.

• ÎNTÎLNIRI CU :
— secretarul general al C.C. al P*.C.  Peruan, 

Jorge Del Prado ;
— delegația sindicală peruană ;
— studenții și cadrele didactice de la Uni

versitatea Națională San Marcos și de la Uni
versitatea Națională de Inginerie, cu prilejul 
conferirii titlului de „doctor honoris causa" 
președintelui Nicolae Ceaușescu și a titlului 
de „profesor onorific" tovarășei Elena 
Ceaușescu.

• Vizitarea provinciei Trujillo și participarea 
la mitingul prieteniei de la cooperativa agri
colă „Casa Grande".

• AU FOST SEMNATE :
— Declarația comună a președintelui Con

siliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și a președintelui Re
publicii Peru, general de divizie Juan Velasco 
Alvarado ;

— actul final al primei sesiuni a Comisiei 
mixte româno-peruane pentru dezvoltarea re
lațiilor economice bilaterale ;

— acordul de credit;
•— acordul de colaborare economică și teh

nică în domeniul energiei electrice ;
— acordul de "colaborare în domeniul pe

trolului ;
— acordul de colaborare în domeniul mi- 

neriei ;
— memorandumul privind relațiile comer

ciale și asistența tehnică în sectorul agrar, în
tre Republica Socialistă România și Republica 
Peru ;

— contractul de constituire a întreprinderii 
miniere speciale „Antamina" ;

— contractul de constituire a societății mixte 
pentru fabricarea de mașini-unelte ;

— contractul pentru exportul de vagoane ;
— acordul de colaborare culturală între gu

vernul Republicii Socialiste România și gu
vernul Republicii Peru.

1
Sîmbâtă, șeful statului marocan, 

regele Hassan al II-lea, a oferit un 
dejun în onoarea președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, și 
a președintelui Republicii Coasta de 
Fildeș, Felix Houphouet Boigny, 
aflat în aceste zile în vizită oficială 
în Maroc.

Intre cei trei șefi de stat a avut 
loc, cu acest prilej, o convorbire.

La dejun au participat tovarășii 
Ion Pățan, Ștefan Andrei, George 
Macovescu, Bujor Almășan și cele
lalte persoane oficiale care l-au în
soțit, pe șeful statului român.

Din partea marocană au luat parte 
Ahmed Osman, primul ministru,

Ahmed Taibi Benhima, ministrul 
afacerilor externe, alți membri ai 
guvernului, generali și ofițeri supe
riori, funcționari din Ministerul Afa
cerilor Externe.

Au participat, de asemenea, per
soanele oficiale care l-au însoțit în 
vizita în Maroc pe președintele Re
publicii Coasta de Fildeș.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

★
In același timp, tovarășa Elena 

Ceaușescu a participat la un dejun*  
oferit în cinstea sa de către familia 
regală, dejun desfășurat într-o am
bianță de cordialitate.

TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI

Maiestății Sale HASSAN AL II-LEA
Regele Marocului

Părăsind teritoriul Marocului, doresc să adresez încă o dată Maiestății 
Voastre, guvernului și poporului marocan cele mai cordială mulțumiri 
pentru primirea călduroasă și ospitalitatea care ne-au fost rezervate 
doamnei Ceaușescu, mie și suitei în timpul șederii în frumoasa dum
neavoastră țară.

Ne exprimăm convingerea că schimbul rodnic de vederi pe care l-am 
avut va da un nou imbold dezvoltării relațiilor de colaborare priete
nească existente între România și Maroc, în interesul ambelor popoare 
și al cauzei păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului GEORGES POMPIDOU

Președintele Republicii Franceze
Survolind teritoriul Republicii Franceze, am plăcutul prilej de a vă 

adresa dumneavoastră și poporului francez prieten un salut cordial și 
cele mai bune urări de progres, prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Domnului ROGER BONVIN
Președintele Confederației Elvetice

Trecînd peste teritoriul Confederației Elvetice, vă adresez dumnea
voastră și poporului elvețian un mesaj de salut cordial și urări de pace 
și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Semnarea unor 
documente privind 

cooperarea economică 
româno-marocană

Tovarășul Ion Pățan, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România și minis
trul comerțului exterior, a avut con
vorbiri cu Abdelkader Benslimane, 
ministrul marocan al comerțu
lui. industriei minelor si ma
rinei comerciale, și cu Moha
med Benhima. ministrul maro
can al cooperării și formării cadre
lor. Au fost examinate, cu acest pri
lej, posibilitățile dezvoltării, în con
tinuare, a schimburilor comerciale, a 
colaborării, a cooperării economice și 
tehnico-științifice între cele două 
țări. Cu prilejul convorbirilor avute 
s-a semnat un protocol privind dez
voltarea cooperări; și a schimburilor 
comerciale între Republica Socialistă 
România și Maroc.

La rîndul său, tovarășul Bujor 
Almășan, ministrul minelor, petro
lului și geologiei, a avut convorbiri 
cu Abdelkader Benslimane, ministrul 
marocan al comerțului, industriei mi
nelor și marinei comerciale, precum 
și cu reprezentanți ai unor organis
me de stat marocane.

Cu acest prilej au fost analizate 
perspectivele intensificării cooperării 
dintre cele două țări, îndeosebi în 
industriile minieră și petrolieră. în 
urma acestor convorbiri a fost sem
nat un protocol privind cooperarea 
economică româno-marocană în do
meniile minier și petrolier.

ÎNTÎLNIRE
Tovarășul Nicu Ceaușescu. vice

președinte al Consiliului Uniunii A- 
sociațiilor Studenților Comuniști din 
România, s-a întîlnit. vineri. 21 sep
tembrie, la Rabat, cu Arsalane El 
Jadidi. ministrul muncii, probleme
lor sociale, tineretului și sportului 
din Maroc.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire privind problemele specifica 
ale organizațiilor de tineret și stu» 
denți din cele două țări.
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Aseară, pe aeroportul Otopeni

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I) 

stabilind, de comun acord, desfă
șurarea unei activități mai intense 
în vederea lărgirii colaborări^ mul
tilaterale dintre țările noastre. Aș 
dori să-i adresez de aici mulțumiri 
pentru primirea pe care ne-a fă
cut-o în scurta noastră trecere prin 
Senegal.

Ne-am oprit apoi, pentru o 
scurtă vizită neoficială, de priete
nie, în Maroc. Am avut convorbiri 
prietenești cu regele Hassan al 
II-lea, cu care am ajuns la conclu
zia de a extinde și mai mult co
laborarea dintre țările noastre ; 
s-au semnat, de asemenea, o serie 
de acorduri privind colaborarea 
economică, tehnică și științifică 
dintre țările noastre.

Ne-ăm bucurat, de asemenea, în 
această scurtă trecere prin Maroc, 
de o primire prietenească — și aș 
dori să exprim mulțumirile noas
tre pentru această primire și să 
urez poporului marocan prieten 
succese tot mai mari pe calea dez
voltării sale economico-sociale, a 
bunăstării și fericirii. (Aplauze 
prelungite, urale).

în Maroc, am avut o scurtă 
convorbire cu președintele Re
publicii Coasta de Fildeș. Houp- 
houet Boigny, care se afla în- 
tr-o vizită în Maroc, și am aiuns 
la concluzia că este necesar să ac
ționăm pentru dezvoltarea colabo
rării noastre multilaterale.

Iată, dragi tovarăși, uh scurt bi
lanț — ca să spun așa — al acti
vității pe care am desfășurat-o în 
aceste 24 de zile.

Apreciem că rezultatele sînt deo
sebit de pozitive din toate punctele 
de vedere. în urma acestei vizite 
în țările Americii Latine am pus 
bazele unei conlucrări trainice, în
delungate, am ajuns la conclu
zia comună de a adăuga la vechile 
tradiții ale relațiilor care leagă 
popoarele noastre, noile realități, 
la necesitatea întăririi solidarității 
în lupta comună pentru dezvolta
rea economico-socială, pentru con
solidarea independenței și suvera
nității, pentru o lume mai dreaptă, 
pentru prietenie și pace între toate 
popoarele lumii. (Aplauze puterni
ce. urale).

Ne-a produs o mare satisfacție 
faptul că în toate țările vizitate 
am constatat că realizările Româ
niei pe drumul construcției socia
liste sînt cunoscute și se bucură 
de o largă apreciere. După cum 
ne-au declarat peste tot reprezen
tanții vieții publice cu care 
ne-am întîlnit, popoarele Americii 
Latine văd în aceasta un exemplu 
de felul în care trebuie să acțio
neze pentru a-și construi o viață 
nouă, indeDendentă, în care po
poarele să fie pe deplin stăpîne 
pe destinele lor. (Aplauze puterni
ce. urale).

Cu o deosebită bucurie am con
statat aprecierea de care se bucură 
politica externă a României, de

(Urinare din pag. I) 
perarea și pacea între popoare". 

Aici au venit în întîmpinare tova
rășul Ion Gheorghe Maurer și to
varășa Elena Maurer, tovarășii 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Radulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Gheorghe Cioară. Lina Cio- 
banu, Florian Dănălache, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Constantin 
Băbălău, Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu, Mihai Dalea, Mihai 
Gere, Ion Ioniță. Conducătorii de 
partid și de stat au venit împreună 
cu soțiile.

Erau prezenți, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor centrale 
și organizațiilor obștești, oameni 
de știință, artă și cultură, generali, 
ziariști.

Au fost de față Nicolas Rodriguez 
Astiazarain, ambasadorul Cubei la 
București, Hemani Escobar Cabre
ra, însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Venezuelei, Gustavo Pena, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Perului, A. Serraj, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Marocu
lui, șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați în țara noastră, alți 
membri ai corpului diplomatic.

La ora 21,15. aeronava preziden
țială aterizează, venind din Ma
roc, unde tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au întreprins, in 
drum spre patrie, o vizită neoficia
lă de prietenie, la invitația regelui 
Hassan al ll-lea.

în vizita oficială efectuată în țări 
latino-americane. precum și în vi

extindere a colaborării cu țările 
socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu popoarele care luptă 
pentru dezvoltarea lor indepen
dentă, cu celelalte țări ale lumii, 
cu statele capitaliste dezvoltate, pe 
baza principiului coexistenței paș
nice, faptul că la baza acestor re
lații așezăm în mod ferm princi
piile care se afirmă tot mai mult 
pe plan internațional — egalitatea 
în drepturi între toate națiunile 
lumii, respectul independenței și 
suveranității, neamestecul în 
treburile interne, avantajul reci
proc, respectarea dreptului fiecărui 
popor de a fi stăpîn pe bogățiile 
naționale, de a-și putea făuri viața 
așa cum o dorește el. (Aplauze 
puternice, urale).

în cursul acestor vizite, al 
convorbirilor pe care le-am a- 
vut cu conducătorii statelor, cu 
membri ai guvernelor, cu repre
zentanți ai unor partide și orga
nizații politice, cu diferiți oameni 
politici, am putut înțelege mai 
bine procesul revoluționar care se 
desfășoară în i întreaga Americă 
Latină. Am constatat cu multă sa
tisfacție că popoarele Americii La
tine sînt angajate ferm pe dru
mul preluării în propriile mîini 
a bogățiilor naționale, că ele do
resc să pună canat relațiilor vechi, 
de inegalitate, și să stabilească, cu 
toate statele lumii, relații bazate 
pe principiile noi de egalitate, de 
echitate, pe avantaj reciproc. (A- 
plauze puternice). în aceste " țări 
se desfășoară un proces revolu
ționar intens de înfăptuire a unor 
transformări sociale adînci, care 
sînt vital necesare pentru pro
gresul lor, pentru fericirea, bu- 

'năstarea popoarelor Americii La
tine. Am constatat, de asemenea, 
că toate aceste popoare, începînd 
cu cele pe care le-am vizitat — 
dar concluzia la care am ajuns 
este că toate ponoarele Americii 
Latine — sînt dornice de a-și a- 
firma cu putere identitatea pro
prie, independența și suveranita
tea, de a stabili relații cu cele
lalte state pe principii care să le 
asigure un loc demn în rîndul na
țiunilor întregii lumi.

Ne-am convins și mai mult că 
toate aceste procese — care se 
desfășoară, desigur, nu fără greu
tăți, dar se desfășoară în mod 
ferm și impetuos — constituie 
procese ireversibile, că nu există 
forță în lume în stare să împie
dice popoarele Americii Latine 
de a-și afirma dorința lor de a 
deveni stăpîne pe destinele lor, 
de a-și făuri; o viată" liberă așa 
cum o doresc ! (Aplauze puterni
ce, urale).

Ca prieteni ai popoarelor Ameri
cii Latine, dorim ca și de aici, din 
caoitala României socialiste, să le 
adresăm urarea de a întări solida
ritatea atît pe plan national, cît și 
pe planul interamerican, precum și 
cu toate popoarele lumii care

zita neoficială în Maroc, șeful sta
tului român a fost însoțit de tova
rășii' Ion Pățan, Ștefan Andrei, 
George Macovescu și Bujor Almă- 
șan.

La coborîrea din/avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt salutați cu 
deosebită cordialitate de tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer și tovarășa 
Elena Maurer, de conducătorii de 
partid și de stat prezenți la aero
port.

Mulțimea aplaudă și ovaționează, 
scandează îndelung „Ceaușescu— 
P.C.R.". „Ceaușescu și poporul".

PE AEROPORTUL OTOPENI
Pionieri și tineri in costume na

ționale se apropie de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și de tovarășa 
Elena Ceaușescu. oferindu-le flori.

în numele oamenilor muncii 
bucureșteni. tovarășul Gheorghe 
Cioară, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.. primarul ge
neral al Capitalei, a adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu un cald bun 
venit pe pămîntul patriei :

Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu.

Dragi tovarăși și tovarășe.

Vă rog să-mi îngăduiți să vă 
exprim, în numele miilor de oa- 

luptă pentru dezvoltarea lor eco
nomică și socială, pentru indepen
dență, pentru pace și să le urez 
victorie în această luptă dreaptă ! 
(Aplauze puternice, urale).

Așa după cum am arătat cînd 
m-am referit la vizitele în fiecare 
țară, am semnat un important nu
măr de acorduri și convenții, o se
rie de declarații comune, un tratat 
de prietenie, care pun bazele 
unei colaborări largi, multilatera
le, așază relațiile dintre România 
și țările respective pe o bază trai
nică, îndelungată.

Aș dori să afirm încă o dată, din 
Capitala patriei noastre, că vom 
face totul pentru a realiza în cele 
mai bune condiții toate aceste 
acorduri, deoarece ele corespund 
pe deplin intereselor popoarelor 
noastre, cauzei socialismului, cau
zei păcii și colaborării între toate 
popoarele lumii.

