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Sosirea în capitala
Republicii Ecuador

Președintele Consiliului de 
Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au început, joi di
mineața, o nouă etapă a călă
toriei pe continentul latino-ame- 
rican — Republica Ecuador.

învecinindu-se cu Columbia și 
Peru, scăldat de Oceanul Paci
fic, Ecuadorul își merită nu
mele familiar de „țara de la ju
mătatea pămintului", — linia 
ecuatorială trecind la numai 
cițiva kilometri de Quito, capi
tală situată la peste 2 800 metri 
înălțime.

De la cucerirea independenței 
și pînă astăzi. în condițiile difi
cile ale unei geografii aspre, po
porul ecuadorian a muncit con
secvent pentru inlăturarea jugu
lui colonial, pentru făurirea unei 
societăți modeme, pentru echi
tate socială si progres. Răspun- 
zind aspirațiilor naționale, poli
tica actuală a guvernului ecua
dorian are ca obiectiv declarat 
lichidarea subdezvoltării econo
mice, pe călea folosirii raționale 
a resurselor țării, a diversificării 
economiei. în acest sens, un rol 
preponderent îl joacă limitarea 
influenței capitalului străin, pre
luarea in propriile naiini a bogă
țiilor naționale.' >

Tn trecut, situația de monocul- 
tură a fost o permanentă sursă 
de instabilitate economică, avind 
in unele momente consecințe ca
tastrofale, ca de pildă în anul 
1929 — începutul crizei mondiale 
a sistemului capitalist. Pitoreas
ca denumire de ..țară a banane
lor" ascundea o gravă tragedie 
economică și socială.

Angajat în prezent într-o sus
ținută acțiune de dezvoltare eco
nomică și de armonizare a re
giunilor țării, actualul guvern 
ecuadorian preconizează o serie 
de măsuri esențiale pentru vii
torul țării ; intre acestea, de o 
mare audiență populară s-a bu
curat hotărirea de a trece in ex
ploatarea statului a șaizeci la 
sută din zonele petroliere con
cesionate companiilor străi
ne : de asemenea, o pondere 
deosebită in dezvoltarea țării o 
are înfăptuirea proiectului de 
reformă agrară. Aceste eforturi 
în direcția unei dezvoltări in
dependente — integrate proce
sului general de emanci
pare politică șl economică a ță
rilor de pe continentul latino- 
american — se bucură de spriji
nul tării gioastre. care se pro
nunță cu consecvență pentru li
chidarea decalajului dintre țările 
în curs de dezvoltare și țările 
mai avansate din punct de ve
dere economic, pentru instaura
rea unor relații echitabile, care 
să corespundă intereselor națio
nale ale tuturor popoarelor.

Tn acest cadru, relațiile dintre 
România și Ecuador au cunos
cut. in ultimii ani. un curs as
cendent. Ea însăși o elocventă 
manifestare a acestui curs, 
vizita șefului statului român 
este menită să stimuleze 
mai puternic evoluția în conti
nuare a raporturilor de priete
nie și colaborare româno-ecua- 
doriene, marcind, totodată, un 

aport însemnat la cauza gene
rală a înțelegerii și cooperării 
internaționale. Adăugîndu-se ce
lorlalte convorbiri ce au avut 
loc pină acum în capitalele 
latino-americane vizitate, dialo
gul romăno-ecuadorian care în
cepe astăzi va permite, fără 
îndoială, evidențierea unor noi 
și reale posibilități de intensi
ficare a schimburilor în diferite 
domenii de activitate — econo
mic, tehnico-științific, cultural, 
și pe alte planuri — ridicînd pe o 
treaptă superioară atît legăturile 
cu această țară, cit și, in gene
ral. cu celelalte țări ale conti
nentului de la sud de Rio 
Grande.

Aeroportul „Mariscal Sucre" 
al capitalei ecuadoriene este 
pavoazat cu drapelele de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Ecuador. în 
întimpinarea inalților oaspeți a 
venit pe aeroport președintele 
Guillermo Rodriguez Lara și alte 
oficialități ecuadoriene.

Sint prezenți ambasadorul 
României in Ecuador, Dumitru

• Un călduros, salut de bun venit 
îți' „tara de la jumătatea pămîn- 
tului" • Dialogul romano —ecu

adorian se anunță fructuos
Moianu, membrii ambasadei ro
mâne la Quito.

La coborirea din avion, preșe
dintele Ecuadorului adresează 
președintelui Consiliului de Stat 
al României un călduros salut 
de bun venit și iși exprimă con
vingerea că vizita sa va duce la 
strîngerea . relațiilor intre cele 
două țări și popoare. La rindul 
său, președintele Nicolae 
Ceaușescu transmite un salut 
călduros din partea Consiliului 
de Stat și a sa personală, din 
partea colaboratorilor care il 
însoțesc, și a intregului popor 
român.

Se trag 21 de salve de arti
lerie. Reactoarele forțelor mili
tare ecuâdoriene, care au însoțit 
aeronava prezidențială de la 
trecerea frontierei, zboară la o 
mică altitudine deasupra aero
portului și înclină aripile în 
semn de salut.

în continuarea ceremoniei sint 
intonate imnurile de stat ale 
României și E'cuadorului.

De președintele Nicolae 
Ceaușescu se apropie primarul 
orașului Quito. Sixto Duran 
Ballen. care îi înminează diplo
ma de oaspete de onoare al 
capitalei ecuadoriene,. precum și 
cheile orașului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
adresează un cuvînt de mulțu
mire primarului, precum și 
populației orașului Quito căreia 
ii urează mari succese în activi
tatea pentru dezvoltarea Ecua
dorului, sănătate și fericire.

„Consiliul municipal al orașu
lui Quito — se arată în diploma 
de onoare — considering că 
prezența Excelenței Sale, 
domnul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României, reprezintă o mare 
cinste și mindrie pentru capita
la Republicii, că importanta .sa 
vizită oficială, avind ca scop 
apropierea față de popoarele lu
mii, confirmă tradiția legături
lor afective existente intre noul 
și vechiul continent, că națiunea 
română, avind profunde rădă
cini in cultura latină, menține 
legături spirituale cu popoarele 
hispanice, moștenitoare, prin 
intermediul Romei și al Spaniei, 
al mărețului patrimoniu roman, 
care a unit puternic multe na
țiuni din răsărit și apus,

declară pe distinsul vizitator 
oaspete ilustru al orașului Quito 
și ii inminează cheile orașului 
în semn dc admirație și afec
țiune față de marea națiune 
română, care de-a lungul seco
lelor a îmbogățit cultura, lite
ratura și arta întregii lumi, 
mărturie a înaltei valori spiri

tuale a poporului român".
Apoi, sint prezentate președin

telui român celelalte persoane 
oficiale ecuadoriene. generalul 
Mario Lopez Serrano, coman
dantul șef al armatei, si 
contraamiralul Sergio Vasquez, 
comandantul șef al forțelor ma
ritime militare, membri ai Con
siliului de guvernămint ; mi
nistrul relațiilor externe, Anto
nio Jose Lucio Paredes, minis
trul apărării. general Marco 
Almeida Jativa, ministrul aface
rilor interne, contraamiral Al
fredo Poveda. ministrul finan
țelor. Ruben Dario Ayala, mi
nistrul agriculturii și zootehniei, 
Guillermo Maldonado Lince, 
ministrul industriei, comerțului 
exterior si integrării. Francisco 
Rosales Ramos, ministrul re
surselor naturale și turismului, 
căpitan Gustavo Jarrin Ampu- 
dia. ministrul educației, maior 
Luis Guillermo Duran, ministrul 
lucrărilor publice, colonel Rafael 
Rodriguez Palacios, secretar ge
neral al guvernului, colonel 
Carlos Aguirre Asansa.

în continuare sint prezentați 
președintelui Ecuadorului per
soanele oficiale care il însoțesc 
pe șeful statului român : Ion 
Pățan, Ștefan Andrei. George 
Macovescu. Bujor Almășan.

Ceremonia ia sfirsit prin tre
cerea în revistă de către cei doi 
președinți a gărzii de onoare, 
alcătuită din cădeți ai Colegiu
lui militar ..Eloy Alfaro" care 
este aliniată pe aeroport.

Pentru a-i saluta pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
venit în această zi pe aeroport, 
răspunzind chemării Confede
rației Oamenilor Muncii din 
Ecuador, centrul sindical cel 
mai important al tării, nume
roși locuitori ai orașului, care 
poartă pancarte cu urări de bun 
sosit : „Bienvenido presidente 
Ceaușescu". „Amistad Ecuador- 
Rumania" — sint citeva din 
inscripțiile ce pot fi citite pe 
marile banderole purtate de 
aceștia. în semn de cinstire 
deosebită se aud cuvintele ros
tite in românește ..Trăiască 
Ceaușescu. Trăiască România !“ 

în drum spre reședința re
zervată oaspeților români, la 
..Hotel Quito" din centrul ora
șului, grupuri de cetățeni, pur- 
tind stegulete ale celor două 
țări, fac o caldă manifestare de 
simpatie președintelui român.

La reședință, președinții Lara 
și Ceaușescu se întrețin cordial 
timp de citeva minute.

★
Principalele cotidiene ecua

doriene „El Comercio", „El 
Universe", „El Tiempo" si „El 
Telegrafo" publică pe prima 
pagină-sub- 'itlttrr mari articole 
consacrate vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu. Articolele sînt 
însoțite de fotografii pe mai 
multe -coloane ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Informind pc larg despre pro
gramul celor două zile ale vi
zitei. cotidienele ecuadoriene 
subliniază că acest important 
eveniment va prilejui cu sigu
ranță încheierea unor înțele
geri concrete intre cele două 
tari in diferite' domenii de ac
tivitate- ..El Comercio", cel mai 
mare ziar al tării, consacră; de 
asemenea, o pagină întreagă, 
in anterior, prezentării Româ
niei. Totodată, ziarul inse
rează numeroase mesaje de 
salut. adresate președintelui 
Nicolae Ceaușescu' de către 
Confederația Oamenilor Mun
cii din Ecuador. Partidul Comu
nist din Ecuador. Federația 
provincială a oamenilor muncii 
din provincia Bolivar, de alte 
organizații ale oamenilor mun
cii.