Se poate spune că vizita pe 
care am făcut-o în țările Americii 
Latine a constituit o puternică 
afirmare a ideilor socialismului, a 
ideilor unei noi orînduiri sociale, 
care se afirmă cu putere ca o 
orînduire trainică, tînără, în plină 
înflorire. Vizita a contribuit mult 
la a face cunoscut ceea ce poate 
realiza un popor stăpîn pe desti-' 
nele sale, care muncește ■ pentru 
sine, pentru a-și asigura o viață li
beră. de bunăstare, de fericire, un 
loc demn în rîndul familiei po
poarelor întregii lumi. (Aplauze 
puternice, urale). în același timp, 
vizita a fost o expresie elocventă a 
politicii României de pace și co
laborare cu toate popoarele lumii. 
A fost afirmată cu putere dorința 
popoarelor noastre de a conlucra 
strîns pentru a se pune pentru tot
deauna capăt politicii imperialiste 
de forță și dictat, colonialismului, 
neocolonialismului. S-au afirmat 
și cu acest prilej în fiecare Decla
rație comună, în fiecare împreju
rare, principiile deplinei egalități 
în drepturi. respectului inde
pendenței, neamestecului în tre
burile interne, ale solidarității în 
lupta comună pentru dreptul fie
cărui popor la o viață liberă si in
dependentă. (Urale, puternice a- 
plauze).

întorcîndu-ne acasă, doresc să 
constat încă o dată, cu rhultă sa
tisfacție. că poporul român are 
mulți prieteni și în America Lati
nă. așa' cum are pe toate continen
tele lumii. întărind solidaritatea și 
relațiile de prietenie cu popoarele 
Americii Latine, cu toate popoare
le lumii, vom- fi siguri de desfășu
rarea cu succes a cursului nou de 
destindere în viața internațională, 
vom fi siguri că popoarele, acțio- 
nînd cu fermitate și în strînsă 
unitate, vor impune respectarea 
dreptului lor, vor impune cu ade
vărat o politică nouă, în care să 
fie asigurată posibilitatea pentru 
fiecare națiune de a se dezvolta ( 
corespunzător voinței sale. (Aplau
ze puternice, urale). Aceasta în

meni ai muncii veniți să vă în- 
tîmpine, al întregii populații din 
Capitală, bucuria revederii după 
istorica vizită pe care ați efec
tuat-o în țările Americii Latine.

Eveniment de o deosebită impor
tanță, călătoria dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu. cel mai 
înalt sol al poporului român pe 
pămîntul latino-american. reprezin
tă încă o dovadă strălucită a con
secvenței cu care tara noastră ac
ționează pentru dezvoltarea priete
niei și colaborării între popoare, 
pentru statornicirea în viața inter
națională a unor relații de deplină

egalitate și respect reciproc, pentru 
asigurarea păcii în lume.

Aici, în Capitală, ca de altfel pe 
întreg cuprinsul României, arti ur
mărit cu o legitimă satisfacție con
vorbirile pe care le-ați purtat cu 
șefii statelor vizitate, cuvântările și 
interviurile 
întîlniri pe < 
prezentanți 
ale opiniei 
declarațiile 
acest prilej, 
că azi. prin 
dumneavoastră personalități, stima

acordate, numeroasele 
care le-ați avut cu re- 

ai diferitelor cercuri 
publice, acordurile și 
comune semnate cu 

. Ne-am simțit mîndri 
intermediul marcantei

te tovarășe Nicolae Ceausescu, pa
tria noastră este cunoscută și apre
ciată la mii de kilometri depărtare

Rezultatele vizitei întreprinse de 
dumneavoastră. împreună cu teva 
rășa Elena Ceaușescu. în țările 
Americii Latine demonstrează încă 
o dată justețea politicii externe a 

seamnă că politica externă a 
României socialiste, elaborată de 

.Congresul al X-lea, se dovedește 
pe deplin justă. Avem obligația de 
a face totul, de a acționa cu și mai 
multă fermitate pentru înfăptuirea 
neabătută a acestei politici, pentru 
a ne aduce contribuția tot mai ac
tivă la promovarea unei politici 
noi, de colaborare șl de pace în 
lume. (Urale puternice, aplauze).

încă o dată am constatat cu mul
tă satisfacție că rezultatele noas
tre pe calea construcției socialiste 
sînt de o deosebită importanță 
pentru dezvoltarea colaborării in
ternaționale. De aceea, este nece
sar să ne înzecim eforturile pen
tru înfăptuirea neabătută a hotă- 
rîrilor Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale, de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de dezvoltare a indus
triei, agriculturii, științei și cul
turii, de ridicare a bunăstării în
tregului nostru popor — deoarece 
tocmai rezultatele în construcția 
socialistă, în dezvoltarea economi
co-socială au o importanță deose
bită pentru toate popoarele care 
luptă pentru lichidarea stării de 
înapoiere și dezvoltarea lor inde
pendentă. (Aplauze puternice, u- 
rale). Tocmai succesele pe care le 
obține România în construcția so
cialismului, realizările pe care le 
dobîndește fiecare țară socialistă 

.în făurirea noii orîndui.ri fac să 
’crească prestigiul socialismului în 
lume, fac ca popoarele să vadă că 
socialismul este orînduirea care 
asigură într-adevăr un drum mi
nunat pentru făurirea unei lumi 
mai drepte, a dreptății sociale, a 
păcii și colaborării internaționale. 
(Aplauze puternice, urale).

Iată de ce, tovarăși, aș dori ca 
la întoarcerea acasă să reamintesc 
în două cuvinte despre scrisoarea 
pe care am adresat-o din America 
I.atină de a ne concentra toate e- 
forturile în direcția îndeplinirii 
sarcinilor de plan pe acest an, în 
industrie, în investiții,, de a strînge 
la timp recolta, de a realiza în 
bune condiții însămîntările, de a 
face totul pentru ca sarcinile ce 
ne stau în față în toate domeniile 
să fie îndeplinite în mod exemplar.

Doresc să-mi exprim convinge
rea că toți oamenii muncii din 
România socialistă vor face totul 
pentru a înfăptui în cele mai 
bune condiții programul de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, pentru a-și aduce și 
mai activ contribuția la întărirea 
prieteniei cu țările socialiste, cu 
popoarele care luptă pentru dez
voltarea independentă, cu toate ță
rile, la cauza colaborării și păcii 
în întreaga lume. (Aplauze pu
ternice, urale).

Vă urez dumneavoastră tuturor, 
dragi tovarăși și dragi compatrioți, 
succes în întreaga voastră activi
tate, multă sănătate, multă feri
cire 1 (Urale puternice, aplauze ; se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R.")

partidului și statului nostru, con
firmă în mod elocvent că în lumea 
de azi fiecare țară, indiferent de 
mărimea ei, poate și trebuie să-și 
aducă contribuția la soluționarea 
problemelor internaționale.

Peste tot unde ați fost. în toate 
împrejurările în care v-ați aflat, 
gîndurile și inimile noastre au fost • 
alături de dumneavoastră.

în toată această . perioadă, oame
nii muncii din Capitală, ca și din 
întreaga tară. însuflețiți de îndem
nurile dumneavoastră, au obținut 
importante succese în înfăptuirea 
programului partidului de acrele- 

rare a dezvoltării economice și so
ciale a patriei, contribuind astfel, 
așa cum ați afirmat și cu prilejul 
conferirii titlului de doctor ho
noris causa al Universității Na
ționale din San Marcos, la înscrie
rea României în următorii 10-15 
ani în rîndul țărilor dezvoltate ale 
lumii.

La sosirea. în țară. în patria al 
cărei iubit fiu sînteți. pe pămîntu1 
pe care-1 iubiți cu toată căldura și 
puterea sufletului dumneavoastră 

■vă rog să-mi îngăduiți ca în nu
mele celor aici prezenți. al milioa
nelor de oameni ai muncii să vă 
urez bine ați venit și să vă adre
sez rugămintea de a lua cuvîntul 
în fața acelora care au venit să vă 
Intîmpine, ca întotdeauna, cu pro

Tovarășul Nicolae Ceaușescu împreună cu șeful statului marocan, regele Hassan al ll-lea, și președintele Re
publicii Coasta de Fildeș, Felix Houphouet Boigny.

Politica noastră externă si-a găsit o nnoă 
si strălucită afirmare, prestigiol României 

a crescut si mai mnlt
GÎNDURI, SENTIMENTE,

DE REPORTERII
OPINII CONSEMNATE ASEARĂ
NOȘTRI PE AEROPORT

Ne aflăm pe marele aeroport cu cîteva minute înainte de sosirea 
avionului prezidențial. în mulțimea fremătătoare care așteaptă mo
mentul emoționant al reîntîlnirii cu conducătorul iubit al partidului 
și statului nostru zărim figuri cunoscute din întreprinderi, instituții, 
școli, institute de cercetare șl învățămînt, oameni ai muncii care 
înfăptuiesc, prin activitatea lor cotidiană, aportul prețios al capitalei 
țării în efortul general pentru ridicarea patriei pe noi trepte de 
bunăstare și progres, care sprijină activ, prin faptele lor de muncă,. 
politica internațională a partidului și statului nostru. Iată cîteva din' 
gîndurile, sentimentele ce ne-au fost exprimate :

— Și cu prilejul vizitei în țări ale 
Americii Latine pe care am urmă- 
rit-o zilnic cu deosebit interes la 
televizor, la radio, în paginile pre
sei — ne spune maistrul Teodor 
Bucur, de la uzinele „23 August" — 
am încercat o puternică . satisfacție 
și mindrie pentru prestigiul inter
național de care se bucură politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, pentru stima și res
pectul profund cu care este încon
jurată pretutindeni personalitatea 
secretarului general al partidului, a 
președintelui Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pe drept 
cuvînt se poate afirma că și această 
vizită, ca și toate celelalte vizite ale

funde sentimente de dragoste și 
prețuire.

în aclamațiile celor prezenți, 
ia cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea conducătorului parti
dului și statului nostru este ur
mărită cu deoșebită atenție, fiind 
subliniată în repetate rinduri de a- 
plauze, ovații și urale.

Tovarășul Gheorghe Cioară, ex- 
primînd gîndurile și sentimentele 
bucureștenilor. ale întregului nos
tru popor, a mulțumit din inimă 
secretarului general al partidului 
pentru cuvîntul rostit.

Prin intermediu! transmisiei di
recte a posturilor de radio și tele
viziune, întreaga țară a luat cu
noștință cu larg interes de expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
a participat Ia această spontană 
și emoționantă adunare populară, 
la această nouă și vibrantă ma
nifestare de dragoste și atașament 
față de partid și patria socialistă, 
față de conducătorul iubit, căruia 
i se urează din adîncul inimii a- 
ceeași însuflețitoare putere de 
muncă pentru binele țării, pentru 
binele nostru, al tuturor. în entu
ziasmul general și bucuria1 ce 
domnesc pe aeroport se regăsesc 
gîndurile și simțămintele pe care 
le încearcă în aceste clipe deosebi
te întregul popor, adeziunea sa 
deplină la politica internă si ex
ternă a partidului și statului 
nostru, voința comună de a milita 
neobosit pentru înfăptuirea ei, 
pentru înflorirea scumpei noas
tre patrii. Republica Socialistă 
România.

(Agerpres) 

șefului statului nostru pe meridianele 
lumii, s-a dovedit a fi o solie a pre
zenței și înfăptuirilor românești în 
lumea contemporană.

— Vizita pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut-o. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în țări ale Americii Latine, vizită 
pe care pot spune că am urmărit-o 
secvență cu secvență — ne-a de
clarat utecista Maria Stan, țesă
toare la „Postăvăria română" — re
prezintă o expresie grăitoare a sta
torniciei cu care tara noastră pro
movează o politică de pace si cola
borare cu toate statele lumii. Noi. 
cei din fabrici si uzine, sprijinim a- 
ceastă politică înțeleaptă si ne stră
duim ca prin rezultatele muncii 
noastre să contribuim la afirmarea 
ei tot mai puternică.

— Am retrăit în tot răstimpul vi
zitei — ne declară tovarășul loan 
Găvrus, secretar al comitetului de 
partid al Centralei pentru prelucra
rea lemnului Pinera — sentimentele*  
de prietenie caldă cu care a fost în
conjurat înaltul sol al poporului nos
tru pe continentul latino-american. 
Această vizită a demonstrat prin 
numeroase fante si întruchipări con
crete solidaritatea activă a poporu
lui român cu popoarele din America 
Latină care luptă pentru libertate 
și independentă. îsi afirmă dreptul 
lor sacru la o existentă de sine stă
tătoare. militează pentru o lume în 
care fiecare națiune să fie ștăpîna 
propriului ei destin. Totodată. în 
cursul vizitelor în uzine si fabrici, 
în cursul întîlnirilor tovarășului 
Nicolae Ceausescu cu reprezentanți 
ai partidelor comuniste si socialis
te. ai sindicatelor, ai altor nart;de si 
forte progresiste s-a afirmat si mai 
viguros solidaritatea noastră frățeas
că cu clasa muncitoare, cu toii 
oamenii muncii. cu întreaga o- 
pinie publică progresistă d>n 
tănle unui continent aflat la mii de 
kilometri distanță, dar care, prin nu
meroase aspecte, printr-un șir de 
năzuințe și idealuri comune, ne este 
totuși apropiat.

Inginerul Petre Zimbran, director 
general al Centralei industriale de 
prelucrări metalurgice, ne-a declarat:

— Am urmărit cu un deosebit in
teres vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în America' Latină, expre
sie elocventă a dorinței partidului și 
poporului nostru de colaborare și 
cooperare cu toate țările lumii, indi
ferent de orînduirea lor socială, pe 
baza respectării riguroase a indepen
denței, suveranității naționale, a 
dreptului fiecărui popor de a-și făuri 
viitorul, potrivit, propriilor sale inte
rese. în numeld meu personal, pre
cum și al miilor de salariați ai 
centralei noastre, țin să exprim ade

ziunea noastră deplină față de aceas
tă politică. Ne angajăm să muncim 
neobosit în întreprinderile noastre 
pentru a o sprijini ; vom face tot ce 
depinde de noi pentru a ne achita cu 
cinste de sarcinile ce ne revin în 
vederea realizării cincinalului înainte 
de termen,

— Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în diferite țări ale 
Americii Latine — ne spune 
inginerul Sandu Segal, directo
rul Fabricii de calculatoare elec
tronice — reprezintă încă o do
vadă semnificativă a voinței sus
ținute a țării noastre de a 
întreține relații economice și 
tehnico-științifice cît mai strînse, 
pe baza egalității în drepturi, cu 
țările aflate în curs de dezvoltare 
din toate colturile lumii. Noi. la fa
brica de calculatoare, ne mîndrim cu 
faptul că întreprindem o operă de 
pionierat în această direcție, în
deosebi. după vizita pe care secreta
rul general al partidului a făcut-o 
în fabrica noastră, am și pornit la 
realizarea unei tot mai fertile co
laborări în ce privește producția 
tehnicii moderne' de calcul cu țări 
din America Latină cum sînt Cuba, 
Peru etc. Sînt convins că această vi
zită, atit de strălucit încununată, 
va da noi impulsuri dezvoltării ra
porturilor noastre de cooperare spre 
binele și folosul reciproc al po
poarelor noastre.