Ca o expresie a solidarității 
dintre clasa muncitoare ecuado- 
riană și cea română, președin
tele Confederației Oamenilor 
Muncii din Ecuador, Bccquer 
Sanchez, a tinut să transmită 
personal președintelui Nicolae 
Ceaușescu, imediat după sosirea 
sa la reședință, un salut fră
țesc din partea tuturor mem
brilor confederației.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de :

ROMULUS CAPLESCU, 
RADU PASCAL. 
PETRU POPESCU

T elefotografii:
RADU CRISTESCU, 
ION DUMITRU

Un moment de importanță deosebită 
in dezvoltarea relațiilor româno-columbiene 

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele 
Misael Pastrana Borrero au semnat ieri

DECLARAȚIA SOLEMNA COMUNA

Miercuri seara. Ia sediul Pre
ședinției Republicii Columbia 
— Casa Bolivar — a avut loc 
ceremonia semnării Declarației 
Solemne Comune a Republicii 
Socialiste România și a Repu
blicii Columbia.

Documentul a fost semnat din 
partea română de președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae

Joi dimineața, la ora 9.30 (ora 
locală), președintele Consiliului 
de Stat aî Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
încheiat vizita oficială efectuată 
în Columbia la invitația -pre
ședintelui Misael Pastrana 
Borrero.

După semnarea documentelor 
oficiale, la Palatul prezidențial 

Ceaușescu. și de ministrui afa
cerilor externe, George Maco
vescu. iar din partea columbia- 
nă de președintele Republicii 
Columbia. Misael Pastrana Bor
rero. și de ministrul afacerilor 
externe, Alfredo Vasquez Car- 
rizosa.

La ceremonia semnării au 
participat persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe președintele

PLECAREA DIN BOGOTA
„Casa Bolivar" — documente 
care consfințesc rezultatele po
zitive și cuprinzătoare ale vizi
tei — președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de președin
tele Pastrana Borrero și doamna 
Cristina Arango Vega de 
Pastrana, s-au îndreptat spre 
aeroportul internațional ,,E1 

Nicolae Ceaușescu in vizita sa 
în țări ale Americii Latine, 
precum și membri ai guvernu
lui columbian.

După semnarea documentului, 
cei doi președinți și-au strins 
călduros miinile, s-au felicitat 
cordial.

La sosirea șl la plecarea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, la

Dorado", unde a avut loc ce
remonia plecării.

Aeroportul este pavoazat 
Sărbătorește cu drapelele de stat 
ale celor două țări. Sint intona
te imnurile de stat ale Româ
niei și Columbiei. Garda milita
ră prezintă onorurile, apoi, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu iși 

Casa Bolivar o gardă militară 
prezidențială a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile 
de stat ale celor două țări.

Ceremonia semnării docu
mentului, de o deosebită im
portanță pentru dezvoltarea ul
terioară a relațiilor dintre cele 
două state, a fost transmisă in 
direct de posturile de radio și 
televiziune columbiene.

iau rămas bun de la personali
tățile columbiene prezente pe 
aeroport : Alfredo Vasquez
Carrizosa, ministrul afacerilor 
externe, Roberto Arenas Bonilla, 
ministrul afacerilor interne, Her
nando Currea Cubides, ministrul 
apârării naționale. Gerardo Sil-

(Continuare în pag. a ll-a)

Printre altele, semănatul solicită mecanizatorilor în aceste zile o 
sporită competentă fi responsabilitate profesională. De calitatea 
lucrului lor depinde recolta a nu lui viitor

URGENȚELE 
CAMPANIEI AGRICOLE

STRÎNGEREA RECOL TEI,

PREGĂTIREA iNSĂMlNȚATULUI!

Foto: GH. CUCU

• IMPERATIV PERMANENT : ANTRENAREA 
TUTUROR FORȚELOR LA EXECUTAREA LU
CRĂRILOR • TIMPUL PRIELNIC SE CERE 
VALORIFICAT LA MAXIMUM. • COOPERA
TORII DIN UDEȘTi SÎNT HOTĂRÎȚI SĂ OB
ȚINĂ DIN NOU PRODUCȚIILE DE ANUL 
TRECUT. • RECOLTAREA, TRANSPORTUL, 
ARĂTURILE DE TOAMNĂ — TOTUL IMPUNE 
O RIGUROASĂ ORGANIZARE A MUNCII. • 
„LUCRĂM ÎN DOUĂ SCHIMBURI, RECOLTA 
ESTE BUNĂ, SPERĂM SĂ TERMINĂM IN 
SCURTĂ VREME". • PESTE CÎTEVA ZILE, ÎN 
AJUTORUL COOPERATORILOR VOR VENI 
ALTE DETAȘAMENTE DE ELEVI Șl STUDENȚI.

in suceava Buna organizare 
își spune cuvîntul

• l.o Cooperativa agricolă de producție din Bosangi cartofii 
s-au recoltat de pe suprafața de 300 hectare. • Cooperativele 
agricole de producție din Udești, Chilișeni și Reușeai au început 
semănatul griului • Autocamioane din județele Maramureș și lași 
au venit in ajutorul cooperativelor agricole din județul Suceava

Volumul activității ce se cere 
desfășurată în această perioadă 
pe ogoare este extrem de mare. 
Pentru a cuprinde întreg com
plexul de lucrări în județul Su
ceava, forțele umane și meca
nice au fost organizate în așa 
fel îneît timpul prielnic să fie 
valorificat la maximum. Ora 15. 
La sediul Cooperativei agricole 
din Bosangi nu întilnim țipenie 
de om, Intrăm în atelierul me

canic din apropiere. Aici il gă
sim pe mecanicul Ilie Căldăruș.

— Toată lumea este la cîmp, 
ne spune mecanicul. Eu sint 
aici pentru a face unele mici 
reparații la mașinile care sînt 
in trecere.

De la mecanic aveam să a- 
flăm că au fost pregătite din 
timp toate mașinile de recoltat 
cartofi ca și cele 13 autocami
oane ale cooperativei care asi

gură transportul recoltei spre 
bazele de recepție.

— Fiecare șofer, ne spunea în 
continuare mecanicul. seara 
vine cu mașina la atelier, unde 
împreună facem revizia pentru 
a doua zi. Aș vrea să vă arăt că 
pînă in prezent nu s-a înregis
trat nici o defecțiune care să 
ducă la scoaterea din cursă a 
vreunei mașini. De fapt șoferii 
noștri Ion Andonie, Gheorghe 
Blindu, Constantin Fodor, Dra- 
goș Blindu, Ion Popovici, Zam-

OVIDIU MARIAN

(Continuare în pag. a V-a)

Festivalul 

international

„George

Enescu"
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE
Primire cordială, prietenească 

in capitala provinciei Antioquia
Așa cum s-a anunțat, pre

ședintele Nicolae Ceaușescu a 
făcut miercuri, impreunâ cu to
varășa Elena Ceaușescu, o vi
zită de o jumătate de zi in ora
șul Medellin, principalul centru 
industrial al tării și capitala 
provinciei Antioquia. La vizită 
au participat, tovarășii Ștefan 
Andrei, Bujor Almășan și Mircea 
Malița. consilier al președintelui 
Consiliului de Stat. Oaspeții ro
mâni au fost însoțiți de minis
trul columbian de interne, Ro
berto Arena's Bonilla.

De la Bogota la Medellin este 
o jumătate de oră de zbor.' 
Dacă din Venezuela, in drum 
spre Columbia a fost traversat 
lanțul (Cordillera) Anzilor Ră- 
săriteni. acum se survolează 
Anzii Centrali. Prin hublourile 
avionului se poate vedea același 
pgisaj contorsionat, brăzdat de 
metereze stîncoase, între care 
șerpuiesc depresiuni intermon
tane și porțiuni înguste de văi. 
Comunicațiile terestre sînt aici 
foarte greu de stabilit Și de 
aceea rețeaua liniilor aeriene a 
luat in această țară o mare dez
voltare. Columbia . numărind 
peste 600 de aeroporturi, prin 
care se efectuează un intes tra
fic de pasageri și de mărfuri.

Zburăm peste mari plantații 
de cafea care, in această re
giune ,,Tierra Caliente" și-au 
găsit condiții ideale de dezvol
tare — Medetlin-ul fiind, de 
altfel, și cel mai important 
centru de comercializare a ca
felei columbiene. Cafeaua, de o 
excelentă calitate, continuă să 
rămînă principala sursă de de
vize a țării, situație care iși 
are avantajele, dar și dezavan
tajele sale.

în trecutul nu prea îndepăr
tat. columbienii obișnuiau să 
spună că, datorită monoproduc- 
tiei. țara lor are tot atitea pro
bleme de rezolvat cîți ghimpi 
are un cactus, economia co- 
lumbiană fiind în permanență 
expusă oscilațiilor prețurilor 
cafelei pe piața mondială. Trep

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
la Asociația Națională a Industriașilor Columbieni

Domnule guvernator,

Domnule președinte al Aso
ciației Naționale a Industriași
lor.

Doamnelor și domnilor.

Aș dori să exprim bucuria 
noastră că ne aflăm astăzi în 
frumosul oraș Medellin, că ne 
aflăm in mijlocul reprezentan
ților Asociației Naționale a In
dustriașilor. despre care știm că 
joacă un rol important jn dez
voltarea economică a Colum
biei.

Aș dori să mulțumesc pentru 
cuvintele de salut și pentru 
aprecierile pe care domnul pre
ședinte al asociației Ie-a fă
cut la adresa poporului meu, a 
dezvoltării sale economice și 
sociale.

Am venit în Columbia ca sol 
al unui popor care și-a ciștigat 
prin lupte grele independența, 
a devenit stăpin pe destinele 
sale și iși făurește printr-o acti
vitate intensă o viață nouă ce 
ii asigură bunăstarea și ferici
rea. Am venit în Columbia la 
un popor de care ne leagă o 
serie de afinități de limbă, de 
cultură, de care ne leagă trecu
tul istoriei noastre, dar mai eu 
seamă un șir de asemănări in ce 
privește lupta pentru indepen
dență națională și multe pre
ocupări comune astăzi în dez
voltarea economică și socială, 
în consolidarea independenței 
naționale, în participarea la 
lupta pentru asigurarea unor 
relații noi între toate statele, 
fără deosebire de orinduirea so
cială, pentru o lume mai dreap
tă, a păcii și colaborării inter
naționale.