Zoe loan, farmacistă la întreprin
derea de medicamente și colorând 
„Sintofarm", a ținut să releve nu
meroasele întilniri pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu le-au avut, în cursul 
actualei vizite, cu reprezentanți ai 
vieții publice, științifice și culturale 
din țările ai căror oaspeți au fost. 
Titlurile științifice și distincțiile ce 
le-au fost acordate cu aceste prile
juri sînt o expresie grăitoare a a- 
precierii deosebite, a înaltului presti
giu de care S" bucură.

Profesorul lire Dabu, de la grupul 
industrial școlar „23 August'V ne 
mărturisește emoția pe care o în- 

. cearcă in aceste clipe :
— îl întîmpin cu toată dragostea 

și recunoștința pe cel mai de seamă 
exponent al poporului nostru, fiind 
profund convins că întîlnirile sale în 
țările Americii Latine, contactele 
personale pe care le-a avut cu nu
meroși șefi de state și guverne, clo- 
cotitoarea activitate desfășurată zi de 
zi răspund năzuințelor poporului 
nostru, intereselor păcii, progresului, 
socialismului.

— împreună cu ceilalți colegi ai 
mei — ne-a declarat Tudor Mohara, 
student în anul V al Facultății de 
chimie a Universității din București 
— am fost impresionat în mod deo
sebit de felul călduros, entuziast în 
care au fost primiți solii poporului 
nostru de tineret si. mai ales, de 
studenții latino-americani. Prin vizi
ta tovarășului Nicolae Ceausescu 
ne-am simțit alături, inimă lîngă 
inimă, cu milioanele de tineri, cu po
poarele Americii Latine, care aspiră 
spre aceleași idealuri de pace, cola
borare și progres social ca și poporul 
nostru.
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Sarcini economice majore, de primă actualitate:

PE ȘANTIERE Toate restanțele recuperate,
lucrările de construcții-montaj la zi!

In urmă cu mai bine de o lună, 
examinind mersul lucrărilor de in
vestiții pe șantierele unor noi și im
portante capacități productive din 
cadrul Combinatului petrochimic Pi
tești, ziarul nostru a prezentat mul
tiple aspecte pozitive din munca har
nicilor constructori și montori de 
aici ; concomitent însă a fost criticat 
faptul că, în zilele de sîmbătă și luni, 
ritmul de lucru era scăzut, că nu se 
respectă integral programul de mun
că pe aceste șantiere. Evident, o ase
menea situație se cerea de urgență 
înlăturată. Tocmai de aceea am re
venit recent pe șantierele acestei 
mari unități a industriei chimice. Ce 
constatăm la fața locului ?

Aducind ca argument calculele în
tocmite, ing. Visarion Coțovanu, șe-, 
ful serviciului investiții al combina
tului. și inginerul-șef al Grupului de 
șantiere — Pitești sud. Mircea Tofan, 
ne-au relatat că. pentru luna septem
brie, constructorii, montorii și bene
ficiarul și-au propus să realizeze un 
volum de lucrări de construcții-mon- 
taj mai mare cu 10 la sută față de 
rezultatele din luna august. Ca ur
mare a accelerării ritmului de lu
cru — subliniau aceștia — restanțele 
existente pe șantierul etapei a IlI-a 
de dezvoltare a rafinăriei, care la în
ceputul lunii august însumau 56 de 
zile, au scăzut la numai 15 zile, 
iar la instalația de piroliză-II au fost 
lichidate în totalitate. „Sîntem hotă- 
riți — ne spunea ing. Mircea Tofan
— ca pină la sfirșitul lunii septem
brie să recuperăm cele 15 zile, pre
cum și alte restanțe de la celelalte 
capacități de producție". în con
tinuare, ni s-au prezentat măsurile 
avute în vedere pentru atingerea 
unui asemenea ritm de muncă. Intre 
sitele, ele se referă la suplimentarea 
forței de muncă și a utilajelor grele 
de construcții, Ia utilizarea mai judi
cioasă a acestora. Am urmărit, pe 
șantiere, modul în care se aplică in 
practică măsurile amintite și eu ce 
rezultate, înțelegind din aprecierile 
interlocutorilor noștri că ele sînt in 
vigoare și în zilele de la „capetele" 
săptămînii.

Sîmbătă, 15 septembrie a.c. In pri
mele ore ale zilei consemnăm un 
ritm susținut de muncă la toate 
punctele de lucru. Betonul proaspăt 
turnat, grămezile de pămînt încă 
umed, zgomotul diferitelor motoare 
și ale fierăstraielor, macaralele și 
autocamioanele în continuă mișcare
— toate acestea dovedesc că întreaga 
activitate decurge ca într-o zi obiș
nuită din săptămînă. Eram tentați 
să tragem concluzia că neajunsurile 

semnalate cu mai bine de o lună In 
urmă au fost înlăturate. Dar, aidoma 
secvențelor din precedentul raid-an- 
chetă, imăginea vie a muncii rodnice 
nu a durat prea mult. După ora 10, 
pe șantier s-a schimbat... decorul. 
Iată-ne la punctele de lucru din ca
drul instalației de copolimeri stire- 
nici. La gospodăria de apă G-3 nu 
vedem decît o singură macara, dar 
care, _<Je acum, nu mai funcționa. Lu
crul încetase. Aceeași situație și la

Efortul pentru grăbirea 
ritmului de execuție 
nu îngăduie pauze
Din nou printre constructorii unor 

noi obiective 
ale Combinatului petrochimic Pitești

depozitul buncăre. La bazinul de 
avarii și la depozitul de produse fi
nite se muncea cu „motoarele redu
se"; prezenți — doar cîțiva construc
tori. Este ora 11. In preajma halelor 
de uscare și de polimerizare îl întil- 
nim pe șeful echipei de dulgheri, Ilie 
Badea. îl întrebăm :

— Cîți dulgheri aveți în echipă ?
— 24.
— Și cîți sînt prezenți la această 

oră ?
x — 13—14. Restul au plecat mai de
vreme, deși avem program pină la 
ora 13. Sînt navetiști...

Dorind, parcă, să contrazică sec
vențele de pină acum, la hala granu- 
lare echipa de lăcătuși condusă de 
Ion Rizoiu muncea intens și nu avea 
să termine lucrul decît după-amiaza, 
tîrziu. „Azi și mîine vom monta încă 
două l-înduri de stîlpi — ne spunea 
șeful de echipă. Timpul este fru
mos și trebuie să-l folosim cit 
mai bine!" Un exemplu de înaltă con

știință muncitorească, demn de urmat.
Ne oprim și la punctele de lucru 

de la instalațiile de stiren și polieti
lenă de joasă presiune. Aspectele de 
muncă continuă să fie contradictorii, 
în unele locuri se lucrează conștiin
cios, pină la terminarea programu
lui ; în altele, activitatea încetase cu 
mult înainte.

— Treabă este destulă, dar ne lip
sesc niște șuruburi și garnituri, ne 
lămurește lăcătușul Petre Dinu, din 

cadrul Trustului de montaj utilaj 
chimic din București.

Nu mai insistăm asupra altor ca
zuri de acest gen, frecvente sîmbătă 
pe șantierele Combinatului petrochi
mic din Pitești. Să vedem cum se 
desfășoară activitatea într-o zi de 
luni. Adică, in ziua de 17 septembrie 
a. c. Trecem, pe la aceleași obiective 
și puncte de lucru. Ce observăm ?

In primul rînd, că lăcătușii con
duși de Ion Rizoiu s-au ținut de cu- 
vînt : hotărirea luată sîmbătă de a 
monta, la bala de granulare, stîlpii 
de rezistență de pe încă două rîn- 
duri, era de pe acum un fapt împli
nit. Mai reținem că unele echipe de 
constructori și montori au început 
lucrul conform programului pentru 
acea zi — la ora 7 și 30 de minute. 
Asemenea formații însă erau foarte 
puține la număr și în multe cazuri 
incomplete. După o oră de la înce
perea programului, prezența la lu
cru este, în mare parte, aceeași. 

Așa, de pildă, la ora 8 și 30 de mi
nute, la secția de stocare îl intilnim 
doar pe macaragiul Gheorghe Pata- 
che, care... aștepta montorii. La de
pozitul pentru buncăre, 18 salariați 
ai beneficiarului, detașați pentru a 
sprijini constructorul, mai așteptau 
încă să vină echipa de zidari. „Cei 
care întîrzie sînt navetiști — ne re
latau inginerii Petre Pop și Mihai 
Eremia, reprezentantul mentorului 
și, respectiv, al constructorului. Pes
te o oră vor veni și ei. Se întîmplă, 
adeseori, ca mașinile care îi trans
portă să mai rămină in pană". In
tr-adevăr, așa s-au petrecut lucru
rile. După ora 9 și 30 de minute — 
deci după două ore de la începerea 
programului — activitatea pe șan
tiere se înviorează, prezența și rit
mul de muncă creșteau simțitor.

Luni, unele echipe de constructori 
și montori au respectat programul, 
dar să lucreze au Început mult mai 
tîrziu. Cauzele ? Diferite neajunsuri 
organizatorice — utilaje care nu 
funcționează, greutăți în aprovizio
narea locurilor de muncă, repartiza
rea cu întîrziere a lucrărilor din.ziua 
respectivă pe echipe și, în cadrul a- 
cestora, pe oameni — și lipsa unui 
control riguros în ceea ce privește 
modul în care este folosit timpul de 
lucru de fiecare formațiune și mem
bru al acesteia. Cit privește problema 
navetiștilor, a transportului acestora, 
lucrurile sînt limpezi și infirmă jus
tificarea potrivit căreia neajunsurile 
s-ar datora unor cauze obiective ; 
transportul navetiștilor este organi
zat de constructor însuși, fiind asi
gurat, în mare parte, cu mijloacele 
sale proprii.

Despre ce organizare, despre ce 
schimburi prelungite, despre ce mă
suri energice pentru folosirea com
pletă, cit mai productivă, a 
timpului de lucru poate fi vor
ba, dacă sîmbătă și lunea nu 
se muncește din plin la toate puncte
le de lucru 1 Nimeni dintre in
terlocutorii noștri nu au putut 
reda dimensiunile pierderilor provo
cate de irosirea timpului la anumi
te locuri de muncă de pe șantier. 
Organizațiile de partid de aici 
pot și trebuie să întocmească a- 
ceste calcule, să nu admită iro
sirea. în continuare, a orelor bune 
de lucru, să desfășoare asemenea 
acțiuni Incit. în fiecare zi, forța de 
muncă și utilajele să fie folosite cu 
randament maxim, care să garanteze 
recuperarea tuturor restanțelor, pu
nerea în funcțiune a noilor capaci
tăți și obiective industriale.

Ilie ȘTEFAN

își spun cuvintulhărnicia și buna organizare
• CONSTRUCTORII ȘI MON

TORII NOILOR CAPACITĂȚI 
ALE UZINEI DE ALUMINIU 
DIN SLATINA au început, cu 
mai bine de două săptămîni 
înainte de termen, rodajul me
canic al unui număr de 12 cuve 
de electroliză și 2 scrubere, re
cent instalate in hala nr. 7. Prin 
intrarea în funcțiune a noii 
hale, la începutul lunii viitoare, 
producția de aluminiu a uzinei 
va spori cu 25 000 tone anual.

Pe de altă parte, prin apli
carea unei soluții tehnice avan
sate, constînd în utilizarea, în 
procesul de electroliză al halelor 
nr. 5, 6 și 7, a curentului elec
tric cu o intensitate de 83 000 
amperi, față de 63 000 amperi 
cit măsura curentul electric fo
losit în Cazul primelor 4 hale 
ale întreprinderii, s-a creat po
sibilitatea reducerii numărului 
de cuve de electroliză de la 176 

la 128, fără a se diminua volu
mul producției de aluminiu.

• COLABORAREA TOT MAI 
BUNA ÎNTRE PROIECTANT, 
BENEFICIAR ȘI CONSTRUC
TOR a permis realizarea unui 
avans de un trimestru la con
strucția noii fabrici de turnat 
tuburi din fontă pe sistem cen
trifugal de la „Feroemail“-Plo- 
iești. în prezent, așa cum aflăm 
de la inginerul-șef al întreprin
derii. probele tehnologice — care 
au decurs în bune condiții — se 
apropie de sfîrșit. Totodată, pri
mele cantități de tuburi — 150
tone — au și fost livrate unor 
șantiere de la Iași, București, 

k Ploiești. Avansul de timp înre
gistrat la construirea acestui o- 
biectiv industrial va permite re
alizarea suplimentară, pină la 
sfirșitul, acestui an. a circa 4 000 
tone tuburi de fontă turnate 
centrifugal.

La Combinatul petrochi
mic din Pitești, între noile 
capacități de producție 
la care s-au lichidat res
tanțele, se înscrie si in
stalația de piroliză-II. 
Aici — după cum se vede 
și în fotografie — în pre
zent, se efectuează ulti
mele lucrări care preced 
începerea probelor teh

nologice

Foto ! S. Cristian

• PE ȘANTIERUL FABRICII 
DE NUTREȚURI COMBINATE 
DIN BIRDA, JUDEȚUL TIMIȘ, 
obiectiv al cărui termen inițial 
de punere în funcțiune a fost 
depășit cu mal multe luni, au 
fost concentrate, în ultima vre
me, importante forțe umane și 
tehnice, ritmul de lucru înre- 
gistrînd o creștere însemnată, 
în luna august, bunăoară, s-au 
obținut realizări aproape egale 
cu jumătate din întregul volum 
de lucrări executate în perioada 
ianuarie-lulie a.c. în septembrie 
se estimează un rezultat care, 
sub raport valoric, se situează 
la nivelul întregii perioade de 
7 luni, luată drept comparație. 
Sute de zidari, dulgheri, fierari- 
betoniști, montori lucrează în 
ritm intens pentru recuperarea 
restanțelor, pentru a grăbi da
rea în exploatare a noii fabrici.

La însămînțări, fiecare oră
bună de lucru să fie folosită din plin!