Doresc să vă declar de Ia în
ceput că am avut discuții deo
sebit de bune cu președintele 
tării dumneavoastră, iar miniș
trii și specialiștii care mă înso
țesc au avut convorbiri cu o 
seamă de conducători ai econo
miei dumneavoastră. în cadrul 
acestor convorbiri, am ajuns la 
multe concluzii comune cu 
privire la dezvoltarea colaboră
rii actuale dintre țările noastre. 
Dumneavoastră ne-ați prezentat 
aici o serie de rezultate în dez
voltarea economică și socială, 
in dezvoltarea industriei și 
agriculturii din Columbia. Ca 

tat ,.ghimpii" încep să dispară 
datorită eforturilor susținute 
îndreptate spre diversificarea 
economiei, spre multiplicarea 
direcțiilor sale de dezvoltare. 
Un exemplu il constituie com
plexul siderurgic de la Paz del 
Rio, unic în felul său prin alti
tudinea la care este situat — 
2 700 metri — și pe care în 
cursul zborului îl lăsăm în 
dreapta noastră. Consemnînd 
debutul industrializării țării și, 
totodată, oferind cadrul pentru 
Închegarea unui puternic deta
șament al clasei muncitoare, 
Paz del Rio răspundea unei ne
cesități indispensabile, pentru 
obținerea unei adevărate inde
pendențe economice, pentru de
pășirea condiției de țară a unui 
singur produs, sursă a atîtor 
convulsii în viața națiunii. Dar 
expresia cea mai spectaculoasă 
a acestor eforturi de făurire a 
unei economii multilaterale o 
constituie Medellin-ul, cu care 
oaspeții români au acum prile
jul să facă cunoștință.

Pe aeroportul Playa Herrera 
al orașului, solii poporului 
român sînt salutați cu cordia
litate de guvernatorul provinciei 
Antioquia. Ignacio Betancurt 
Campuzano, de alte oficialități 
locale. Se intonează imnuri’e 
celor două țări. Președintele 
Nicolae Ceaușescu primește 
onorurile gărzii militare alinia
te pe aeroport. Numeroși cetă
țeni aflați in incinta și pe tera
sele aerogării iși exprimă prin 
aplauze bucuria de a-1 vedea 
în mijlocul lor pe conducătorul 
unei țări prietene.

Al doilea oraș ca mărime al 
tării, cu o populație de un mi
lion și jumătate de locuitori, 
Medellin-ul și-a păstrat. în ciu
da puternicii implantări indus
triale — fabrici de textile, de 
mase plastice. întreprinderi ali
mentare și de prelucrare a tu
tunului, ateliere mecanice — și 
a construirii unor impozante 
edificii cu multe etaje, un aer 
de prospețime, oferind ochiului, 

prieteni ai poporului columbian 
ne bucurăm de aceste rezultate 
și sîntem convinși că poporul 
dumneavoastră va obține suc
cese iot mai mari in dezvolta
rea industriei, agriculturii, ști
inței și culturii, in ridicarea bu
năstării sale materiale și spiri
tuale.

România a obținut, de aseme
nea, rezultate însemnate pe ca
lea dezvoltării sale economice 
și sociale. Industria românească 
produce astăzi de 25 de ori mai 
mult cțecît înainte de război. In 
domeniul energiei produceam 
înainte de război — am luat ca 
termen de comparație această 
perioadă în care a fost obținută 
producția cea mai avansată a 
României dinainte de 1944 —
1.5  miliarde kWh ; astăzi pro
ducem 48 miliarde kWh. Pro
duceam 280 000 tone de oțel ; în 
acest an vom produce peste 8 
milioane și în 1975 circa 11 mi
lioane tone. Producem astăzi 
circa 40 000 de tractoare de di
ferite tipuri în fiecare an. de Ia 
cele mai mici pînă la cele de 
380 și chiar 400 C.P. ; înainte, 
nu produceam nici un tractor ! 
Producem autocamioane, de 
asemenea , de diferite tipuri, 
pînă Ia cele de 50 tone și în 
următorii cițiva ani. poate în 
1976. vom produce autocamioa
ne de 100 tone. Producem în
treaga gamă de mașini agricole, 
mijloace de transport, utilaj 
minier, utilaj petrolier, și. fără 
a ne lăuda, după toate datele 
internaționale, ocupăm în ceea 
ce privește utilajul petrolier, 
locul trei in lume.

Producem, de asemenea, uti
laj energetic hidro și termo, 
utilajele și agregatele hidro de 
la cele mai mici pînă la cele 
de 180 megawați, iar cele termo 
pînă Ia 300 de megawați și vom 
trece Ia agregate de 600 și 1 000 
de megawați. Producem și uti
laj chimic, utilaj pentru indus
tria materialelor de construcții, 
producem ciment și alte mate
riale de construcții, utilaj pen
tru industrializarea lemnului, 
utilaj pentru industria textilă, 
mașinî-unelte de diferite tipuri 
și. desigur. corespunzător cu 
aceasta, am dezvoltat producția 
de aparatură de' măsurat și 
control, am dezvoltat . electro
nica, inclusiv aparatura de cal
cul. 

la tot pasul, surpriza unor mi
nunate parcuri și grădini, do
minate de policromia incîntă- 
toare a orhideelor, care și aici, 
ca și în Costa Rica, constituie 
emblema națională.

în apropierea unui astfel de 
parc se află și sediul Asociației 
Naționale a Industriașilor Co- 
lumbieni (A.D.N.I.), primul po
pas al oaspeților români la 
Medellin. în fața clădirii s-a 
adunat o mare mulțime de oa
meni, care le fac o caldă și 
spontană manifestație de sim
patie. Președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, celelalte persoane 
oficiale române sînt întimpinați 
de președintele A.D.N.I.. Luis 
Prieto Ocambu. care, urîndu-le 
bun venit, îi invită în salonul 
de onoare. în alocuțiunea pe 
care o rostește, președintele 
Asociației Naționale a Indus
triașilor Columbieni dă expre
sie satisfacției și mîndriei pen
tru cinstea deosebită făcută 
prin această vizită. Cunoaștem, 
arată vorbitorul, și apreciem 
foarte mult succesele însemnate 
pe care România le-a obținut 
intr-un timp atît de scurt, sub 
conducerea dumneavoastră, pro
cesul rapid de industrializare, 
dezvoltarea intensă și armoni
oasă a diferitelor sectoare ale 
economiei, ritmurile ei înalte 
de creștere. Arătînd în conti
nuare că guvernul columbian 
are preocupări similare în ce 
privește dezvoltarea, vorbitorul 
a înfățișat pe scurt un tablou 
al realizărilor economice ale ță
rii. al eforturilor de extindere a 
sectorului industrial, care re
prezintă în momentul de fată 
douăzeci la sută din producția 
totală a țării.

Columbia, a spus el. care are 
în subsolul său mari bogății 
minerale, încă insuficient ex
plorate și exploatate, și care 
dispune totodată de un însem
nat potențial hidroenergetic, sa
lută orice acțiuni de colaborare 
în aceste domenii, în special cu

Deci, am putea spune că în 
ramurile moderne, industria ro
mânească produce multe tipuri 
de utilaje și aparatură. Am dez
voltat puternic petrochimia 
precum și alte sectoare necesa
re ridicării bunăstării materiale, 
mă refer la industria textilă și 
industria alimentară.

Industria reprezintă astăzi 
circa 65 Ia sută din venitul na
țional ; înainte reprezenta circa 
20 la sută. Am obținut rezultate 
și în dezvoltarea agriculturii. 
Agricultura noastră este com
plet mecanizată și cooperativi- 
zată. Am obținut anul trecut o 
producție de cereale de circa 
17 milioane tone, la care 
trebuie adăugată producția ce
lorlalte plante, cum ar fi ma
zărea, orezul, sfecla de zahăr, 
plantele tehnice. Dacă am face 
totalul producției agricole, am 
ajunge Ia o cifră de aproape 30 
milioane tone.

Ponderea agriculturii repre
zintă astăzi circa 20 Ia sută din 
producția generală a țării.

Iată un tablou al situației 
economice a României actuale. 
Toate aceste realizări s-au în
făptuit cu mari eforturi. Anual 
alocăm pentru dezvoltarea țării 
33 Ia sută din venitul național 
și avem in vedere să continuăm 
și in viitor acest ritm. Produc
ția industrială a crescut în me
die anual cu 11.5 Ia sută, iar 
anul acesta, pe primele opt 
luni, cu 14,9 la sulă, aproape 15 
la sută.

O atenție deosebită am acor
dat problemei cadrelor. Româ
nia era o țară în care mai exis
tau încă mulți analfabeți. Am 
lichidai de mult această situație.

Avem invățămintul de 10 ani 
obligatoriu pentru întregul ti
neret. în licee sint cuprinși 
circa 30 la sută din tineri. 
Invățămintul superior, universi
tar și tehnic cuprinde circa 
150 000 de tineri. în școlile noas
tre profesionale se pregătesc a- 
nual circa 150 000 de tineri pen
tru diferite sectoare din indus
trie. La aoeasta se adaugă școli
le cu profil agricol. Am pus ac
centul pe dezvoltarea învăță- 
mîntului și pregătirii cadrelor, 
deoarece nici un progres econo
mic nu se poate realiza fără ca
dre cu o înaltă calificare tehni- 
co-profesională.

Acordăm o mare atenție cer
cetării științifice, deoarece, după 

țări ca România, care a obți
nut succese atit de marcante in 
dezvoltarea industriei sale ex
tractive și energetice. Posibili
tăți de colaborare cu România 
există și în domeniul agricul
turii, ca și în alte domenii și 
sîntem gata să explorăm îm
preună cu reprezentanții țării 
dumneavoastră modalitățile de 
a fructifica aceste posibilități.

A luat apoi cuvîntul pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.

Expunerea conducătorului sta
tului român a fost puternic 
aplaudată.

în continuare, cei prezenți 
și-au exprimat dorința de a 
afla o serie de amănunte asu
pra dezvoltării României, ca, de 
pildă, modul în care sînt repar
tizate .exporturile țării, proble
me de ordin demografic, siste
mul de organizare și exploatare 
agricolă, rolul femeii în socie
tatea românească, sistemul im
pozitelor, posibilitățile unor ac
țiuni de colaborare cu firme co
lumbiene. în ceea ce privește 
sectorul textilelor și cel al pe
trolului. Răspunzînd cu amabi
litate solicitărilor adresate, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
făcut pentru fiecare din dome
niile amintite o prezentare sin
tetică, sprijinită pe cifre și date 
concrete, care au întregit ima
ginea despre dezvoltarea mul
tilaterală a țării noastre.

în numele tuturor celor de 
față, președintele A.D.N.I. a 
mulțumit călduros pentru ex
punerea făcută, exprimînd încă 
o dată gratitudinea pentru vi
zita cu care au fost onorați.

Cel de-al doilea punct inclus 
în programul vizitei la Medel
lin este Compania Columbiană 
de Țesături „Coltejer". Datorită 
puternicei dezvoltări a indus
triei textile, Medellin-ul a fost 
adesea numit „Manchester-ul 
Columbiei". în mod alegoric, 
orașul este asemuit d« localnici 
cu o persoană ale cărei degete 
sint împodobite cu trei inele, 
fiecare făcut din alt material : 

cum știți. în condițiile actualei 
revoluții tehnico-științifice, pro
gresul fiecărei țări trebuie să 
se bazeze pe tot ce a creat mai 
bun știința și tehnica : fără 
aceasta, nu este posibil un pro
gres real.