Cifrele înscrise pe hartă reprezintă procentul în care au fost executate însămînțările la grîu și secară, 
în cooperativele agricole, la data de 22 septembrie 1973

Cum muncesc fruntașii? Ce întreprind 
cei rămași în urmă pentru a grăbi semănatul ? 

la aceste întrebări primim răspuns din

TULCEA

trei județe
Ing. ALEXAN
DRU VOLCOV, 
director al di

recției agricole Tulcea : Faptul că pînă la 
această dată am însămînțat aproape jumătate 
din suprafețele prevăzute nu este întimplător. 
Noi ne-am consultat cu toți specialiștii din uni
tăți și am ajuns la concluzia că. în condițiile 
acestui an, trebuie să însămînțăm cit mai de
vreme. Am luat, în acest scop, o serie de mă
suri ; astfel, am acordat o atenție mai mare 
calității pregătirii terenului, apoi seminței care 
se îngroapă la o adincime mai mare. Pentru a 
nu se repeta greșeli din trecut in ce privește 
rotația culturilor, chiar și în condițiile mai gre
le de lucru dip acest an respectăm amplasarea 
griului așa cum s-a stabilit. Modul în care evo
luează lucrările în actuala campanie ne dă cer
titudinea că semănatul se va încheia la timpul 
stabilit și chiar mai devreme de 10 octombrie. 
Pe ce mă bazez cînd afirm acest lucru ? Pe fap
tul că în fiecare unitate agricolă există pla
nuri amănunțite privind folosirea tractoarelor 
și a celorlalte mașini agricole. De altfel. în cî- 
teva zile, la cooperativele agricole din Agighiol, 
Nufărul, Jurilofca, Luminița, printr-o bună or
ganizare a muncii, s-a reușit să se insămințeze 
mai mult de jumătate din suprafețe.

unde lucrările sînt avansate...
Ing. EMIL PE- 
TRACHE, direc
tor al direcției 

agricole Galați : Ne-am organizat forțele în așa 
fel îneît fiecare oră de lucru să fie folosită cu 
randament maxim. Pe baza unor grafice minu
țioase, am stabilit sarcini precise pentru fiecare 
utilaj. Principalele eforturi sînt îndreptate spre 
pregătirea terenului și realizarea unei viteze 
maxime de semănat, in condițiile respectării 
calității lucrărilor. în acest Scop, au fost luate 
măsuri pentru ca mecanizatorii să lucreze in 
schimburi prelungite sau în două schimburi. Ca 
rezultat, avem pregătită pentru semănat aproa
pe 90 Ia sută din suprafață. Pentru eliberarea 
grabnică a terenurilor unde urmează să însă- 
mințăm griul, au fost alcătuite formații specia
lizate din cite 5—6 combine servite de 15—18 
remorci pentru transport. Viteza zilnică la se
mănat este de 5 200 de hectare, ceea ce atestă 
buna organizare și munca plină de răspundere 
a mecanizatorilor și specialiștilor noștri., Unele 
unități cooperatiste — Cudalbi 2, Băneasa, Jo- 
răști, Crăiești — au încheiat semănatul griului. 
Utilajele disponibile, în special tractoare cu 
pluguri și cu discuri, au fost transferate Ia alte 
unități. Vrem să încheiem semănatul cu cîteva 
zile înainte de 10 octombrie.

GALAȚI
Ing. MIHAIL 
TILLER, direc
tor al direcției 

agricole Sibiu : Avansul ciștigat pină acum de
SIBIU

unele cooperative agricole, cum sînt Agnita. 
Cîrțișoara. Chirpăr. Mergindeal, Gușu, Hosman, 
Mediaș. Porumbacu de Sus. se concretizează in 
însămintarea griului și secarei pe mai mult de 
jumătate din suprafețele planificate. La acest 
rezultat s-a ajuns. în primul rînd. datorită unor 
inițiative bune, ca si unor acțiuni organizato
rice bine gîndite. în primul rînd. s-a devansat 
recoltarea porumbului siloz și a cartofilor, ceea 
ce a permis eliberarea a mari suprafețe de te
ren. în toate unitățile s-a organizat lucrul in 
schimburi prelungite și în două schimburi. 
Demnă de subliniat este, de asemenea, iniția
tiva consiliilor intercooperatiste Agnita, Mier
curea, Sibiu, Bezna, Dumbrăveni, ca în toate 
unitățile care însămînțează păioase după po
rumb să se treacă chiar a doua zi, după recol
tare, la arat, discuit și fertilizat. De mare efi
ciență se dovedește a fi inițiativa, mecanizato
rilor : „Fiecare tractor defect — redat produc
ției în timp record !“. Printr-o organizare ire
proșabilă a echipelor de intervenție, toate trac
toarele inactive intră din nou în cimp, în cel 
mai scurt timp posibil.

...trei județe unde însămînțările sînt intirziate
Situația însămînțărilor CONSTANȚA

la culturile de toamnă (în procente)

Ing. VICTOR 
NEGOIȚA, di
rector adjunct al 

Pentru început, 
semănatul plante-

Tabelul reprezintă situația însămînțării la grîu, secară, orz, plante furajere, în cooperativele agricole, 
la data de 22 septembrie. Județele sînt grupate pe zone în ordinea suprafețelor însămînțate (exprimate în pro
cente).

ZONA I ZONA A II-A

1. Tulcea 48
2. Buzău 41
3. Ilfov 40
4. Olt 37
5. Brăila 32
6. Teleorman 29
7. Dolj 24
8. Bihor 21
9. Ialomița 20

10. Arad 19
11. Timiș 18
12. Constanța 13

1. Galați 62
2. Vaslui 51
3. Botoșani 51
4. Bacău 49
5. Argeș 48
6. Dîmbovița 43
7. Neamț 39
8. Vrancea 37
9. Prahova 37

10. Iași 32
11. Vîlcea 32
12. Mehedinți 31
13. Gorj 27
14. Caraș-Severin 8

ZONA A III A

1. Sibiu 45
2. Covasna 43
3. Suceava 42
4. Aîba 42
5. Harghita 39
6. Hunedoara 34
7. Mureș 29
8. Brașov 29
9. Cluj 28

IO. Bistrița-Năsăud 28
11. Maramureș 23
12. Satu-Mare 23
13. Sălaj 16

direcției agricole Constanța : 
noi ne-am axat mai mult pe 
lor de nutreț. De altfel, am și încheiat însămîn
țările la rapiță pe 5 000 de • hectare și la orz 
pentru masă verde pe 5 C00 hectare. Recent, 
am trecut cu toate forțele la semănatul griului. 
Avem pregătite 80 000 de hectare, pe care se 
poate lucra din plin. Această suprafață va fi 
însămințată, in totalitate, pină la 1 octombrie. 
De asemenea, se intensifică lucrările de recol
tare pe terenurile care urmează să se cultive 
cu griu după premergătoare tîrzii. în acest scop, 
am făcut mișcări de' combine și mașini de re
coltat. Pină la 1 octombrie se va recolta porum
bul de pe toate suprafețele care urmează să fie 
însămînțate cu griu. iar la 10 octombrie vom 
încheia în întregime semănatul. De altfel. în 
numeroase cooperative agricole — Oltina. Ali- 
manu, Tariverde, Săcele, Credința și altele —, 
datorită bunei organizări a muncii, au fost recol
tate suprafețe mari cu porumb, iar cu sprijinul 
mecanizatorilor lucrările de pregătire a - tere
nului avansează rapid. Duminică, în tot județul 
se vor desfășura ample acțiuni în vederea strîn- 
gerii recoltei, la care, pe lingă membrii coope
rativelor agricole și lucrătorii din I.A.S., vor 
participa un mare număr de oameni ai muncii 
din orașe, tineri, elevi ș.a.

CARAȘ- 
SEVERIN

SĂLAJ Ing. SOFRON 
HICEA, director 
adjunct al di- 

a determinat in-

Ing. PETRE VI- 
ȘESCU, director 
al direcției agri
cole Caraș-Se
verin : Multă

vreme, din cauza lipsei de umiditate din sol, ară
turile nu s-au putut efectua în bune condiții. Săp- 
tămina care a trecut a plouat, astfel incit în mul
te locuri au fost create condiții bune pentru exe
cutarea lucrărilor de pregătire a terenului și se
mănat. De altfel, în decurs de numai două zile au 
fost însămințate 2 240 hectare cu grîu, realizin- 
du-se, încă de la început, viteza zilnică de lucru 
planificată de 1 263 hectare. Chiar dacă lucrările 
au fost declanșate abia acum, rămînerea în urmă 
va trebui recuperată. De aceea s-a stabilit, în 
cadrul fiecărui consiliu intercooperatist, ce mij
loace de lucru există, ce lucrări se vor executa 
cu termene exacte. De asemenea, tot în cadrul 
fiecărui consiliu intercooperatist se fac regrupări 
de utilaje în funcție de nevoile fifecărei coope
rative agricole. Specialiștii direcției agricole, sînt 
repartizați pe consilii intercooperatiste și re
zolvă la fața locului, în unități, toate problemele 
care se ridică în legătură cu desfășurarea lu
crărilor. întrucît avem teren pregătit pe numai 
7 750 hectare, în zilele care urmează va fi inten
sificat recoltatul culturilor tîrzii, pentru ca aceste 
suprafețe să fie arate, iar apoi însămînțate.

recției agricole Sălaj : Seceta
ceperea însămînțărilor cu aproape o săptămînă 
mai tîrziu. Dar nu este mai puțin adevărat că 
,și după declanșarea semănatului s-a făcut foarte 
puțin, datorită mai ales unor deficiențe organi
zatorice. Una din cauzele întîrzierii semănatului 
este slaba mobilizare la recoltat, eliberarea și 
pregătirea terenului. Această situație se întil- 
nește mai ales in unele cooperative mari pro
ducătoare de grîu și secară : Crasna, Camăr, 
Crișeni, Bobota, Mesteșeni, Hălmășd și altele. 
Pentru urgentarea lucrărilor de însămințări, la 
o recentă ședință de lucru a comandamentului 
pentru lucrările agricole s-a concretizat un plan 
de măsuri pentru mobilizarea tuturor forțelor și 
mijloacelor existente în vederea eliberării și 
pregătirii cu prioritate a terenurilor ce urmea
ză să fie însămințate. De asemenea, s-au stabilit 
măsuri pentru folosirea din plin a utilajelor, 
prin organizarea activității in două schimburi 
sau schimburi prelungite. In același scop, me
canizatorii vor fi sprijiniți să realizeze zi de zi 
graficele de lucru. Organele județene, specia
liștii urmăresc cu perseverență aplicarea punct 
cu punct a măsurilor stabilite, în vederea acce
lerării ritmului de lucru, terminării la timp a 
însămînțărilor în toate unitățile.
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Din partea guvernului indonezian mulțumesc în modul cel mai 

sincer Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de felicitări transmis 
cu ocazia celei de-a 28-a aniversări a proclamării independenței Repu
blicii Indonezig și, la rîndul meu, vă transmit cele mai bune urări.

General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Cronica zilei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Profund impresionat de mesajul de condoleanțe și simpatie adresat 

de Excelența Voastră în legătură cu încetarea din viață a iubitului meu 
bunic, maiestatea sa regală Gustaf al VI-lea Adolf, doresc să vă exprim 
sincera mea recunoștință și apreciere.

Regele CARL GUSTAF

PRIMIRE IA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Tovarășul Virgil Trofin, vicepre

ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Consiliului pentru coor
donarea și îndrumarea activității de 
aprovizionare și prestare de servicii 
către populație, a primit sîmbătă di
mineața pe conducătorii delegațiilor 
organizațiilor cooperatiste din Bul
garia, Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Mongolia. Polonia. Ungaria și 
Uniunea Sovietică, participante la 
lucrările colocviului international 
privind prestările de servicii, organi
zat la București de Uniunea Cen-

trală a Cooperativelor Meșteșugă
rești.

La primire, . desfășurată într-o 
atmosferă cordială, prietenească, a 
participat Florian Dănălache. pre
ședintele Uniunii Centrale a Coope
rativelor Meșteșugărești.

în cadrul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, au fost discutate 
probleme referitoare la dezvoltarea 
colaborării și cooperării -între orga
nizațiile de specialitate în scopul a- 
sigurării unei tot mai bune serviri 
a populației.

OMAGIU LUPTĂTORILOR PAȘOPTIȘTI
SF. GHEORGHE (Coresponden

tul „Scinteii". Tombri Qăza). — Ieri, 
in cadrul manifestărilor închinate 
aniversării a 125 de ani de la re
voluția română din 1848. a avut 
ac la Sf. Gheorghe dezvelirea 

busturilor revoluționarilor Nico- 
lae Bălcescu și Gâbor Aron — două 
figuri ilustre ale revoluției din 1848, 
care în fruntea maselor populare s-au 
ridicat la luptă pentru înfăp
tuirea aspirațiilor de libertate, 
de dreptate politică si socială 
ale poporului român. Busturile au 
fost realizate de sculptorii Gergely 
Istvăn și Izsăk Mărton.

Participanții au adresat cu acest 
prilej o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român,

tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se arată : Cinstind memoria re
voluționarilor Nicolae Bălcescu și 
Găbor Aron care au luptat pentru 
„dreptate, egalitate, frățietate", a 
celor căzuți în lupta pentru apăra
rea intereselor naționale, însuflețiți 
de mărețele înfăptuiri ale prezen
tului, de luminoasele perspective ale 
viitorului, oamenii muncii din ju
dețul Covasna, alături de întregul 
nostru popor, sînt hotărîți să facă 
totul pentru transpunerea în fapte 
a politicii înțelepte a partidului, de 
edificare a socialismului multilateral 
dezvoltat în patria noastră, spre 
gloria și înflorirea României so
cialiste.

Cu prilejul aniversării Zilei arma
tei populare bulgare, general de ar
mată Ion Ioniță, ministrul apărării 
naționale al Republicii Socialiste 
România, a trimis o telegramă de 
felicitare generalului de armată Do- 
bri Djurov, ministrul apărării națio
nale al Republicii Populare Bulga
ria.

★

Sîmbătă dimineața a părăsit Capi
tala delegația Uniunii marocane a a- 
griculturii, condusă de B. Nejjai, 
președintele uniunii, care, la invita
ția Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, a făcut 
o vizită în țara noastră.

La aeroportul Otopeni. oaspeții au 
fost conduși de Aldea Militaru, mi
nistru secretar de stat, președintele 
Consiliului U.N.C.A.P., și alte per
soane oficiale.

în timpul șederii în țara noastră, 
membrii delegației marocane au a- 
vut convorbiri la Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole de Produc
ție. la Ministerul Agriculturii. In
dustriei Alimentare și Apelor și au 
vizitat întreprinderi industriale, u- 
nități agricole cooperatiste și de 
stat, precum și unele obiective tu
ristice și culturale din județele Con
stanța, Ilfov, Sibiu, Brașov și Pra
hova.

+

Vineri și sîmbătă, Ia Iasi, a avut 
loc ședința anuală de lucru a co
misiei „Solicitări seismice si dina
mice" din cadrul Asociației științi
fice internaționale — Convenția eu
ropeană de construcții metalice. Au 
luat parte specialiști în acest do
meniu din București și Iași, perso
nalități ale vieții științifice din Ita
lia. Anglia. Franța si Elveția.

în cadrul tematicii generale a șe
dinței privitoare la comportarea și 
proiectarea construcțiilor metalice 
situate în zone seismice, participan
ts au prezentat. în comunicările lor, 
probleme concrete cu privire la pro
iectarea structurilor cu mai multe 
etaje și a celor cu parter pentru 
halele industriale, la tipizarea con
strucțiilor metalice si la metodica 
de experimentare a solicitărilor 
seismice.

*

Ansamblul folcloric „Crăișorul" al 
întreprinderii „Rulmentul" din Bra
șov a plecat în Anglia, unde va în
treprinde un turneu. Primele spec
tacole folclorice vor fi prezentate la 
Londra.