Am vorbit numai despre efor
turile noastre de dezvoltare. 
Poate veți întreba, și este nor
mal acest lucru, ce am făcut in 
privința condițiilor de viață ale 
omului. Trebuie să spun că 
acordăm o mare atenție proble
melor sociale, ridicării nivelului 
de trai al poporului. Venitul 
național a crescut de opt ori. 
Corespunzător au crescut și 
veniturile oamenilor muncii. 
Construim multe locuințe, 
multe așezăminte de sănăta
te, culturale și de altă natură. 
Avem aatăzl un medic la 640 lo
cuitori. ceea ee considerăm că 
este un lucru foarte bun. Facem 
totul ca, pe măsură ce dezvoltăm 
economia generală, să asigurăm 
oamenilor condiții cit niai bune 
de viață din toate punctele de 
vedere, deoarece pornim de Ia 
faptul că societatea socialistă pe 
care noi o edificăm trebuie să 
facă totul pentru ca omul să 
ducă o viață cil mai îmbelșu
gată, să se bucure de toate cu
ceririle materiale și spirituale, 
să fie afirmată demnitatea uma
nă în toate domeniile de activi
tate.

Asigurăm participarea largă a 
maselor la conducerea societății, 
începînd din întreprinderi și 
pînă Ia Marea Adunare Națio
nală. funcționează organe de 
conducere care au dreptul de 
hotărîre. Alături de cadrele de 
conducere din întreprinderi și 
de specialiști, în aceste organe 
participă reprezentanți aleși ai 
oamenilor muncii care hotărăsc 
asupra întregii activități. Demo
crația pe care o realizăm in 
țara noastră este o democrație 
largă, economică și politică, care 
asigură participarea întregului 
popor Ia soluționarea tuturor 
problemelor. Așa se și explică 
că politica pe care o desfășurăm, 
atit cea internă, cit și cea ex
ternă, se bucură de sprijinul 
unaiiim al poporului, pentru că 
tot ceea ce facem este închinat 
dezvoltării națiunii noastre so
cialiste.

Ani realizat dezvoltarea țSrii 
noastre și datorită colaborării 

unul din boabe de cafea, al 
doilea din aur, intrucît regiunea 
înconjurătoare este bogată în 
metal galben, iar al treilea din 
fier înfășurat in fire țesute de 
lină.

Acest din urmă inel simbo- 
lizînd avîntul luat de. industria 
textilă, este pentru localnici cel 
mai prețios. Vizita la „Colte
jer" a oferit, din acest punct de 
vedere, imaginea unei întreprin
deri moderne, cu un randament 
ridicat și un sistem modem de 
organizare a producției. Oaspe
ții români sînt invitați să ur
meze fluxul, tehnologic. înce- 
pînd cu atelierele de filatură și 
terminînd cu țesătoriile. fiind 
informați că Întreprinderea ocu
pă locui întîi în totalul 'expor
turilor țării. Președintele 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu apreciază cali
tatea țesăturilor imprimate și 
a stofelor fabricate aici, modul 
economicos de folosire a spa
țiului și de amplasare a utila
jelor. Muncitori și muncitoare 
aflați la locurile de muncă sa
lută cu prietenie pe oaspeți, 
care le răspund in mod cordial.

Luîndu-și rămas bun de la 
Juan Gonzalo Londono, pre
ședintele Companiei, de la cei
lalți reprezentanți ai acesteia, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le 
împărtășește impresia bună pe 
care i-a lăsat-o acest important 
obiectiv al industriei columbie
ne și urează succes în activita
tea lor muncitorilor și specia
liștilor ce lucrează aici.

în continuarea vizitei la Me
dellin, guvernatorul provinciei 
Antioquia și soția sa a oferit, 
la „Club Campestre", un prînz 
în onoarea înalților oaspeți m- 
mâni. în timpul prînzuluh 
care a decurs într-o ambianță 
cordială, au luat cuvîntul gu
vernatorul Ignacio Betancurt 
Campuzano și președintele 
Nicolae Ceaușescu.

în cursul după-amieziî, oaspe
ții s-au înapoiat la Bogota.

cu alte țări. Nici nu se poate 
concepe o dezvoltare fără a se 
colabora cu alte state. Colabo
răm cu toate țările, fără deose
bire de orinduirea socială. Do
rim să extindem această cola
borare și cu Columbia. Sîntem 
interesați să dezvoltăm cu 
dumneavoastră o largă coope
rare. Am ajuns. în principiu, cu 
președintele dumneavoastră la 
multe înțelegeri politice. Sper 
că și Asociația Națională a In
dustriașilor va contribui la tra
ducerea în viață a acestor înțe
legeri. Avem în vedere o cola
borare In domeniul prospectă
rii și dezvoltării petroliere. Se 
intenționează chiar crearea unei 
societăți mixte. Avem in vedere 
o colaborare și în domeniul mi
nier și al industrializării lem
nului ; se vor kemna unele în
țelegeri chiar și în domeniul 
textilelor. Știm eă aici, la Me
dellin, există o industrie textilă 
dezvoltată. Vom semna, de ase
menea. o serie de înțelegeri în 
ceea ce privește agricultura.

Aceste înțelegeri pornesc, de
sigur, de la principiul deplinei 
egalități in drepturi și avanta
jului reciproc și sperăm că ele 
vor contribui la o extindere 
substanțială a relațiilor noastre 
economice, la dezvoltarea indus
triei din țările noastre, la creș
terea venitului social și național 
din fiecare țară, Ia consolidarea 
economiei, independentei și su
veranității fiecărui stat.

în acest spirit, am discutat cu 
președintele dumneavoastră, cu 
o serie de miniștri și de condu
cători ai industriei și ai econo
miei din tara dumneavoastră. 
Am dori ca asociația dumnea
voastră să sprijine activ reali
zarea acestor înțelegeri, fiind 
convinși că ele corespund atit 
intereselor dumneavoastră, inte
reselor poporului columbian, aș* 
cum afî spus și dumneavoastră, 
cit și. fără îndoială, dezvoltării 
relațiilor dintre țările noastre.

Cu aceste ginduri aș dori încă ! 
o dată să vă mulțumesc pentru 
primirea cordială ce ne-ați re
zervat-o, să vă urez dumnea
voastră și poporului columbian 
succese tot mai mari in dezvol
tarea eeonomico-socială și tot
odată să adresez urări pentru o 
bună colaborare între industria 
românească și cea columbiană, 
pentru întărirea prieteniei între 
cele două țări și popoare.

PLECAREA DIN BOGOTA
(Urmare din pag. I)

i
va Valderrama, ministrul mine
lor și petrolului, Guillermo Gon
zales Charry, președintele 
Curții Supreme de Justiție, Ra
fael Azuero Manchola. delega
tul ministerial pe lingă Preșe
dinția Republicii, Alfonso Da
vila Ortiz, guvernatorul provin
ciei Cuandinamarca, Anibal 
Fernandez de Soto, primarul 
orașului Bogota, cardinalul 
Anibal Munoz Duque, primatul 
Columbiei, nunțiul apostolic 
Angelo Palmas, decanul corpu
lui diplomatic.

La scara avionului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu iși iau un 
călduros rămas bun de la 
președintele Pastrana și doamna 
Cristina Arango Vega de 
Pastrana.

La despărțire, președintele Co
lumbiei iși exprimă satisfacția 
pentru rezultatele vizitei în
treprinse de șeful statului ro
mân. apreciind că ea va duce 
la stringerea relațiilor dintre 
cele două țări și popoare. Pre

Tovarășii Nicu Ceaușescu, vi
cepreședinte al Consiliului U- 
niunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, și Pe
tru Popescu, membru supleant 
al Biroului C.C. al U.T.C., s-au 
întîlnit, miercuri, 12 septembrie, 
în sediul Ambasadei române din 
Bogota, cu Carlos Dromero, se
cretar general al Uniunii Tine
retului Comunist din Colum
bia. Millar Chacon, secretar or

ședintele Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că relați
ile româno-columbiene vor cu
noaște, în urma vizitei, o și mai 
mare dezvoltare.

După ce înalții soli ai po
porului român salută incă o 
dată, de pe scara avionului, pe 
cei prezenți pe aeroportul -.El 
Dorado" din Bogota, aeronava 
prezidențială decolează, indrep- 
tindu-se spre Quito, capitala 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU. a adresai președintelui Repu
blicii Columbia, MISAEL PASTRANA BORRERO, următoarea 
telegramă :

La plecarea din frumoasa și ospitaliera dumneavoastră iară, 
vă rog să primiți. Excelență, sincere mulțumiri pentru primirea 
cordială și pentru posibilitatea ce ne-ați oferit-o de a cunoaște 
unele aspecte 'din viața și realizările harnicului și talentatului 
popor columbian.

Fructuoasele convorbiri purtate, acordurile și înțelegerile la 
care am ajuns împreună și dorința noastră comună de a dez
volta relațiile prietenești și de cooperare dintre țările și po
poarele noastre imi întăresc convingerea că această vizită va 
reprezenta un moment important în evoluția legăturilor dintre 
România și Columbia.

Urez poporului columbian prieten succese în dezvoltarea eco
nomică și socială a țării, bunăstare și fericire !

ÎNTÎLNIRE
ganizatoric al Uniunii Tineretu
lui Comunist din Columbia, 
Leonardo Osada si Guillermo 
Saenz, membri ai Comisiei Na
ționale Universitare a Uniunii 
Tineretului Comunist din Co
lumbia. cu membri ai Comite
tului Executiv al Uniunii Ti
neretului Comunist din Colum
bia. reprezentanți ai conducerii 
mișcării studențești.

A avut loc o informare re

Republicii Ecuador — urmă
toarea etapă a vizitei președin
telui Consiliului de Stat al 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în America Latină.

Pînă la frontiera cu Ecuado
rul, aeronava românească este 
însoțită de avioane cu reacție 
ale forțelor armate columbiene.

ciprocă în problemele specifice 
ale organizațiilor de tineret și 
studențești din cele două țări. 
Au fost analizate posibilitățile 
lărgirii colaborării dintre organi
zațiile de tineret și studențești 
din România și Columbia.

O delegație de tineret și stu
dent! din Columbia a fost in
vitată să facă o vizită în Româ
nia.
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BANCHET OEERIT DE PREȘEDINTELE CONSULULUI 
1)E STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA, 
7" NICOLAE CEAUȘESCU, ȘI TOVARĂȘA 

ELENA CEAUȘESCUIN ONOAREA PREȘEDINTELUI
REPUBLICII COLUMBIA ȘI A SOȚIEI SALE

CONFERINȚA DE PRESA 
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut miercuri o în- 
tîlnire, la reședința sa din Bo
gota, cu reprezentanți ai ziare
lor centrale din Columbia, ai 
Radioteleviziunii, cu corespon
denți străini acreditați in ca
pitala Columbiei.

Conferința de presă a fost des
chisă de Ion Cârje, director ge
neral adjunct al Agerpres, șe
ful grupului de ziariști români 
care îl însoțesc pe conducătorul 
statului român în vizita sa pe 
continentul , latino-american. .:

în ' continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a răspuns la 
întrebările puse de ziariști.

GUILLERMO TRIBUN (A- 
genția de presă E.F.E.): 
Domnule președinte, în Ame
rica Latină au loc frecvente 
lovituri de stat. Din acest 
punct de vedere, cum inter
pretați dumneavoastră sinuci
derea președintelui Allende ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Am aflat cu mul
tă îngrijorare despre lovitura de 
stat reacționară din Chile. Cu 
multă durere am aflat de asasi
narea mișelească a președintelui 
Republicii Chile, Salvador Al
lende, eminent om politic, pa
triot chilian, luptător pentru 
pace și colaborare între popoare.

Considerăm această lovitură 
de stat ca un atentat împotriva 
libertății și independenței na
ționale. a poporului chilian, ca 
o lovitură dată luptei de elibe
rare, de dezvoltare independen
tă a țărilor Americii Latine. Ne 
exprimăm solidaritatea cu for
țele progresiste, cu poporul chi
lian și sîntem convinși că el va 
reuși să restabilească ordinea 
constituțională. ordinea demo
cratică, să facă să fie respectată 
voința sa democratică.

RODRIGO JARAMILLO 
(Agenția de presă Inter Press 
Service) : Domnule președinte 
Ceaușescu, ați fi atît de a- 
mabil să rezumați acordurile 
la care ați ajuns cu guvernul 
columbian în legătură cu 
schimburile comerciale, teh
nologice, culturale etc ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : în cursul vizitei 
pe care o efectuăm în Colum
bia, am avut convorbiri deose
bit de bune cu președintele Pas
trana, iar miniștrii și specialiș
tii care mă însoțesc au avut 
convorbiri cu miniștri columbi- 
eni, cu diferite companii și cu 
specialiști din Columbia. Am a- 
juns la o serie de înțelegeri cu 

Primirea la tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a lui Alfonso Lopez Michelsen, candidat al Partidului

privire la dezvoltarea colaboră
rii economice, tehnico-științifi- 
ce și culturale dintre țările 
noastre, îndeosebi se vor sem
na unele acorduri de colaborare 
în domeniul cercetărilor și ex
ploatării petroliere, în domeniul 
minier. în domeniul industriali
zării lemnului, in domeniul a- 
griculturii și in domeniul indus
triei de textile.. Toate acestea 
vor crea o bază largă de extin
dere a colaborării multilaterale 
între popoarele noastre, avanta
joasă și pentru poporul colum
bian și pentru România, înte
meiată pe egalitate, respectași 
avantaj reciproc și, desigur, ne
amestec în treburile interne.

ORLANDO PION (ziarul 
„Republica"): Ce deosebire 
ați găsit dumneavoastră în
tre ceea ce este muncitor sau 
proletar în țările socialiste și 
în lumea occidentală ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU.: Cred că și dum
neavoastră cunoașteți că în 
România, ca și în alte țări so
cialiste. muncitorii sînt stăpîni 
pe mijloacele de producție și. 
deci, stăpîni pe produsul social 
și național și este asigurată o 
repartiție echitabilă în raport cu 
contribuția și cu munca fiecă
ruia la dezvoltarea societății.

în țările capitaliste, știți bine 
că proprietatea este pe bază ca
pitalistă și repartiția, ca atare. 
De altfel, în întreaga lume, cla
sa muncitoare este preocupată 
tocmai de a așeza relațiile soci
ale pe o bază mai dreaptă, mai 
justă. însăși în America Latină 
preocuparea pentru o mai bună 
dreptate socială animă astăzi 
toate popoarele, toate forțele 
înaintate.

JORGE PALOMINO (Ra
dio „Caracol") : Domnule pre
ședinte, dumneavoastră nu 
considerați că, prin moartea 
președintelui Allende, sistemul 
socialist în America Latină a 
suferit o grea lovitură ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Lovitura de stat 
reacționară din Chile și asasi
narea președintelui Allende con
stituie fără nici o îndoială o 
grea lovitură pentru dezvoltarea 
nouă, socialistă, în Chile, mai cu 
seamă că se experimenta o cale 
proprie de trecere spre socia
lism. Fără îndoială că popoarele 
își pot pune multe întrebări, 
cred că vor trage și multe în
vățăminte privind necesitatea 
unirii tuturor forțelor progresis
te și naționale, a tuturor celor 
care doresc ca bogățiile națio
nale să se afle în mîna poporu

lui propriu, ca poporul să poa
tă să-și asigure o dezvoltare li
beră și independentă.

GABRIEL GUȚIEREZ 
(Ziarul „El Tiempo"): Aș 
dori să vă întreb, care este 
părerea dumneavoastră, dom
nule președinte, despre Co- 

■ lumbia, despre dezvoltarea 
acestei țări și despre oamenii 
săi ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Am vizitat, de 
fapt, numai două orașe din Co-, 
lumbia — Bogota și, astăzi, Me
dellin, unul din centrele indus
triale ale Columbiei. Am avut, 
însă, multe convorbiri și . am ră
mas cu părerea că se depun 
eforturi susținute, pentru dezvol
tarea economico-socială a țârii, 
pentru un avînt mai puternic al 
industriei, al agriculturii. Con
sider că poporul columbian de
pune eforturi susținute pe a- 
ceastă cale, are perspective mi
nunate de a obțihe o dezvolta
re puternică, de a-și consolida 
atît dezvoltarea economico-so
cială, cît și independența și su
veranitatea. Am impresii deose
bite despre entuziasmul și ospi
talitatea poporului columbian și 
aș dori să exprim sentimentele 
poporului român de prietenie și 
colaborare cu poporul colum
bian.

JULIO GONZALES (Ziarul 
„El Sigla"): Care sint rela
țiile actuale ale României, 
țară socialistă, cu Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Avem relații 
bune și de vecinătate cu Uniu
nea Sovietică în toate domeniile 
de activitate, atît în domeniile 
economic, politic, cît și în lupta 
pentru o lume mai dreaptă, pen
tru pace internațională, așa cum 
avem relații bune cu toate ță
rile socialiste.

In ce privește relațiile Româ
niei cu Statele Unite, ele s-au 
dezvoltat mult în ultimii ani și 
considerăm că în spiritul coexis
tenței pașnice, acționînd în spiri
tul deplinei egalități, respectului 
independenței și suveranității, 
neamestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc, există 
perspective de a dezvolta aceste 
relații de colaborare atît cu 
Statele Unite, cît și cu alte țări 
capitaliste dezvoltate.

RODRIGO JARAMILLO 
(Agenția de presă Inter Press 
Service): Domnule președin
te, România, care a adoptat o 
politică internațională foa’te 

independentă în ultimii ani, în 
mod deosebit în relațiile sale 
cu țările socialiste, ce atitudi
ne și-a asumat față de țările 
din lumea a treia, în special 
față de țările din grupul ce
lor nealiniate ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Aș dori, in pri
mul rind, să menționez că Româ
nia desfășoară o activitate in
dependentă în relațiile cu toate 
statele lumii și că relațiile cu 
țările socialiste sint menite să 
constituie un model nou de re
lații intre țări care construiesc o 
orînduire nouă.

în ce privește relațiile Româ- 
niei cu țările în curs de dezvol
tare, cu țările care acționează 
pentru dezvoltarea lor economi- 
co-socială independentă, le-am 
acordat și le acordăm o atenție 
deosebită, întreținem relații 
largi de colaborare cu toate a- 
ceste țări. Ele au caracter și de 
întrajutorare reciprocă in lupta 
pentru afirmarea independenței 
și suveranității fiecăruia, de 
luptă împotriva colonialismului, 
neocolonialismului, a politicii 
imperialiste de forță și dictat, 
pentru dreptul popoarelor de a 
fi deplin stăpîne pe destinele 
lor, de a-și putea organiza viața 
corespunzător voinței proprii, 
fără nici un amestec din afară. 
Facem totul pentru dezvoltarea 
relațiilor de colaborare și soli
daritate cu aceste state.

GERARDO JEREZ (Secre
tariatul de presă a Președin
ției Republicii) : Ce înseamnă 
pentru domnul președinte al 
României politica țărilor din 
așa-numita lume a treia, pen
tru că ele nu fac parte nici 
din capitalism, nici din socia
lism ?

cel

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Este o proble
mă care ar necesita o discuție 
lungă, pentru că țările din așa- 
zisa lume a treia sint toate țâri 
în curs de dezvoltare, și-au cu
cerit independența după 
de-al doilea război mondial. în
tre acestea se află și unele țări 
socialiste. Multe din acestea a- 
firmă și înfăptuiesc, de altfel, 
măsuri de dezvoltare socialistă a 
țărilor lor. Ca atare, nu s-ar pu
tea spune că ele se află între 
socialism Și capitalism. Sînt țări 
cu diverse orînduiri sociale, care 
luptă pentru dezvoltarea lor e- 
conomică și socială independen
tă, pentru a lichida formele de 
dominație, colonialism, neocolo
nialism și care își unesc efortu
rile pentru a asigura indepen
dența, bunăstarea și fericirea 
propriilor lor popoare.

Miercuri seara, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit un banchet 
în onoarea președintelui Repu
blicii Columbia, Misael Pastra
na Borrero, și a soției sale, 
Cristina Arango Vega de Pas
trana.

La banchet, care a avut loc în 
saloanele Clubului militar din 
Bogota, au luat parte Hugo Es
cobar Sierra, președintele Con
gresului Național, Alfredo Vas- 
quez Carrizosa, ministrul afa
cerilor externe, Hernando 
Currea Cubides, ministrul apă
rării naționale, Gerardo Silva

Toastul președintelui
NICOLAE CEAUSESCUJ

Stimate domnule președinte, 
Doamnă,
Doamnelor și domnilor,
Sîntem aproape de încheierea 

vizitei noastre în frumoasa 
dumneavoastră patrie. Deși re
lativ scurtă, vizita în Colum
bia, convorbirile pe care le-am 
avut cu dumneavoastră, dom
nule președinte, convorbirile pe 
care miniștrii și specialiștii ro
mâni le-au avut cu membri ai 
guvernului columbian, cu condu
cători de companii și intreprin- 
deri din Columbia au fost deo
sebit de rodnice.