SĂPTĂMÎNA „CRUCII ROȘII" 

M semnul extinderii unor 
activități nobile și umanitare

FAPTUL
DIVERS

Convorbire cu tovarășul general-colonel Mihai BURCĂ, 
președintele Consiliului Național al „Crucii Roșii"

Azi încep, în întreaga țară, manifestările Săptămînii „Crucii 
Roșii", săptămină devenită tradițională pentru membrii acestei orga
nizații obștești aflată in slujba unor nobile teluri umanitare. Despre 
semnificația acestor manifestări, președintele Consiliului Național al
societății ne-a relatat :

— Pentru membrii organizației 
noastre, Săptămină „CruaSi Roșii" 
este un prilej de trecere în revistă 
a principalelor realizări în multiple
le și variatele activități pe care le 
promovăm, de desfășurare a unui 
larg schimb de experiență, aș zice 
cu caracter republican, de eviden
țiere a celor mai importante sarcini 
ce ne revin în etapa actuală. în 
prezent, organizația numără în rîn- 
durile sale peste 3,5 milioane de 
membri, dintre care peste 400 000 
formează un activ angrenat în co
misiile de „Cruce Roșie", în forma
țiunile noastre voluntare — grupe 
sanitare și posturi de prim-ajutor — 
constituind un valoros potențial u- 
man pus în slujba apărării sănătății 
și a vieții. în cadrul manifestărilor și 
acțiunilor ce vor avea loc se numără 
demonstrații de acordare a primului 
ajutor, concursuri între grupe și în
tre posturi sanitare, gale de filme, 
mese rotunde, simpozioane, confe
rințe pe teme educativ-sanitare, 
schimburi de experiență între co
misiile de „Cruce Roșie". în centrul 
manifestărilor ce se desfășoară, noi 
situăm, în acest an. activizarea miș
cării donatorilor , onorifici de singe 
și răspindirea cunoștințelor sanitare 
in masă. Dacă utilitatea răspîndirii 
cunoștințelor sanitare nu mai tre-

’
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Ultimul meci de verificare 
al fotbaliștilor tricolori

Ieri după-amiază, antrenorii Va
lentin Stănescu și Robert Cosmoc au 
supus lotul național de fotbal la o 
ultimă verificare înaintea plecării 
spre Leipzig : un „amical" de două 
reprize a cîte 40 de minute în com
pania selecționatei tinerilor noștri 
divizionari care n-au depășit vîrsta 
de 21 de ani.

Evident, nimeni n-a urmărit nici 
rezultatul (2—1 pentru lotul A ; au 
înscris, în ordine, Sandu Mircea, 
Iordănescu și Dembrovschi) și nici 
cine știe ce complicații sau inovații 
tactice. Scopul acestui test a fost de 
a prilejui tricolorilor 80 minute de 
mișcare continuă și de a retușa cîte- 
va probleme de execuție și plasa
ment care nu erau prea bine puse 
la punct. Din acest punct de vedere 
se poate aprecia că — în fața unor 
talentați și inimoși fotbaliști ca Mu- 
reșan, Sandu Mircea, Caniaro, Sandu 
Gabriel, Lucuță, Grigoraș, Rișniță 
ș.a. — verificarea tricolorilor a fost 
pe cit de binevenită, pe atit de utilă.

în situația în care pe Troi nu se 
mai poate conta (întrucit glezna sa 
nu și-a revenit de pe urma acci
dentării de acum 10 zile) iar Dumi- 
țrache (al cărui genunchi se resimte 
'după o „talpă" braziliană) și Dobrin 
(care a acuzat o trecătoare și ușoară 
durere la un mușchi) au fost scutiți 
de efort pentru ziua de ieri — re
prezentativa națională a jucat in 
următoarea formulă : Iordache (Ră- 
ducanu) — Sătmăreanu, Antonescu, 
(Sameș), Dinu. Deleanu — Dumitru, 
Nunweiller (Beldeanu) — Tarălungă, 
Dembrovschi,, Iordănescu, Marcu.

G. M.
♦

Pe stadionul Giulești, sîmbătă, în- 
tr-un meci amical de fotbal. Rapid 
București a terminat la egalitate : 
3—3 cu echipa de tineret a țării (ju
cători sub 23 de ani). Pentru fero
viari au marcat Neagu (2) și Dumi- 
triu (din 11 m), iar pentru selec
ționată Năstase (2) și Răducanu.

TENIS

SEMIFINALĂ NĂSTASE - OKKER

ACTUALITATEA 

LA RUGBI
• A 58-a ediție a campiona

tului republican de rugbi înce
pe astăzi, marcînd de fapt inau
gurarea oficială a noului sezon 
rugbistic. în prima etapă sînt 
programate următoarele jocuri: 
la București : Grivița roșie — 
Chimia Năvodari ; Sportul stu
dențesc — Dinamo (ambele, în 
cuplaj, pe terenul central din 
Parcul Copilului) ; Vulcan — 
Politehnica Iași (pe stadionul 
„Vulcan"). Constanța : Farul — 
Steaua ; Timișoara : Universi
tatea — C.S.M. Sibiu ; Birlad : 
Rulmentul — Agronomia Cluj ; 
Petroșani : Știința — Gloria 
București.

e în ceea ce privește activi
tatea internațională, în actualul 
sezon urmează să se dispute ur
mătoarele meciuri : la 27 oc
tombrie. la Heidelberg, Româ
nia — R.F.G.. iar la 11 noiem
brie, la Valence, România — 
Franța. In cadrul campionatului 
european. De asemenea. sînt 
prevăzute turneul echipei uni
versitare a României în Franța 
(în prima jumătate a lunii no
iembrie) și vizita echipei Rul
mentul Bîrlad. tot in Franța, la 
sfirșitul lunii decembrie.

În cîteva rînduri
ATLETISM : Sîmbătă, pe stadionul 

„1 Mai" din Constanța, au început 
întrecerile meciului triunghiular de 
atletism dintre echipele masculine 
ale României, Norvegiei și Belgiei. 
După prima zi scorurile sînt urmă
toarele : România — Norvegia 66-50 ; 
România — Belgia 79-38 și “Norvegia
— Belgia 78,5-38,5 puncte. Iată în
vingătorii probelor : 400 m garduri 
Grosbacken (N) 52”4/10 ; 100 m plat 
Dulgheru (R) 10”8/10 ; 1 500 m plat 
Onescu (R) 3’56”7/10 : ciocan Schnei
der (R) 65,84 m : prăjină Anton (R) 
4,80 m ; 400 m plat Rom (N) 47”4/10 ; 
10 000 m plat Boro (N) 30’04”4/10 ;
suliță Megelea (R) 79,74 m : lungi
me Sărucan (R) 7,55 m ; înălțime 
Falktlm (N) 2,08 m ; ștafeta 4X100 m 
România 40”5/10. Astăzi, de Ia ora 
16.00, au loc întrecerile din ziua a 
doua.

★
HANDBAL (FEMININ). ROMA

NIA—DANEMARCA 12—10. — în 
turneul internațional feminin de 
handbal de la Zaporoje, selecționa
ta României a învins cu scorul de 
12_10 (6—3) echipa Danemarcei. Alte 
rezultate înregistrate : U.R.S.S.—
U.R.S.S. (tineret) 18—10 (4—7) ;
R. D. Germană—R. F. Germania 
21—12 (11—6). După trei zile de
întreceri, in fruntea clasamentu
lui se află U.R.S.S. — 6 punc
te, urmată de R. D. Germană
— 5 puncte. Danemarca — 3
puncte, România — 2 puncte. U.R.S.S. 
(tineret) — 2 puncte și R. F. Ger
mania — zero puncte.

TENIS : Semifinală Năstase—Ok- 
ker. Smith învins de Connors I 
în sferturile de finală ale turneului 
internațional de tenis de la Los An
geles, campionul român Iile Năstase 
l-a învins în două seturi : 6—3. 6—4 
pe Ray Moore (R.S.A.). El îl va în- 
tilni în semifinale pe olandezul Tom 
Okker, care, jucind excelent, l-a eli
minat cu 6—2, 6—3 pe australianul 
Ken Rosewall, unul din favoriții con
cursului. O surpriză a produs tină- 
rul jucător american Jimmy Connors, 
învingător cu 3—6, 6—4, 7—6 în fața 
campionului american Stan Smith I 
Connors va juca in semifinală cu me
xicanul Raul Ramirez. Acesta l-a e- 
liminat cu 7—6, 6—2 pe portoricanul 
Charles Pasarell. De remarcat că Ra
mirez i-a eliminat în tururile ante
rioare pe americanii Tanner și Ashe.

♦
Turneul internațional de tenis de 

la Columbia (Carolina de Sud) a pro
gramat sferturile de finală ale probei 
de simplu bărbați. Campionul aus
tralian John Newcombe, cîștigătorul 
recentului concurs de la Forest Hills,

1-a intîlnit pe englezul Gerard Bat
trick, pe care l-a învins cu 6—0. 4—6, 
7—5. In celelalte trei partide dispu
tate s-au înregistrat următoarele re
zultate : Stockton (S.U.A.)—Sher
wood (S.U.A.) 6—4, 6—4 ; Pattison 
(Rhodesia)—Seewagen (S.U.A.) 6—3, 
4—6. 6—4 ; Graebner (S.U.A.)—Reid 
(S.U.A.) 7—6, 7—5. In semifinale, 
Newcombe îl va întîlni pe Graebner, 
iar Stockton va juca cu Pattison.

★
Simbătă, pe terenul clubului spor

tiv „Progresul". în finala probei de 
simplu feminin din cadrul campio
natelor naționale de tenis. Virginia 
Ruzici (Dinamo București) a in- 
vins-o cu 6—3. 1—0 (abandon, acci
dentată) pe Judith Gohn (Dinamo 
Brașov).

La dublu masculin au cîstigat di- 
namoviștii V. Marcu și Tr. Marcu, 
care au învins cu 11—9. 6—2. 4—6, 
4-6, 6-3 pe D. Hărădău si V. So- 
tiriu (Steaua).

Astăzi, de la ora 14.00, au loc trei 
finale : simplu masculin (Ovici—So- 
tiriu). dublu mixt si dublu feminin.

buie comentată sau susținută, In 
legătură cu donarea onorifică de 
singe țin să subliniez că, luat ca a- 
tare, sîngele, ca și preparatele sale 
devin din ce în ce mai mult mij
loace terapeutice de prim rang, al 
căror necesar crește în permanență, 
în aceste zile vom organiza nu
meroase întîlniri între donatori și 
beneficiarii singelui donat de ei, 
sărbătorirea unor donatori care s-au 
evidențiat. Apreciem că este de da
toria fiecărui cetățean, care într-un 
moment de suferință a fost salvat 
de un donator, rămas pentru el de 
obicei un anonim, ca prin exemplul 
personal, prin munca de lămurire, 
să convingă propria familie, priete
nii, colegii de muncă să intre în 
rîndurile donatorilor de singe.

— Ați amintit de trecerea in 
revistă a realizărilor. Ce ați a- 
vut in vedere in mod concret 2

— Toată gama de activități pe 
care o desfășurăm, fie singuri, fie 
sprijiniți de alte foruri. Astfel, cu 
sprijinul cadrelor medico-sanitare au 
fost organizate cursuri de igienă și 
prim-ajutor, cursuri de echipieri sa
nitari, absolvite de zeci și zeci de mii 
de cetățeni.. De asemenea, s-au orga
nizat cursuri de doi ani pentru pre
gătirea surorilor de „Cruce Roșie". 
Peste 6 500 de cursante au promovat 
în anul II și se fac pregătiri pentru 
primirea unei noi promoții în anul I. 
Un rol important a avut înființarea 
celor cîteva sute de posturi de prim- 
ajutor, de-a lungul traseelor turis
tice — în cabane, campinguri, 
case particulare și pregătirea cores
punzătoare. a celor ce urmau să fie 
solicitați să acorde primul ajutor. A 
început și, mai ales, vrem să extin
dem, pe viitor, organizarea cursuri
lor de prim-ajutor în rîndul con
ducătorilor auto. în cadrul auto
bazelor și garajelor.

Activitatea desfășurată în județele 
Tulcea, Botoșani. Neamț. Satu-Mare, 
Galați, Maramureș, unde între o ju
mătate și pînă la întreaga can
titate din singele recoltat în 
acest an provine de la donatori ono
rifici, confirmă posibilitățile reale ce

există pentru creșterea rapidă în toa
te județele țării a numărului acestor 
salvatori ai semenilor lor.

Sprijinite de organizațiile de pio
nieri și U.T.C., comisiile de „Cruce 
Roșie" au extins activitatea cercu
rilor „Amicii Crucii Roșii", au or
ganizat concursurile „Sanitarii pri- 
cepuți" și „Tinăra sanitară", au or
ganizat dezbateri pe probleme 
de sănătate și viață, în spe
cial în municipiul București, ju
dețele Prahova, Vîlcea, Argeș, Mara
mureș. Bihor. Brăila, Buzău ș.a. O 
bună parte dintre realizările pe li
nia ridicării stării de igienă a localu
rilor publice, a locurilor aglomerate, 
înfrumusețării blocurilor, localități
lor se datorează și membrilor orga
nizației noastre, ca participant! ac
tivi ai comisiilor de control obștesc 
ale F.U.S. sau ca inițiatori ai unor 
acțiuni proprii.

— V-ați referit, cum era st 
firesc, in special la aspectele 
de igienă și sănătate. Or, după 
cum se știe, cercul preocupări
lor umanitare ale acestei orga
nizații cu carâcter de masă și 
obștesc este mult mai larg ; a- 
dlcă, ce alte acțiuni sociale or- 
aanizează sau sprijină „Crucea 
Roșie" T

— Calamitățile naturale. înregis
trate în primăvara acestui an și la 
noi în țară, au sporit, de fapt, nu
mărul de membri ai organizației 
noastre, care în mod obișnuit a- 
cordă sprijin la domiciliul unor bol
navi cronici, convalescenți, bătrîni 
fără familie, participînd la acțiuni 
de deszăpezire a locuințelor aces
tora, la procurarea medicamentelor, 
alimentelor, asigurarea curățeniei 
etc. Exemple mai multe de acest fel 
ne-au oferit, în acest an, comisiile de 
„Cruce Roșie" din municipiul Bucu
rești, județele Alba, Dîmbovița, Ilfov, 
Olt ș.a.

Călăuzită de un profund spirit 
umanitar, „Crucea Roșie" din țara 
noastră a acordat ajutoare populații
lor sinistrate de pe urma secetei, 
inundațiilor, cutremurelor, epidemii
lor sau conflictelor armate din nu
meroase colțuri ale lumii ; printre 
ele aș cita Pakistanul, Nicaragua, 
Bangladesh. Vietnam, unele țări 
africane etc.

Anul acesta va avea loc Con
gresul Societății de „Cruce Ro
șie" din Republica Socialistă Româ
nia. în Intimpinarea acestui eveni
ment sîntem hotărîți să nu ne pre
cupețim eforturile pentru traducerea 
în viață a sarcinilor trasate de partid 
privind ridicarea nivelului de cul
tură sanitară a maselor și dezvolta
rea tuturor acțiunilor cu caracter 
umanitar și social.

Convorbire realizată de 
Al. PLAIEȘU

40 de petale
ale toamnei

Noutăți de seră de la Grădi
na botanică din Capitală. După 
ce toată vara s-au dogorit la 
arșița soarelui, cele aproape 40 
da soiuri din familia Brome- 
liaceae au începuf, pe 
șă-și deschidă petalele, 
ornamentale deosebite, 
meliaceaele prezintă și 
ticularitate unică de 
la condițiile climatice, 
nare din zona tropicală a Ame- 
ricii, cu două anotimpuri (unul 
ploios, altul secetos), ele au 
frunzele dispuse în formă de 
cupe care rețin în ele o canti
tate de apă necesară plantei 
în sezonul secetos, cînd absorb
ția apei nu se mai face numai 
prin rădăcini, ci și cu ajutorul 
unor filamente aflate la baza 
cupei. In plus, ca o altă parti
cularitate, în perioada înflori
rii, frunzele se colorează și ele 
într-un roșu intens. Avind o 
mare varietate de flori, cele 
40 de soiuri de Bromeliaceae 
existente la Grădina botanică 
reprezintă, în acest sezon, o 
veritabilă atracție.

rind, 
Plante 

bro- 
o par- 

adaptare 
Origi-

Voiaj ratat
Instalați intr-un autoturism, 

soții Gheorghe și Aurica Du
mitru din București, str. C. 
Exărcu nr. 3, porniseră intr-o 
excursie in străinătate. La 
punctul de frontieră Gura Văii 
s-au prezentat la controlul va
mal. Întrebați dacă au cumva 
de declarat obiecte de valoare, 
cei doi au susținut, sus și tare, 
că nici nu poate fi vorba de așa 
ceva. Dar numai după un su
mar test de verificare in ma
șină a fost descoperită o ade
vărată colecție de numisma
tică... contemporană, bijuterii 
de aur. cintărind cîteva sute 
de grame, precum și un clasor 
filatelic conținind citeva piese 
de valoare. Urmarea ? întrea
ga colecție și „mărunțișurile" 
descoperite au fost confiscate, 
iar proprietarii lor îndrumați 
să aștepte... cuvintul legii.,

Nori de praf
pe... calea
laptelui

vremea
teri in țară : Vremea a fost fru

moasă, cu cerul senin în majoritatea 
regiunilor. înnorări mai accentuate 
s-au produs după-amiaza, în ves
tul țării, iar izolat în Banat s-au 
semnalat averse de ploaie. Vîntul a su
flat în general slab, cu intensificări 
temporare pe litoral. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 19 gra
de la Voineasa și Polovragi și 27 gra-

de la Oradea, Holod, Arad, Timișoa
ra. Sinnicolau Mare șl Răuț. Dimi
neața la munte și, local, în Transilva
nia, s-a semnalat ceață. In București : 
Vremea a fost frumoasă. Vîntul a su
flat slab. Temperatura maximă a fost 
de 28 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 24, 
25 și 26 septembrie. In țară : Vreme 
relativ călduroasă. Cerul va fl varia
bil, mai mult noros în jumătatea de 
nord-vest a țării, unde vor cădea ploi 
de scurtă durată. în rest, ploi izolate. 
Vini potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 5 și 15 grade, iar 
maximele între 15 și 25 de grade, lo
cal mai ridicate. In București : Vreme 
relativ călduroasă. Cerul va fi schim
bător. Vînt potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

Călâtorii 
pe șoseaua 
na Galicea 
prilejul să 
ță rutieră 
cînd pe lingă 
31-VL-246 lăsa 
devărat pîrîu... 
rul ambulant" 
tr-un nor de 
s-a ales și de 
de la cooperativele agricole de 
producție în contul fabricii 
I.I.L. Rm. Vîlcea. Un singur 
lucru mai rămîne de văzut 
acum : în contul cui va fi de
contată paguba ?

aflati zilele trecute 
ce- duce spre comu- 
(Vilcea) au avut 

asiste la o secven- 
neobișnuită. Tre- 

ei, autocisterna 
în urmă un a- 
de lapte. „Izvo- 
s-a pierdut in- 
praf. Și praful 
laptele preluat

Cum

„ROMÂNIA-FILM" prezintă:
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Intr-o seară, pe Valea Vîeșu- 
lui (Maramureș), autocamionul 
31-MM-1612, proprietatea sec
ției de transporturi forestiere 
din Leordina, a fost oprit 
control. Descoperit in stare 
iresponsabilitate, șoferul 
vrilă Ștețco, din Borșa. a 
invitat să coboare de la volan. 
Pentru conducerea autovehicu
lului sub influența alcoolului, 
a fost amendat și i s-a suspen
dat carnetul de șofer. Trebuia 
găsit un alt conducător auto. 
Alături de G. Ș., in cabină, se 
mai aflau incă trei persoane : 
loan Grad, șeful său, și alti 
doi șoferi. Nici unul nu era insă 
apt să urce la volan. Toți trei 
consumaseră alcool. S-a apelat 
atunci la pasagerii aflați in ca
roserie (neamenajată corespun
zător pentru transportul de per
soane) — conducători auto la 
coloana din Borșa. Toți te 
aflau in aceeași situație. Și ast
fel, deși plin de șoferi, auto
camionul a rămas in pană. Așa 
stind lucrurile, așteptăm acum 
să vedem cum funcționează... 
depanarea !

S-a spart

la 
de... 
Ga- 
fost
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PROGRAMUL I

8,00 Bună dimineața ! o Gimnas
tica pentru 'toți a Pentru să
nătatea dv. : „A dona singe 
— un act profund umanitar" 
q De vorbă cu gospodinele.

8.30 Cravatele roșii. ,,Șapte contra 
șapte" — emisiune-concurs

■ pentru pionieri și școlari or
ganizată de Radioteleviziunea 
română, în colaborare cu 
Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor. Se vor în
trece echipajele pionierilor 
din județele Dolj și Vaslui.

9.25 Film serial : Daktari.
9,50 Viața satului.

11,00 Emisiune în limba maghiară
12.30 De strajă patriei.
13,00 ALBUM DUMINICAL
18,40 Drumuri în istorie : Piatra 

Neamț — vestigii istorice.

19,00 Vetre folclorice : Cîntec pe 
Nera.

19,20 1001 de seri : ,.Istețul Motor- 
Mouse1* * (VIII).

• Teatrul de operetă : La „Calul 
bălan" — 19,30.
• Teatrul Național ,,I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Un fluture 
pe lampă — 10,30. Dona Diana 
— 20.
• Teatrul de comedie : Fata 
Morgana — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Anunțul la „Mica pu
blicitate*4 — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala

19.30 Telejurnal • Săptămină po
litică Internă și internaționa
lă în imagini.

20.10 Reportajul săptămînii : „La 
mijlocul Văii Carasu".

20.30 Film artistic : „Texasul de 
peste gtrlă". în distribuție : 
Alain Delon și Dean Martin. 
Regia : Michael Gordon. Pre
mieră pe țară.

22.10 Telejurnal • Sport.

PROGRAMUL II

11,00 — 13,00 Pagini din Istoria 
simfoniei (II) • Simfonia a 
IV-a de Johannes Brahms.
Dirijor : Mircea Basarab
a Simfonia a V-a de P. I. 
Ceaikovski. Dirijor : Evghenii 
Mravinski. Prezintă : Wilhelm 
Berger. în pauză : Viața mu
zicală în actualitate.

20,10 Eroi îndrăgiți de copii : Otti.
20,40 Panoramic științific.
21,05 De pe scenele lirice ale ță

rii. Selecțiunl din opereta 
..Ana Lugojana" de Filaret 
Barbu. Interpretează ansam
blul Teatrului de operetă din 
București. în rolurile princi
pale : Lucia Roic. Maria 
Wauvrina, Vali Niculescu, 
Nicolae Țăranu, Eugen Fînă- 
țeanu.

22,00 Film serial : „Mannix".

teatre

Magheru) : Aici a dormit George 
Washington — 19,30, (sala Stu
dio) : Hotelul astenicilor — 20.
a Teatrul Giulești : (în sala Stu
dio a Teatrului Național „I. L. 
Caragiale") : Liola — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Lozul 
cel mare — 19,30.
• Teatrul de stat din Oradea (în 
sala Teatrului Mic) : Acești Îngeri 
triști — 11, Revolta de pe Câine 
— 20.
A Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Trăsnltul 
meu drag — 19,30.
a Circul „București" : Al treilea 
gong la... circ — 16; 19,30.

cinema
• Bărbații : CENTRAL — 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30.
A 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; 13,15; 13,30:
15,45: 18,15: 21, la grădină — 19,30.

Albă ca zăpada și cei șapte 
pitici: PATRIA — 9: 11,30: 11; 
16,30: 19: 21,15. CAPITOL — 9,30; 
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20.15. la
grădină — 18,45.
3 Neamul Șoimăreștilor : TIM
PURI NOI — 9,15—19 în conti
nuare.
A 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.
• 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.
• 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.

A Parașutiștii : BUCEGI — 15,30; 
13: 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: 2q,30.
$ Clinele din Baskerville — 19; 
12; 14; 16,30: 18.30, Arcușul fer
mecat — 20,30 : CINEMATECA
(sala Union).
a Conspirația ; Ultimul cartuș : 
FLOREASCA — 15,30; 19.
A Conspirația : ARTA — 15,30; 18;
20.15, la grădină — 19.15.
o Urmărire la Amsterdam : GRI- 
VIȚA — 9; 11,15: 13,30: 16; 18,15;
20.30, LIRA — 15,30; 18; 20,13, la 
grădină — 19,15.
a Nunta de aur : MOȘILOR — 
16; 18; 20, la grădină — 19,15.
• Aventura lui 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.
«9 Valter apără Sarajevo : VIITO
RUL — 15.30; 19, DRUMUL SĂRII 
— 15.30; 19.
a Pe aripile vîntului : MELODIA 
— 9.30; 14: 19.

• Afecțiune : UNIREA — 16; 18; 
20, la grădină — 19,15.
A Fantoma lui Barbă Neagră : 
GIULEȘTI — 15.30: 18; 29,15, FLA- 
CARA — 13,30: 18; 20,15.
• Fellaga : PACEA — 15.30;
17,43; 20.
• Infailibilul Raffles : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15, GRADINA VITAN -
19,15.
O Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45.
• Aladin șl lampa fermecată : 
DOINA — 11: 13,15; 15.30: 17.30; 20.
• Eva și Aflam : POPULAR — 
13.30; 18; 20.15.
• Polițistul : FLAMURA — 9;
11,13; 13,30; 16- 18,13; 20.S0.
• Dragostea începe vineri : RA
HOVA — 13.30; 18: 20.13.
• Jandarmul la plimbare : FE
RENTARI — 15.30; 17,45; 20
A Cutezanța : MUNCA — 15,39:
18; 20,15.
• Un om în sălbăticie : CRÎN- 
GAȘI — 15.30; 18; 20,15.
• La răscruce de vînturi : COS
MOS — 15.30; 18; 20,15.
• Cartea junglei : PROGRESUL 
16; 18; 20.

ulciorul...
Vasile Tănase din Răucești 

(Neamț) a funcționat ca învăță
tor la școala generală din loca
litate. De curind insă după 15 
ani s-a constatat că. de fapt, 
dumnealui nu era învățător și, 
cum se spune, ulciorul s-a spart 
în cele din urmă. Din investiga
țiile efectuate pînă acum re
zultă că V.T. a practicat profe
sia amintită pe baza unei di
plome false. Desigur, în ce-1 
privește, falsificatorul va primi 
„nota" ce i se cuvine. Dar cei 
ce l-au angajat și apoi, de-a 

. lungul atîtor ani, n-au reușit 
să-și dea seama că au fost trași 
pe sfoară, ce notă merită ?

Rubrică redactată de 
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scinteii"



internațională
Lucrârile Mii tarte a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 22. — Tri
misul special Agerpres, V. Marta- 
logu, transmite : Adunarea Genera
lă a O.N.U. a aprobat, fără nici o 
obiecție, recomandările adresate de 
Comitetul general cu privire la or
ganizarea celei de-a 28-a sesiuni și 
la adoptarea agendei definitive, in
clusiv repartizarea problemelor pe 
comitete.

După încheierea ultimelor activi
tăți procedurale și administrative, 
luni vor începe dezbaterile în plenul 
Adunării GeneBale. Timp de 13 zile, 
circa 100 de miniștri de externe vor 
urca la tribuna Adunării pentru a 
prezenta comunității internaționale 
punctele de vedere și pozițiile sta
telor lor asupra problemelor care se 
află în atenția O.N.U.

reprezentantului român 
la sesiunea A. I.E. A.

In preajmă consultărilor financiare internaționale

PRECIZĂRI DE POZIȚII ALE UNOR ȚĂRI AFRICANE
Dezvoltarea comerțului exterior 

al R. P. Chineze

In discuția conferinței de la paris

Combaterea poluării mărilor 
și oceanelor

PARIS 22 (Agerpres). — La Paris 
au luat sfirșit lucrările primei se
siuni a Conferinței internaționale de 
luptă împotriva poluării mărilor și 
oceanelor, începută la 17 septembrie, 
în cadrul conferinței — la ale cărei 
lucrări au participat delegați din 16 
țări europene — a fost studiat, prin
tre altele, un proiect de convenție 
vizînd interzicerea deversării sub
stanțelor poluante în zona de nord-

vest a Oceanului Atlantic, precum și 
posibilitatea realizării unor conven
ții cu caracter regional, cum este, de 
exemplu, Convenția de la Oslo cu 
privire la poluarea prin imersiune.

Participanții au căzut de acord, de 
asemenea, asupra adoptării în co
mun de programe de luptă împo
triva poluării și, în special, de com
batere a deversărilor de substanțe 
toxice.

VIENA 22 (Agerpres). — în ca
drul lucrărilor celei de-a XVII-a se
siuni a Conferinței generale a Agen
ției Internaționale pentru Energie 
Atomică, ce se desfășoară la Viena, 
a fost luat în discuție raportul co
misiei de validare a deplinelor pu
teri. %

Luînd cuvîntul, reprezentantul per
manent al României pe lîngă 
A.I.E.A., ambasadorul Dumitru Ani- 
noiu, s-a pronunțat pentru infirma
rea validității deplinelor puteri ale 
delegațiilor regimurilor de la Sai
gon, Seul și Pnom Penh. Vorbitorul 
a subliniat că administrația saigo- 
neză nu are nici un drept de a re
prezenta în mod unilateral Vietna
mul de sud, întrucît în această țară 
există Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu, recunoscut de către un mare 
număr de state, ca și prin instru
mentele juridice internaționale sem
nate la Paris. Totodată, au fost res
pinse pretențiile administrației de 
la Seul de a reprezenta întregul po
por coreean și s-a subliniat că sin
gurii reprezentanți legitimi ai Cam- 
bodgiei sînt cei autorizați de Gu
vernul Regal de Unitate Națională.