Am avut prilejul să cunosc 
— puțin este adevărat — preo
cupările și realizările poporului 
columbian pe calea dezvoltării 
economico-sociale; Avem impre
sii deosebit de plăcute despre 
munca și rezultatele pe care po
porul dumneavoastră le-a obți
nut în dezvoltarea sa. Avem 
impresii deosebit de plăcute 
despre intîlnirile cu populația 
din Bogota și Medellin. Am vă
zut cum ea A. exprimat senti
mentele de prietenie față de 
noi, față de colaborarea și 
prietenia dintre cele două țări și 
popoare. Am putea spune, deci, 
că vizita noastră a fost deosebit 
de bună din toate punctele de 
vedere.

Am discutat un cerc larg de 
probleme în ce privește colabo
rarea dintre țările noastre. S-au 
încheiat o serie de acorduri, s-au 
stabilit o serie de înțelegeri1 pen
tru dezvoltarea colaborării eco
nomice, tehnico-științifice, cul
turale și sînt convins că ele vor 
fi traduse în viață. Noi vom 
face totul pentru ea ele să fie 
realizate in cele mai bune con- 
dițiuni.

Am semnat, în această seară, 
Declarația comună care inscrie 
principiile fundamentale ale re
lațiilor bazate pe egalitate, pe 
respectul suveranității, neames
tecul în treburile interne, avan
tajul reciproc, principii pe care 
se dezvoltă relațiile dintre ță
rile noastre, dar care se referă 
și Ia colaborarea și afirmarea 
acestor principii in toată lumea.

Aș dori să declar aici că apre
ciez vizita noastră ca un mo
ment de însemnătate istorică în 
relațiile dintre popoarele noas
tre și că această vizită are o 
mare influență asupra dezvoltă
rii relațiilor generale dintre ță
rile Americii Latine cu Roma
nia, cu alte țări socialiste, pen
tru dezvoltarea solidarității șt 
colaborării între toate țările care 
luptă pentru dezvoltarea lor e- 
conomico-socială independentă 
și totodată pentru dezvoltarea 
colaborării cu țările dezvoltate, 
bazată pe principiile de care am 
vorbit, pe faptul că în lumea de 
astăzi este necesar ca deosebi
rile de orînduiri sociale să nu 
împiedice o bună colaborare in
tre popoare, că este necesar să 
se asigure respectarea dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî 
dezvoltarea așa cum o dorește.

Desigur, experiența României 
demonstrează că fiecare popor 
poate, dacă este unit, dacă este 
hotărît, să-și făurească un des
tin nou, să facă aceasta în bune 
condițiuni, că nu există forță in 
lume capabilă să împiedice un 
popor să-și hotărască destinul 
său. dacă acel popor este ho

Valderrama, ministrul minelor 
și petrolului, Jesus Maria Sala
zar Bucheli. ministrul sănătății 
publice, monseniorul Angelo 
Palmas, nunțiul apostolic, de
canul corpului diplomatic, par
lamentari, personalități ale vie
ții cultural-științifice.

Au participat tovarășii Ion 
Pățan, Ștefan Andrei, George 
Macovescu, Bujor Almășan, 
Dumitru Moianu, ambasadorul 
României la Bogota, și alte per
soane oficiale române.

în timpul banchetului, desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, cei doi președinți 
au rostit toasturi.

Președintele Nicolae 

tărît să lupte pentru indepen
dență, pentru dreptul de a fi 
stăpin la el acasă.

în America Latină, proble
mele acestea sint cunoscute, ca 
in multe țări din lume, inclusiv 
în Europa. Deși Europa are o 
dezvoltare mai veche, și acolo, 
în multe țări, această problemă 
este la ordinea zilei. Noi consi
derăm că, mai mult ca oricind, 
in actuala dezvoltare a vieții 
internaționale, a vieții sociale 
se impune unitatea tuturor for
țelor din fiecare țară pentru a 
asigura progresul social și, pe 
această bază, se poate asigura 
solidaritatea intre toate popoa
rele care luptă pentru dezvol
tare independentă.

Noi, țările în curs de dezvol
tare, putem să realizăm un pro
gres rapid, unind toate forțele 
poporului, de la clasa munci
toare pină la întreprinzători, la 
industriași, toate forțele care își 
iubesc poporul, care doresc 
bunăstarea, independența, care 
doresc ca poporul lor să ocupe 
un loc demn în lume.

Pe această cale a acționat Ro
mânia și considerăm că numai 
pe această cale se poate asi
gura progresul economic și so
cial.

Iată în ce spirit întreprindem 
călătoria noastră în America La
tină, iată în ce spirit dorim să 
dezvoltăm colaborarea cu dum
neavoastră, cu poporul dumnea
voastră. Dorim să unim, ca sa 
spun așa, eforturile în dezvol
tarea economiei, științei, cultu
rii, respectind calea de dezvol
tare a fiecărui popor, dreptul 
său de a alege orînduirea pe 
care o dorește, dar acționînd 
pentru a asigura un progres 
mai rapid, dreptate socială pen
tru întregul popor, de a contri
bui la pacea și colaborarea in
tre toate popoarele lumii. Aș 
dori să închei exprimînd încă o 
dată mulțumirea noastră pentru 
ospitalitatea cu care am rost 
primiți, satisfacția noastră pen
tru rezultatele vizitei și convor
birilor pe care le-am avut, să 
exprim speranța — și aș dori să 
spun și convingerea mea — ca 
tot ceea ce am convenit în a- 
ceste zile va deschide un drum 
nou în dezvoltarea colaborării 
între popoarele noastre.

Aș dori, domnule președinte, 
să vă inminez cea mai inaltă 
decorație a României — „Steaua 
Republicii Socialiste România** 
— simbol al făuririi vieții noi, 
al independenței și suveranită
ții României. Vă inminez a- 
ceastă înaltă distincție dumnea
voastră, ca semn al prețuirii 
activității pe care o desfășu- 
rați atît în ce privește dezvolta
rea independentă a patriei dum
neavoastră, cît și a activității 
pentru prietenia dintre popoa
rele noastre.

Vă rog să-mi permiteți acum 
să ridic paharul pentru prospe
ritatea, bunăstarea, fericirea, 
pentru dezvoltarea independen
ței și suveranității poporului 
prieten columbian,

pentru prietenia și colabora
rea dintre poporul român și 
poporul columbian.

în sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte,

in sănătatea dumneavoastră, 
doamnă,

in sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze puternice). 

Ceaușescu a înminat președin
telui Republicii Columbia, Mi
sael Pastrana Borrero, Ordinul 
..Steaua Republicii Socialiste 
România** clasa I, cea mai înal
tă decorație a României, ca 
semn al prețuirii activității 
desfășurate de șeful statului 
columbian pentru dezvoltarea 
independentă a patriei sale, 
pentru contribuția sa la' promo
varea prieteniei dintre poporul 
român și cel columbian.

Mulțumind călduros pentru 
înalta distincție primită, pre
ședintele Republicii Columbia a 
subliniat că ea reprezintă sim
bolul energiei și voinței unui 
popor care luptă ferm, cu ho-

Toastul președintelui
MISAEL PASTKANA BORRERO
Domnule ureședinte al Româ

niei,
Doamnă Ceaușescu,
Domnilor membri al delega

ției,
Doamnelor și domnilor.
Cu numai două zile în urmă, 

cind domnul președinte își în
cepea vizita în țara noastră, ex
primam, ca o anticipație, marea 
noastră încredere că prezența 
domniei sale în Columbia va 
însemna începutul unei prie
tenii mai fructuoase decît cea 
din trecut intre cele două po
poare ale noastre.

Știam că aceasta înseamnă, de 
asemenea, crearea de noi legă
turi, de legături și mai strinse 
între popoarele din America La
tină și popoarele din Europa. 
Este ceea ce ați exprimat și 
dumneavoastră — aspirația spre 
o politică de pace, de înțelegere 
și apropiere, de întărire a soli
darității țărilor în curs de dez
voltare. Știam că vizitele dum
neavoastră în diverse zone ale 
lumii au dat întotdeauna roade 
pentru favorizarea înțelegerii 
intre diverse grupuri care astăzi 
formează comunitatea interna
țională.

Țara noastră, domnule pre
ședinte, are ceea ce noi am pu
tea numi o situație cu totul 
specială, chiar în cadrul Ameri
cii Latine. Sîntem uniți cu alte 
popoare din acest continent 
datorită originii comune, dato
rită similitudinii de religie, de 
principii spirituale. în același 
timp, Columbia este o țară care, 
din momentul independenței 
sale, a menținut o tradiție de 
demnitate, de respect reciproc 
între popoare, de respect față 
de libertatea lor, de dreptate 
între oameni. în felul acesta în
deplinim ceea ce eliberatorul 
Simon Bolivar a arătat in urmă 
cu 150 de ani, și anume de a 
nu pretinde să fim o putere 
materială, ci de a ne menține 
ca o forță morală. Aceasta este 
situația noastră in America La
tină. Aceasta este situația 
noastră de țară mică în lume. 
Noi ne apărăm independența, 
suveranitatea care nu suferă 
nici un fel de influență poli
tică și nici socială. Sîntem 
un popor care, în mijlocul di
ficultăților, își caută destinul, 
urmărind să-și afirme demni
tatea, să-și asigure bunăstarea, 
prosperitatea tuturor păturilor 
societății.

Facem parte din această lume 
nouă care a început să fie neli
niștită, o lume care se dezvoltă 
în diferite forme. Aceasta nu se 
exprimă numai în cifre reci, ci 
în îmbunătățirea condițiilor de 
trai ale popoarelor. Pentru 
aceasta muncim și căutăm să 
recuperăm ceea ce nu s-a putut 
face în trecut, prin educație în 
toate sectoarele, prin efortul de 
a oferi posibilități egale tuturor, 
prin campania noastră in dome
niile sănătății, asigurărilor so
ciale, construcțiilor de locuințe.

Avem, desigur, probleme deo
sebite, însă privim cu optimism 
viitorul. Columbia este o țară 
cu o enormă creștere a popu
lației. Această populație crește 
atit în număr, cit și in dorințe, 
iar aceasta creează în mod logic 
tensiuni și preocupări sociale 
enorm de mari.

Sîntem conștiențl că pe calea 
eliberării, a demnității umane, a 

tărîre pentru făurirea unui 
mare viitor.

Luind din nou cuvîntul. pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
spus : „Aș dori, domnule pre
ședinte, să vă adresez in acest 
cadru, sau să repet in acest ca
dru, invitația de a vizita Ro
mânia, împreună cu soția, pentru 
a continua astfel convorbirile și 
de a dezvolta relațiile de prie
tenie și colaborare dintre po
poarele noastre.