LIBREVILLE 22 (Agerpres). — 
Poziția țărilor din zona francului la 
viitoarele reuniuni ale Fondului Mo
netar Internațional (F.M.I.) și ale 
Băncii Internaționale de Reconstruc
ție și Dezvoltare (B.I.R.D.), care ur
mează să se desfășoare la Nairobi, 
a fost definită, vinerea trecută, la 
conferința miniștrilor de finanțe ai 
țărilor din respectiva zonă, desfășu
rată. cu participarea a 13 state, în 
capitala Gabonului, Libreville, sub 
președinția ministrului francez al 
economiei și finanțelor, Valery Gis- 
card d’Estaing.

Astfel — informează agenția 
France Presse — comunicatul dat 
publicității la încheierea conferinței 
de la Libreville afirmă necesitatea 
ca reuniunile F.M.I. și B.I.R.D. „să 
marcheze un progres în cadrul unui 
proces ce trebuie finalizat în cursul 
anului 1974". în continuare, comuni
catul arată că participanții au insis
tat „asupra necesității de a se ține 
seama de interesele specifice ale ță
rilor în curs de dezvoltare" și au 
reafirmat dorința lor de a vedea tra
tată prioritar problema legăturilor ce 
urmează a fi ■ stabilite între crearea 
de noi lichidități și aportul de re
surse suplimentare în folosul acestor 
țări, în condițiile preocupării de a • 
se spori transferurile reale de re
surse către țările în curs de dezvol
tare.

Miniștrii participanți la reuniunea 
din capitala gaboneză au mai apre
ciat ca necesară stabilizarea piețelor 
de schimb și au considerat că re
curgerea la „flotarea" monedelor nu 
trebuie admisă „decît cu titlu ex
cepțional, temporar și cu autorizarea 
acordată de F.M.I.". Totodată, arată 
comunicatul, participanții „au rea
firmat cu fermitate preocuparea lor 
de a se garanta participarea efectivă 
a tuturor membrilor comunității in
ternaționale, în special a națiunilor 
în curs de dezvoltare, la examinarea 
și soluționarea problemelor mone
tare internaționale, mai ales în caz 
de criză monetară".

NAIROBI 22 (Agerpres). — în ca
pitala Kenyei s-au încheiat lucrările 
reuniunii Grupului african al Fon
dului Monetar Internațional (F.M.I.), 
în urma dezbaterilor, acest grup de 
lucru, compus din guvernatorii băn
cilor din opt țări africane — Gam
bia, Guineea, Kenya, Senegal. Ugan
da, Volta Superioară, Zair și Zambia 
— a adoptat o declarație ce va fi 
supusă sesiunii F.M.I., de luni, de la 
Nairobi — în care se estimează că 
„orice nou sistem monetar interna
țional va trebui să fie organizat ast
fel încît să faciliteze mai mult aju
torarea țărilor în curs de dezvoltare 
de către țările puternic dezvoltate".

PEKIN 22 (Agerpres). — în inter
valul care s-a scurs de la crearea, 
în anul 1949, a Republicii Populare 
Chineze, această țară și-a sporit con
siderabil comerțul exterior, datorită 
dezvoltării economiei naționale și ex
tinderii relațiilor cu alte țări. Astfel, 
relatează agenția China Nouă, R. P. 
Chineză are relații comerciale cu 
peste 140 de țări sau regiuni ale glo
bului și a semnat acorduri sau pro
tocoale comerciale cu peste 50 dintre 
acestea.

Volumul total al comerțului exte
rior chinez a crescut rapid în ultimii 
ani, marcînd un spor de peste 48 la 
sută în intervalul 1965—1972.

Componența importurilor șl expor
turilor Chinei s-a modificat conside
rabil față de perioada dinaintea eli

berării. Dacă în trecut exportul chi
nez consta, în principal, din produse 
agricole, textile, produse ale indus
triei ușoare și materii prime, în ul
timii ani China a oferit și continuă 
să ofere asemenea mărfuri ca ma- 
șini-unelte și alte produse ale indus
triei constructoare de mașini, vehi
cule, aparatură medicală, medica
mente, iar in ultima vreme — țiței 
cu un conținut de sulf deosebit de 
scăzut.

în vederea satisfacerii necesităților 
construcției socialiste, China importă 
cu precădere metale feroase și nefe
roase, mijloace de transport, îngră
șăminte chimice, insecticide, mașini 
de înaltă precizie, anumite tipuri de 
echipament industrial modern.

Irlanda de Nord. La Belfast s-au înregistrat noi atpntate cu bombe.
Fotografia de mai sus a fost realizată la scurt timp după una din 

recentele explozii

Măsuri ale guvernului italian 
privind salvarea Veneției

ROMA 22 (Agerpres). — Consiliul 
de Miniștri italian a aprobat trei 
decrete vizînd salvarea Veneției. 
Referindu-se la conținutul decretelor, 
ministrul pentru cercetarea științifi
că, Pietro Bucalossi, a precizat că 
acestea au în vedere „tutelarea ora
șului și a teritoriului său amenințat 
de poluarea apelor, măsurile de 
restaurare și de renovare artistică a 
Veneției, insulelor lagunei și centru
lui istoric de la Chioggia".

Președintele Republicii Italiene, 
Giovanni Leone, a dat delegație gu
vernului, prin legea din 16 apri
lie a.c., să adopte o serie de măsuri 
pentru salvarea Veneției. Planul de

acțiune este prevăzut să se desfășoa
re pe o perioadă de cinci ani, aces
tuia fiindu-i destinată o sumă de 300 
miliarde lire italiene, în baza apro
bării prealabile de către cele două 
ramuri ale Parlamentului. Suma va 
fi utilizată, în principal, pentru con
struirea unor baraje, care să stăvi
lească intrarea apelor Mării Adria- 
tice în lagună, a unui apeduct, pre
cum și a unui sistem de canalizare. 
Se prevede, de asemenea, ca un or
ganism specializat să studieze și să 
aplice cele mai eficace metode de 
combatere a poluării apelor de pe 
canale și a atmosferei cu reziduuri 
provenite din industrie și de la nave.

ACORD ROMÂNO-PAKISTANEZ 
In domeniul folosirii pașnice 

a energiei atomice
VIENA 22 (Agerpres). — La 21 

septembrie la Viena a avut loc 
semnarea acordului privind colabo
rarea și cooperarea în domeniul fo
losirii pașnice a energiei atomice 
între Comitetul de Stat pentru Ener
gia Nucleară al Republicii Socialiste 
România și Comisia de Energie Ato
mică a pepublicii Islamice Pakistan.

Din partea română acordul a fost 
semnat de președintele C.S.E.N., 
loan Ursu, iar din partea pakista
neză de Munir Khan, președintele 
Comisiei de Energie Atomică.

Acordul prevede, printre altele, 
realizarea de proiecte de cercetare 
și dezvoltare în probleme de interes 
comun, schimburi de specialiști, in
formații și materiale, precum și în
cheierea unor convenții de coope
rare tehnică.

MISIUNEA „SKYLAB
HOUSTON 22 (A-

gerpres). — In prima 
conferință de presă 
organizată de la înce
perea misiunii lor, 
membrii echipajului 
misiunii „Skylab-2“ au 
declarat că se simt 
atît de bine, după ce 
au trăit aproape două 
luni în condiții de 
imponderabilitate, in
cit apreciază că omul 
poate rezista în spațiu 
„un timp aproape ne
limitat”. Ei au anun
țat, totodată, că ar fi 
de acord cu prelun
girea cu patru zile a 
misiunii lor, prevăzută 
inițial să dureze 59 de 
zile și jumătate.

„Mi-ar face plăcere 
să mai rămin două 
luni la bordul labora
torului spațial, fără 
însă a primi sarcini de 
la sol”, a declarat 
Owen Garriott. „Este

foarte amuzant să te 
ocupi la infinit cu fo
tografierea unor lu
cruri pe care nu le-ai 
văzut niciodată înain
te”, a adăugat el cu 
umor. „Ar fi o meserie 
ideală dacă ai putea, 
insă, să revii in fie
care seară in mijlocul 
familiei”, a intervenit 
Alan Bean.

La rîndul său, Jack 
Lousma a apreciat că, 
pe baza observațiilor 
efectuate in cursul 
misiunii, se poate con
sidera că nu există 
obstacole medicale in 
calea efectuării, in 
viitor, a unor zboruri 
cu echipaj uman spre 
planete îndepărtate, 
care să dureze ani de 
zile.

In încheierea confe
rinței de presă, cei 
trei astronauți și-au 
exprimat speranța că

vor putea să se rea
dapteze, imediat după 
revenirea pe Pămint, 
la condițiile gravita
ției și să meargă, la 
ieșirea din cabina „A- 
pollo”, fără a fi spri
jiniți.

Pe de altă parte, la 
o bază din California 
au început experi
mente vizînd lansarea 
in Cosmos a primelor 
femei-astronaut ame
ricane. In ultimii ani, 
oficialități ale N.A.S.A. 
și-au manifestat în 
repetate rinduri inten
ția de a include o fe
meie in echipajele 
care vor traduce în 
viață, începind din a- 
nul 1978, proiectul na
vetei spațiale. La tes
tele actuale participă 
12 infirmiere de bord 
care au un anumit 
stagiu în rîndul forțe
lor aeriene americane.
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agențiile ide. prerii transmit a

Azi, alegeri prezidențiale în Argentina
La mai puțin de șap

te luni după victoria 
în alegeri a Frontului 
Justițialist de Elibe
rare (F.R.E.J.U.L.I.), 
corpul electoral ar- 
gentinean este azi din 
nou convocat în fața 
urnelor pentru a de
semna pe titularii 
funcțiilor de președin
te și vicepreședinte. 
Repetarea scrutinului 
într-un interval atît 
de scurt decurge din- 
tr-un viciu al re
glementărilor electo
rale promulgate de 
fostul regim mili
tar, care, fără vreun 
temei constituțional, 
stabilise o restricție, 
urmărind în mod ex
pres să împiedice can
didatura generalului 
Juăn Domingo Peron, 
șeful suprem al Miș
cării Justițialiste, a- 
flat pe atunci în exil 
la Madrid. în ve
derea corijării acestei 
anomalii, președinte
le justițialist Hector 
Campora, Împreună 
cu vicepreședintele 
Vicente Solano Lima 
au demisionat la nu
mai două luni de la 
instalarea 'lor în func
ții, pentru a permite 
revenirea la cirma ță
rii a fostului pre
ședinte Juăn Perăn.

După consultări cu 
medicii săi, la 18 au
gust. Perăn a accep
tat propunerea Con
gresului Justițialist de 
a candida la președin
ție. De asemenea, so
ția sa. Isabel Martinez 
Peron, a fost desem
nată candidată la vi- 
cepreședinție.

Odată cu acceptarea 
candidaturii. Perăn a 
promis „o administra
ție austeră și respon
sabilă, care va pune 
capăt celor 18 ani de 
improvizație și dela
pidări". Este vorba de 
aplicarea programului 
justițialist. între pre
vederile căruia se nu
mără : instituirea con

trolului de stat asu
pra comerțului exte
rior, băncilor! precum 
și a sectoarelor de 
bază ale industriei, re
distribuirea mai echi
tabilă a venitului na
țional, lichidarea de
pendenței față de mo
nopolurile străine, de
mocratizarea tării și 
promovarea unei po
litici externe de co
laborare cu toate ță
rile. După cum se știe, 
pe baza acestui pro
gram, Frontul Justi
țialist de Eliberare a 
ciștigat alegerile de la 
11 martie.

Față de scrutinul 
din martie, acum sint 
mai puține candida
turi, iar contextul po
litic argentinean este 
mai limpede. Majori
tatea observatorilor îl 
consideră pe generalul 
Juăn Perăn drept ciș- 
tigător cert al ale
gerilor, atit datori
tă prestigiului și au
torității sale, ce de
pășesc granițele miș
cării politice pe ca
re o conduce, cit și 
rezultatelor realizate 
de guvernul justiția
list in cele aproa
pe patru luni de 
cînd se află la pu
tere. în acest sens pot 
fi amintite măsurile 
privind stăvilirea pro
cesului inflaționist și 
a creșterii prețurilor, 
adoptarea și aplicarea 
unor legi și1, decrete 
ce au reprezentat 
punctul de plecare al 
vastei acțiuni de re
dresare a vieții econo
mice și sociale, ca și 
inițiativele pe plan ex
tern, conforme cu 
interesele naționale. 
Unele formațiuni poli
tice. care la ale
gerile precedente al
cătuiau alianțe cu can
didat propriu, au decis 
acum să voteze în fa
voarea peronismului. 
Este vorba în primul 
rînd de Partidul Co
munist. La recentul 
congres ,al P.C. din

Argentina a fost a- 
doptată o rezoluție de 
sprijinire a candidatu
rii lui Peron și a so
ției sale în alegeri
le de la 23 septem
brie. Rezoluția sub
linia că P.C.A. va 
sprijini Mișcarea Jus- 
tițialistă condusă de 
generalul Perăn „atit 
timp cit aceasta va ur
mări un program de 
eliberare națională și 
socială".

Alte grupări politi
ce prezintă următorii 
candidați la președin
ție și, respectiv, vice- 
președinție : Ricardo 
Balbin — Fernando de 
La Rua (Partidul U- 
niunea Civică Radica
lă a Poporului, a doua 
forță politică a Ar
gentinei, care la ulti
mele alegeri a obținut 
21 la sută din voturi, 
față de 49,6 ale pe- 
roniștilor) ; Francisco 
Manrique — Rafael 
Martinez Raymonda 
(din partea Alianței 
Populare Federaliste, 
15'la sută din voturi 
la alegerile preceden
te) ; Juan Carlos Co
ral — Francisco Paez 
(Partidul Socialist al 
Muncitorilor. 0,62 la 
sută din voturi la ul
timele alegeri). Deși 
Uniunea Civică Radi
cală a Poporului pre
zintă o candidatură 
proprie, în persoana 
liderului Ricardo Bal
bin, unii observa
tori admit posibilita
tea conlucrării post- 
electorale între pero- 
niști și radicali, pe li
nia apelului lansat re
cent de Perăn, în sen
sul că „în actuala etapă 
toate forțele politice 
progresiste argentine- 
ne trebuie să se ridice 
în apărarea intereselor 
și obiectivelor națio
nale. să acționeze uni
te pentru îndeplinirea 
programului de re
construcție a țării".

V. O.

Complot în Afganistan. 
Din Kabul, agențiile T.A.S.S. și Reu
ter. citind agenția „Bahtar". infor
mează că autoritățile au descoperit 
un complot îndreptat împotriva re
gimului republican din Afganistan. 
Printre cei arestați în urma zădărni
cirii complotului se află fostul prim- 
ministru din perioada 1965—1967, 
Hashim Maiwandwal, guvernatorul 
provinciei Nangarhar, Han Muham
mad, generalul Abdul Razak și alte 
persoane.

Lucrările complexe de 
cercetare din zona Porților 
de Fier e^ec^uate cu prilejul stră
mutării vechilor așezări și monu
mente din această zonă, au consti
tuit tema unei expuneri prezentate 
in fata unui numeros public la Bi
blioteca Română din New York de 
prof. Romulus Vulcănescu. secretar 
științific al Comisiei de antropologie 
Si etnografie a Academiei Republi
cii Socialiste România. Expunerea a 
fost însoțită de două scurt-metraje 
înfătișînd amploarea acestei gran
dioase lucrări, fără egal în Europa, 
și soluțiile optime date de cercetăto
rii români problemelor strămutării 
și conservării prețioaselor moșteniri 
culturale si etnografice românești a- 
flate în zona hidrocentralei.

Nguyen Huu Tho, pre?e- 
dintele Prezidiului Comitetului Cen
tral al Frontului Național de Elibe
rare, președintele Consiliului Con
sultativ al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, a sosit la Cairo pentru o 
vizită oficială în Republica Arabă 
Egipt și a avut convorbiri oficiale 
cu vicepreședintele R.A.E., Mahmud 
Fawzi.

Convorbiri cbino-egipte- 
Jjg. La Pekin au continuat, sim- 

*bătă. convorbirile dintre Ciu En-lai. 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, și Hussein El Shaf- 
fei. vicepreședinte al R.A. Egipt, 
conducătorul delegației egiptene care 
efectuează o vizită de prietenie în 
capitala chineză. Convorbirile, men
ționează agenția China Nouă, s-au 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească.

Sesiunea Consiliului mi
nisterial al Pieței comune 3 
luat sfirșit la Bruxelles. în ultima 
zi a sesiunii, miniștrii de externe au 
dezbătut și aprobat cifrele proiec
tului de buget al C.E.E. pentru anul 
1974.

Guvernul Republicii Togo 
a hotărît să rupă relațiile diploma
tice cu Israelul — anunță agenția 
T.A.S.S.

în Brazilia 3 încePut procesul 
intentat unui grup de falsificatori 
de picturi celebre. Tablourile fal
sificate erau atît de reușite, incit 
unele dintre ele au fost achiziționate 
chiar de... Muzeul de artă din Rio 
de Janeiro.

Președintele S.U.A., Ri- 
chard Nixon, l-a invitat pe cancela
rul R.F. Germania. Willy Brandt, să 
poarte împreună convorbiri la Wa
shington. cu prilejul prezentei can
celarului vest-german în S.U.A., 
unde acesta urmează să sosească du
minică si să ia. apoi, în cursul săp
tămânii viitoare, cuvîntul în fata 
Adunării Generale a O.N.U.

La Kariovy Vary * luat 
sfîrșit a XV-a Conferință internațio
nală privind cercetarea științifică în 
domeniul protecției muncii în indus
tria minieră. La lucrări au luat 
parte peste 200 de specialiști din 17 
țări, printre care și din România.

Expoziția internațională 
alimentară și de băuturis_a 
deschis la Koln. în prezența can
celarului federal al R.F.G.. Willy 
Brandt. Sint prezente 3 000 de firme 
din. 73 de țări ale lumii. Din Româ
nia participă trei întreprinderi de 
comerț exterior.

Președintele Mexicului, 
Luis Echeverria, a primit pe Bohu- 
slav Chnoupek, ministrul afacerilor 
externe al R.S. Cehoslovace, care se 
află într-o vizită oficială la Ciudad 
de Mexico.

Guvernul indian a ordo
nat deschiderea unei an
chete Privind practicile ilegale ale 
unor companii comerciale străine 
care își desfășoară activitatea în In
dia. După cum s-a constatat, aceste 
companii, care dețin controlul la o

serie de produse industriale si de 
bunuri de consum, mențin în mod 
deliberat un nivel scăzut al pro
ducției pentru a crea o situație de 
criză si a impune preturi ridicate la 
produsele lor pe piața indiană.

Protocol bulgaro-belgian.
La Sofia s-a încheiat ședința co
misiei mixte bulgaro-belgiene pen
tru colaborare economică. indus
trială si tehnică. Protocolul semnat 
prevede adoptarea unor măsuri co
mune în domeniul construcțiilor de 
mașini, industriei electrotehnice, e- 
lectronicii și radioelectronicii, chi
miei. petrochimiei, precum si extin
derea contactelor între diferite insti
tute de cercetări științifice, schim
buri de informație tehnică și de 
documentație.

Un grup de economiști 
europeni, americani și ni
poni întruniți la Washington în ca
drul unei conferințe asupra comer
țului internațional cu produse agri
cole. organizate de „Brookings Insti
tution" — organism particular de 
cercetări economice — a preconizat 

< înființarea unei „bănci" internațio
nale a produselor alimentare, insti
tuție care să fie destinată preîntîm- 
pinării efectelor negative rezultate 
din eventualele crize din domeniul 
rezervelor de alimente.

Catastrofă rutieră. o°^zeci 
și trei de persoane au fost ucise și 
șaisprezece grav rănite în urma unui 
accident rutier care s-a produs, la 
21 septembrie. în apropierea locali
tății Isparta. la 470 kilometri sud- 
est de Izmir. Camionul s-a răstur
nat datorită cedării frînelor.

Evenimentele din Chile
 /

• Numeroase grupuri de muncitori și studenți continuă 
rezistența în capitală ți in alte orașe • Junta militară a 
interzis partidele politice reprezentate în guvernul popular

• Noi represiuni antidemocratice

SANTIAGO DE CHILE 22 (Ager
pres). — Junta militară a declarat in 
afara legii toate partidele politice 
care au fost reprezentate in guvernul 
popular legal al președintelui Salva
dor Allende — transmite agenția 
France Presse. Această măsură atra
ge după sine dizolvarea imediată a 
celor șase partide care au făcut par
te din Unitatea Populară : comunist, 
socialist, radical, Mișcarea de Acțiu
ne Populară Unitară (MAPU), Acțiu
nea Populară Independentă și Miș
carea Stîngii Democrat-Creștine (in
clusă după alegerile din 1970, prin 
desprinderea sa din Partidul Demo- 
crat-Creștin).

Hotărîrea adoptată de juntă atrage, 
totodată, și dizolvarea Mișcării Revo
luționare de Stingă (MIR) care n-a 
fost reprezentată în guvernul ante
rior, dar a susținut politica promo
vată de fostul președinte Salvador 
Allende.

Singurele partide care au fost au
torizate să-și desfășoare în conti
nuare activitatea politică sînt cele 
care s-au aflat în opoziție față de 
guvernul Unității Populare : Partidul 
Democrat-Creștin, Partidul Național 
(de extremă dreaptă) și alte două 
formațiuni politice mai mici.

Pe de altă parte, junta militară 
a anunțat crearea unui comitet de 
juriști, căruia i-a fost atribuită sar
cina de a elabora o nouă constttuție 
a țării. Unul dintre membrii juntei, 
generalul Gustavo Leigh, a declarat 
că „noua constituție va garanta re
prezentarea forțelor armate în orga
nismele legislative". Totodată, el a 
menționat că proiectul noii legi su
preme „nu va fi supus unui plebiscit, 
ci va fi examinat de către juntă și 
instituțiile din țară".

Agențiile Reuter și France Presse 
relevă că această măsură a fost de
zaprobată pînă și de președintele 
Partidului Democrat-Creștin, Patricio 
Aylwin. La o conferință de presă, a- 
cesta a declarat că forțele militare 
„nu dispun de autoritatea necesară 
pentru a impune țării o nouă consti
tuție". De asemenea, referindu-se la 
scoaterea în afara legii a partidelor 
Unității Populare, Patricio Aylwin a 
declarat că partidele politice „nu pot 
fi suprimate prin decret".

Pe de altă parte, agențiile de presă 
continuă să informeze despre noi 
acte de rezistență ale poporului chi
lian față de junta militară reacțio
nară și despre teroarea dezlănțuită de 
autoritățile militare împotriva forțe
lor democratice din țară. Mai mulți 
cetățeni argentineni expulzați de

noile autorități au declarat, potrivit 
agenției Prensa Latina, că „nume
roase grupuri de muncitori și stu- 

. denți continuă să reziste la Santiago" 
și că, în cursul nopții, sînt înregis
trate puternice schimburi de focuri. 
Ei au menționat, de asemenea, că 
actele de rezistență continuă la Val
paraiso și la Concepcion și că for
țele militare au executat alți susți
nători ai guvernului Unității Popu
lare și rezidenți latino-americani din 
Chile.

La Antofagasta, după cum a anun
țat comandamentul militar din a- 
ceastă localitate, mai mulți cetățeni 
au fost executați datorită opoziției 
lor față de noul regini.

în legătură cu persoanele refugiate 
la diferite ambasade latino-americane 
din capitala chiliană, junta a anun
țat că nu va acorda permise de li
beră trecere nici unui susținător al 
președintelui Salvador Allende și câ 
aceștia „vor trebui să fie judecați și 
să execute pedepsele la care vor fi 
condamnați". Ministrul de interne al 
cabinetului militar, Oscar Bonilla, a 
anunțat, potrivit agenției Associated 
Press, că 30 de personalități ale gu
vernului Unității Populare sînt de
ținute in prezent în reședințe secrete.

în timp ce măsurile de urgență in
troduse după lovitura de stat rămin 
în vigoare, zborurile comerciale 
dinspre Buenos Aires și Lima spre 
Santiago de Chile au fost reluate, 
iar frontiera cu Argentina deschisă 
prin punctul de graniță Mendoza.

La 21 septembrie, doi reprezentanți 
ai Crucii Roșii Internaționale au a- 
vut, la Santiago de Chile, o întreve
dere cu reprezentanți ai juntei mili
tare, pentru a discuta situația celor 
aproximativ 6 000 de persoane aresta
te de noile autorități — transmite a- 
genția Associated Press. Cererile u- 
nor ziariști de a vizita Stadionul na
țional din capitala chiliană, unde, m 
condiții inumane, sînt deținute mai 
multe mii de persoane, au fost res
pinse.

BERLIN 22 (Agerpres). — Guver
nul R. D. Germane a hotărît să rupă 
relațiile diplomatice cu Chile, se a- 
rată într-o declarație înmînată de 
Georg Stibi, locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al R.D.G., amba
sadorului chilian la Berlin.

SOFIA 22 (Agerpres). — într-o de
clarație a guvernului bulgar, difu
zată sîmbătă de agenția B.T.A., sa 
informează că Bulgaria a rupt rela
țiile diplomatice cu Chile.

SOFIA

SOFIA 22 (Corespondentă de la 
C. Amariței). — Sîmbătă s-au în
cheiat la Varna lucrările celui de-al 
XV-lea Congres Mondial de Filozofie, 
la care au participat aproape 3 000 de 
delegați și invitați din 61 de țări.

Timp de șase zile, participanții la 
congres — marxiști și nemarxiști, 
reprezentanți ai multor curente fi
lozofice dintre cele mai diferite — 
au dezbătut tema centrală „Știința, 
Tehnica. Omul". Lucrările congresu
lui au înlesnit un amplu dialog, din

MONDIAL Of FILOZOFIE
care s-a desprins dorința celor mai 
mulți filozofi, de diferite orientări, 
de a promova principiile rațiunii șl 
ale colaborării între oameni, dorința 
lor de a contribui la statornicirea 
unui climat de înțelegere și pace în 
lume.

Membrii delegației române la con
gres, condusă de Ștefan Voicu, vice
președinte al Academiei de științe 
sociale și politice, au desfășurat o 
bogată activitate, prezentînd peste 
50 de comunicări și intervenții.

Fabricile de automo
bile aparținînd celor 
două mari firme ame
ricane — „Ford” și 
„Chrysler" — care an
gajează în Anglia pes
te 50 000 de muncitori 
și produc jumătate din 
automobilele fabricate 
în această țară sint în 
ultima vreme sursa 
unui accentuat conflict 
social și economic. Con
ducerile din S.U.A. ale 
celor două companii a- 
menință cu închiderea 
fabricilor lor din An
glia și azvirlirea pe 
drumuri a tuturor sala- 
riaților. Ca urmare, po
trivit ziarului „Guar
dian”, s-a ajuns la 
„cele mai negre zile" 
pe care le-a cunoscut 
industria britanică de 
automobile. Amenința
rea a accentuat reacția 
sindicatelor britanice 
față de firmele respec
tive, care, după cum

s-a subliniat, „nu au 
nici o legătură cu 
muncitorii lor din An
glia și urmăresc doar 
să Obțină cu orice preț

lor privind mărirea sa
lariilor. Conflictul s-a 
prelungit, iar încetarea 
îndelungată a lucrului 
pentru producerea u-

cerea cîtorva tipuri de 
automobile a încetat 
complet.

Concurența altor 
țări nu este, se pare,

una importată. Para
doxal este faptul ci 
multe din automobilele 
vindute in Anglia pro
vin de la fabricile a-

Cînd „Ford" și „Chrysler" 
se autoconcurează...

un profit cit mai 
mare”.

Iată cum s-a ajuns la 
această situație. In 
urmă cu citeva săptă
mâni, la o serie de fa 
brici ale firmei „Chrys
ler" a izbucnit o grevă 
a electricienilor. in 
sprijinul revendicărilor

nor piese a afectat toa
te celelalte fabrici de 
automobile. La aceasta 
s-au adăugat o serie de 
incidente provocate de 
concedierea unor mun
citori. Astfel că în pre
zent mii de salariați 
din această ramură nu 
au de lucru, iar produ-

străină de situația crea
tă. Potrivit datelor ofi
ciale, luna trecută circa 
32 la sută din automo
bilele vindute în Anglia 
au fost de fabricație 
străină, spre deosebire 
de acum zece ani. cînd 
abia la fiecare a 20-a 
mașină britanică exista

mericane din Franța, 
R.F.G. și Belgia, apar- 
ținind tot... lui „Chrys
ler" și „Ford". Concură 
la actuala situație și 
ușurința cu care auto
mobilele vest-europe- 
ne pătrund pe pia
ța britanică : intrînd 
in Piața comună. An

glia spera că va găsi 
deschise porțile Euro
pei occidentale pentru 
produsele -sale, dar, de 
fapt, lucrurile par să se 
întîmple invers. In 
sfirșit, reducerea com
petitivității produselor 
britanice a făcut să 
crească afluxul auto
mobilelor japoneze.

In cadrul încercărilor 
de soluționare a con
flictului, lordul Stokes, 
președintele companiei 
„British Leyland”, a 
cerut „interzicerea im
porturilor de mașini 
japoneze". Sesizind e- 
sența lucrurilor, ziarul 
„Times" scrie că ase
menea conflicte sint 
lesne de înțeles, atita 
timp cit companiile 
străine respective „nu 
au grijă să respecte in
teresele locale".

Nfcolae PLOPEANU
Londra
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