Vă pot asigura că poporul ro
mân vă va face o primire cor
dială, așa cum se face unor 
prieteni.

Vă doresc bun venit în Româ- 
nia“.

justiției înaintăm spre țelul 
realizării noastre naționale. în 
ansamblul lumii de azi sperăm 
să ne înțelegem cu toate po
poarele în cadrul unui dialog 
care să se bazeze, așa cum ați 
spus și dumneavoastră, pe res
pectul uutual între popoare, 
avantajul reciproc, pe neinter
venția directă sau indirectă în 
treburile altor state.

Fiecare popor își are proble
mele sale, iși caută propriul 
viitor. Acesta este limbajul care 
exprimă in mod clar convinge
rile noastre, consemnate în De
clarația comună, în acordurile 
și înțelegerile prin care am sta
bilit să acționăm împreună pen
tru întărirea păcii in lume, 
pentru ca această pace să aibă 
o bază juridică, pentru ca ță
rile mici să aibă un cuvînt de 
spus pe scena internațională, 
pentru ca soluționarea proble
melor să nu ne ia prin surprin
dere — așa cum s-a întâmplat 
în problema monetară — și pen
tru ca marile puteri să ia in 
considerație acordarea unor ga
ranții de pace in lume și să știe 
că la marginile acestei lumi 
există popoare care pot să par
ticipe la marile hotărîri ale 
lumii.

Pentru mine, vizita dumnea
voastră, domnule președinte, a 
fost un lucru minunai, dat fiind 
faptul că ne-a deschis noi 
perspective. Există posibilități 
încă neexplorate, care vor per
mite apropierea dintre popoare
le noastre, îndepărtate din 
punct de vedere geografic, dar 
apropiate prin scopuri comune 
și prin realizările concrete pe 
care le obțin.

De aceea cred, așa cum am 
spus și cu două zile în urmă, 
că adevărata cunoaștere se poate 
realiza, că asemenea călătorii, 
ca această vizită, așa cum ați 
spus și dumneavoastră, domnule 
președinte, marchează o etapă 
importantă in relațiile dintre 
România și Columbia, între 
continentul nostru și (ara 
dumneavoastră, precum și țările 
dumneavoastră prietene.

Pentru mine, domnule pre
ședinte, consider că este o în
datorire să fac cinste decorației 
pe care mi-ați înmînat-o. Știu 
că ea este simbolul luptei, ener
giei, voinței poporului dumnea
voastră. ale unui popor care știe 
că dezvoltarea nu vine de la 
sine și că numai acționind cu 
voință și hotărîre se pot realiza 
marile scopuri ale viitorului.

Vă mulțumesc, domnule pre
ședinte. pentru această inaltă 
onoare pe care mi-ați acordat-o, 
in numele poporului dumnea
voastră, al unui popor prieten.

Doresc, cu toată sinceritatea, 
să ridic paharul, domnule pre
ședinte, pentru ca această vizită 
să se concretizeze în realizări 
care să servească apropierii 
între națiunile noastre.

Pentru măreția României !
Pentru fericirea poporului său!
Pentru fericirea dumneavoas

tră personală și a doamnei 
Ceaușescu !

Pentru ca această călătorie 
prin America Latină să ser
vească intăririi prieteniei între 
România și țările din America 
Latină !

Pentru legături foarte strinse 
între România și Columbia !

Liberal la președinție

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, l-a pri
mit. miercuri seara, la reședința 
sa din Bogota pe Alfonso Lopez 
Michelsen. candidat al Partidu
lui Liberal la președinție.

La primire a luat parte tova
rășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Alfonso Michelsen l-a salutat 
călduros pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și i-a urat deplin 
succes în vizita pe care o în
treprinde în Columbia. El a re
levat contribuția pe care a a-

dus-o în perioada in care a fost 
ministru de externe la dezvol
tarea relațiilor intre cele două 
țări. Totodată. și-a exprimat 
dorința de a contribui, in noile 
condiții, in urma vizitei șefu
lui statului român în Columbia, 
la amplificarea raporturilor 
dintre cele două țări, ceea ce 
corespunde poziției sale privind 
întărirea solidarității si colabo
rării între toate țările lumii 
pentru dezvoltare independentă. 
EI a subliniat, totodată, că po
porul columbian salută dezvol
tarea relațiilor cu Republica So
cialistă România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a exprimat satisfacția pen
tru modul cum a decurs vizita 
în Columbia și pentru faptul 
de a fi putut cunoaște din rea
lizările și preocupările poporu
lui columbian, care i-au pro

dus o impresie deosebit de 
bună. Șeful statului român a 
subliniat că Declarația Solemnă 
Comună, acordurile și înțelege
rile convenite în timpul vizitei 
vor deschide perspective largi 
intensificării colaborării între 
cele două țări.

în cursul convorbirii a fost 
exprimată hotărîrea de a se ac
ționa pentru dezvoltarea rela
țiilor dintre România și Co
lumbia. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat dorința 
părții române de a aplica acor
durile și înțelegerile semnate.

A fost efectuat, totodată, un 
schimb de păreri asupra unor 
probleme actuale ale vieții in
ternaționale.

întîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă cordia
litate.
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VIZITA TOVARĂȘULUI
Declarația Solemnă Comună 

a Republicii Socialiste România 
și a Republicii Columbia

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Roma
nia. Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Columbia, dr. 
Misael Pastrana Borrero, exprimind voința popoarelor lor.

finind scama de relațiile de prietenie dintre cele două țări și 
de afinitățile de limbă și de cultură, de origine latină dintre po
poarele lor, . . . , .

animați de dorința comună de a realiza aspirațiile de înțele
gere si apropiere ale popoarelor român și columbian și de a in
tensifica și în viitor relațiile de prietenie, de stimă reciproca, 
de a lărgi contactele in favoarea dezvoltării cooperam pașnice 
dintre popoarele lor. pe baza respectării principiilor și norme
lor de drept și justiție internaționale, . .. .

dorind să crească contribuția celor două țări la cauza pacn și 
securității în Europa. în America Latina și in alte părți ale lu
mii și să contribuie la dezvoltarea cooperării internaționale.

reafirmind atașamentul lor față de scopurile și principiile 
Cartei Națiunilor Unite, care proclamă voința popoarelor de a 
da dovadă de toleranță, intr-un spirit de bună vecinătate și de 
a dezvolta relații prietenești intre toate națiunile,

luind în considerare importanța fundamentală a întăririi le
galității internaționale, a primatului dreptului intre națiuni, prin 
respectarea efectivă, cu bună credință, in conduita statelor, a 
principiilor și normelor dreptului internațional, a drepturilor și 
îndatoririlor ce revin statelor în virtutea dreptului internațional, 

subliniind că marile schimbări politice, economice și sociale, 
precum și progresul științific contemporan fac să crească im
portanța noilor principii ale dreptului internațional și a necesi- 
tatii aplicării lor mai eficiente în raporturile dintre state,

conștienți de responsabilitatea pe care o au toate statele — 
mari, mijlocii sau mici, indiferent de nivelul lor de dezvoltare 
sau sistemul politic, economic sau social, pentru instaurarea unui 
climat de pace și securitate în lume și pentru dezvoltarea rela
țiilor prietenești și de cooperare între toate țările,

reamintind că toate statele au dreptul de a participa la solu
ționarea problemelor internaționale care le privesc, ..........

convinși că respectarea deplinei suveranități și a egalității in 
drepturi a tuturor statelor constituie baza durabilă a cooperăm, 
securității și păcii internaționale, .

exprimind convingerea lor că pacea internațională se bazeaza 
pe respectarea dreptului sacru al fiecărui stat la suveranitate și 
independență națională, la pace și securitate și a dreptului ina
lienabil al fiecărui popor de a-și decide soarta, fără nici o inter
venție, constringere sau presiune externă,

subliniind necesitatea aplicării stricte a declarației asupra 
acordării independenței țărilor și popoarelor coloniale, adoptata 
de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 11 decembrie 1960 
(nr. 1314/xv),

reafirmind dreptul și indatorirea tuturor statelor de a coope
ra intre ele în diverse domenii ale relațiilor internaționale,

convinși de responsabilitatea fundamentală care revine fiecă
rui stat de a continua dezvoltarea economică, socială și cultu
rală a poporului său, de a mobiliza pe deplin resursele sale in
terne. fără nici un obstacol extern, ...

conștienți de necesitatea sporirii eforturilor pe plan national 
și internațional pentru a se asigura un progres mai rapid al eco
nomiei țărilor in curs de dezvoltare și a se reduce și elimina de
calajul dintre acestea și țările dezvoltate,

reafirmind dreptul tuturor statelor la dezvoltare economică, 
socială și culturală independentă, precum și dreptul de a parti
cipa la cooperare internațională în diverse domenii și de a avea 
acces liber la cuceririle științei și tehnicii moderne,

ferm convinși de necesitatea stabilirii unei ordini economice 
și sociale mondiale juste și echitabile, bazată pe respectarea 
strictă a drepturilor și îndatoririlor economice ale statelor și pe 
securitatea economică colectivă,
I. Declară hotărîrea lor co

mună :
— de a dezvolta și aprofunda 

relațiile tradiționale de prietenie 
dintre cele două țări și de a 
adinei cooperarea in domeniile 
politic, economic. tehnologic, 
științific, învățămînt, cultural, 
artistic și turistic.

— de a intensifica coopera
rea economică reciproc a- 
vantajoasă. prin dezvolțare_a 
schimburilor comerciale și di
versificarea tipurilor de măr
furi ce vor fi schimbate între

pR/im omor mmm pmwiEi antioquia
Cuvîntul guvernatorului 

provinciei Antioquia 
IGNACIO BETANCURT

CAMPUZANO
Domnule Nicolae Ceaușescu. 

președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Romania,

Doamnă Ceaușescu, 
Doamnelor și domnilor.
La invitația guvernului Co

lumbiei, țara primește amabila 
vizită a domnului președinte 
al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia și a ilustrei sale delegații. 
In cadrul politicii promovate de 
domnul președinte Pastrana, a- 
ceste apropieri între popoare, 
prin mijlocirea celor mai înalți 
reprezentanți ai lor, constituie o 
atitudine nouă și modernă față 
de înțelegerea și cooperarea efec
tivă. în cadrul determinării ideo
logice și politice autonome pe 
care fiecare guvern se angajea
ză să le respecte unul față de 
celălalt.

Includerea orașului Medellin 
in programul vizitei, chiar dacă 
vizita aici durează puține ore. 
constituie pentru Antioquia și 
pentru capitala sa un motiv de 
distincție aleasă. Sint sigur ca 
discuțiile pe care le vor purta 
domnul 'președinte, distinsa lui 
soție și personalitățile guverna
mentale care îi însoțesc cu re
prezentanții instituțiilor de stat 
și particulare ale comunității 
noastre, vor favoriza un schimb 
de idei în domeniul culturii, re
lațiilor comerciale și al tehnolo
giei. sub cele mai bune auspicii. 
O scurtă trecere în revistă a 
ceea ce ați realizat dumnea
voastră, domnule președinte, pe 
planul politicii interne și in spe
cial în domeniul politicii inter
naționale. care a permis țârii 
dumneavoastră să cunoască 
multe alte Izvoare ideologice 

ele, elimiriînd obstacolele, îm
bunătățind metodele și instru
mentele juridice care reglemen
tează aceste relații, de a întări 
si extinde cooperarea industria
lă. tehnică și științifică în toate 
domeniile de interes reciproc, in 
scopul folosirii pe deplin a re
surselor lor naturale și umane.

— de a dezvolta și aprofunda 
legăturile de prietenie dintre 
cele două popoare, printr-o mai 
bună cunoaștere reciprocă a 
valorilor lor spirituale și ma
teriale și apropierea dintre ele 
prin cooperare intre universi

eterogene, ne arată cit este de 
important să facem din crezul 
nostru permanențe reale ale 
conducerii popoarelor noastre. 
Această Antioquia, care se mîn- 
clrește cu prezența dumneavoas
tră aici, se caracterizează prin 
eforturile ei permanente îndrep
tate spre obținerea, pentru țara, 
a roadelor celor mai buni oa
meni ai culturii, educației, dis
ciplinei și conștiinței responsa
bilității muncii. A conservat și a 
creat valori capabile să exercite 
o influență imensă asupra so
cietății. în spiritul realizării li
nei mai clare și mai eficiente 
demnități umane.

Este clar faptul că. zilnic, 
principiile noastre și doctrina 
noastră ne fac să ne gindim la 
necesitatea de a le pune in 
practică și de a le face să ac
ționeze cu mai multă vigoare 
și cu mai multă intensitate, In- 
trucît nici egoismul, nici privi
legiile. nici atitudinile negative 
nu pot sprijini o politică de a- 
devărate transformări sociale și 
de dezvoltare economică, care 
trebuie să aibă in centrul preo
cupărilor lor „omul în sine șl pe 
toți oamenii". Toastînd pentru 
dumneavoastră, domnule preșe
dinte, pentru doamna Ceaușescu 
și pentru distinsa delegație ro
mână, vă exprim recunoștința 
noastră și sincerele noastre u- 
rări de bun stare personala 
pentru dumneavoastră și pentru 
distinșii dumneavoastră însoți
tori ; toastez pentru prosperita
tea crescindă a poporului Româ
niei ! 

tăți și instituții de artă și cul
tură. schimburi de oameni de 
știință, profesori și studenți, 
personalități ale vieții econo
mice. politice și sociale, prin al
te forme de relații între cetă
țenii celor două țări.

II. Declară solemn că relații
le lor bilaterale se fundamen
tează, între altele, pe următoa
rele principii :

1. dreptul sacru al fiecărui 
stat la existență, libertate, in
dependență și suveranitate na
țională,

2. dreptul inalienabil al fie
cărui popor de a-și alege și 
dezvolta liber sistemul său po
litic, economic și social, cores
punzător voinței și intereselor 
sale proprii, fără nici un ames
tec din afară,

3. dreptul suveran al fiecărui 
stat de a folosi bogățiile sale 
naturale și toate celelalte re
surse conform intereselor na
ționale, fără nici un fel de îm
piedicare din afară, dreptul su
veran al statelor riverane de 
a explora, conserva și exploata 
bogățiile naturale și de a dis
pune de resursele marine și 
submarine apropiate de coaste
le lor, conform dreptului in
ternațional, și de a participa 
echitabil la exploatarea teri
toriilor submarine care consti
tuie patrimoniul comun al 
umanității.

4. egalitatea deplină în drepr 
turi a tuturor statelor indife
rent de mărime, nivel de dez
voltare și sistemul lor politic, 
economic sau social,

5. dreptul fiecărui stat de a 
participa, în condiții de deplină 
egalitate, la examinarea și so
luționarea problemelor interna
ționale de interes comun.

6. dreptul statelor de a folosi 
cuceririle științei și tehnologiei 
moderne și de a obține avan
tajul reciproc în colaborarea 
dintre ele. în toate domeniile,

7. dreptul și îndatorirea sta
telor, indiferent de sistemul 
lor social și politic, de a coope
ra între ele în diverse domenii 
în sconvl menținerii păcii și 
securității internaționale. al 
promovării progresului econo
mie și social al tuturor națiu
nilor si. în snecial, al țărilor în 
curs de dezvoltare.

8- obligația tuturor statelor de 
a nu interveni, sub nici o for
mă și nici un pretext. în afa
cerile interne sau externe ale 
oricărui alt stat.

9. obligația statelor de a 
respecta inviolabilitatea frontie
relor de stat și integritatea te

pentru
Republica Socialistă
NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat

GEORGE MACOVESCU
Ministrul Afacerilor Externe

România
pentru 

Republica Columbia
MISAEL PASTRANA BORRERO

Președintele Republicii Columbia

ALFREDO VASQUEZ CARRIZOSA
Ministrul Afacerilor Externe

Cuvîntul
NICOLAE

tovarășului
CEAUSESCU

Domnule guvernator.
Doamnă,
Domnule ministru, 
Doamnelor și domnilor.
Aș dori să incep prin a ex

prima satisfacția noastră și tot
odată și mulțumirile noastre 
președintelui Pastrana pentru 
că ne-a creat posibilitatea ca in 
cadrul vizitei pe care o efectu
ăm în Columbia prietenă să vi
zităm și frumosul dumneavoas
tră oraș Medellin și provincia 
Antioquia.

Am putut, in aceste puține 
ore. să cunoaștem cite ceva din 
rezultatele obținute in provin
cia și în orașul dumneavoastră, 
in ceea ce privește dezvoltarea 
industrială și socială : am avut 
convorbiri interesante și. cred, 
cu rezultate bune pentru cola
borarea noastră viitoare la Aso
ciația Națională a Industriașilor.

Avem, deci, cele mai bune 
impresii despre ce am putut ve
dea în aceste cîteva ore in ora
șul dumneavoastră, după cum 
întîlnirile și convorbirile pe 
care le-am avut, ca și manifes
tările de prietenie din partea 
locuitorilor orașului dumnea
voastră ne-au produs aceleași 
plăcute impresii.

Intr-adevăr, țările noastre au 
orinduiri sociale diferite, dar ele 
au și multe lucruri comune in 
ceea ce privește istoria lor, lup
ta lor pentru independența na
țională, ca și în ceea ce priveș
te prezentul lor. Ele sint preo
cupate de dezvoltarea economi- 
mică și socială, de consolidarea 
independenței și suveranității 
lor și aș dori să menționez — 
și sper că veți fi de acord cu 
mine — că sîntem în egală mă
sură interesați să făurim un 
viitor mai bun popoarelor noas
tre. să trăim in colaborare și 
prietenie atît între noi. cit și cu 
toate popoarele lumii.

Am vorbit astăzi despre ceea 
ce a realizat poporul român in 
făurirea unei societăți noi. so
cialiste. Doresc acum să men
ționez numai atît : ceea ce am 
înfăptuit nu a fost deloc ușor. 
Am învins multe greutăți, am 
pornit de la o stare de inapo- 

ritorială a altor state și, drept 
consecință, recunoașterea fap
tului că orice tentativă din par
tea unui stat independent îm
potriva unității naționale sau 
integrității teritoriale ale altui 
stat constituie o atingere gravă 
adusă păcii și securității inter
naționale,

10. obligația statelor de a se 
abține. în relațiile lor interna
ționale. de Ia orice fel de con
stringere de ordin militar, poli
tic. economic sau de altă natură 
și de la amenințarea cu forța 
sau folosirea forței, sub orice 
pretext. în orice împrejurare și 
sub orice formă, împotriva al
tui stat.

11. dreptul inerent al fiecărui 
stat Ia autoapărare .individuală 
sau colectivă, conform Cartei 
Organizației Națiunilor Unite,

12. obligația statelor de a re
glementa toate diferendele din
tre ele exclusiv prin mijloace 
pașnice,

13. obligația fiecărui stat de 
a contribui la pace, menținerea 
păcii fiind un obiectiv de in
teres primordial pentru toate 
statele,

14. obligația fiecărui stat de 
a respecta drepturile de care se 
bucură alt stat, conform drep
tului internațional, drepturile 
fundamentale ale statelor ne- 
fiind susceptibile de nici o 
alterare.

15. îndatorirea fiecărui stat de 
a-și îndeplini cu bună credin
ță obligațiile asumate în confor
mitate cu Carta Națiunilor U- 
nite sau decurgînd din princi
piile și regulile de drept inter
național, general recunoscute, 
sau din acorduri internaționale 
valabile, conform acestor prin
cipii si reguli de drept interna
țional.

Tn interpretarea și aplicarea 
lor. aceste principii fundamenta
le ale dreptului international 
sini legate între ele și fiecare 
principiu trebuie interpretat în 
contextul celorlalte principii : 
ele trebuie să fie respectate ri
guros- de către toate statele în 
relațiile lor reciproce.

III. Declară hotărîrea lor co
mună :

— de a coopera pentru reali
zarea de măsuri eficiente in 
domeniul dezarmării și, în pri
mul rînd, al dezarmării nuclea
re, pentru crearea, pe lingă zo
na denuclearizată din America 
Latină, stabilită prin tratatul de 
Ia Tiatelolco, de zone denuclea- 
rizate în diferite regiuni ale 
lumii, însoțite de angajamen
tul ferm al statelor nucleare 

îere. Poporul nostru a făcut 
multe sacrificii și mai face și 
în prezent pentru că sîntem 
conștienți că fără a crea o pu
ternică industrie, bazată pe cu
ceririle științei și tehnicii con
temporane, o agricultură a- 
vansată, fără a dezvolta invăță- 
mintul și cultura nu se poate 
realiza nici un progres.

De aceea, facem eforturi sus
ținute pentru a asigura progre
sul rapid al patriei noastre. Știm 
că numai o puternică dezvol
tare economică și culturală, ri
dicarea bunăstării generale a 
poporului, pot asigura o adevă
rată independentă, un loc domn 
fiecărui popor in rînuul marii 
familii a popoarelor lumii. Și 
noj dorim să ocupăm un loc cit 
mai demn in această mare fa
milie.

Sigur, există orinduiri sociale 
diferite. Aceasta este o realita
te a lumii noastre. Dar trebuie 
să învățăm să respectăm dreptul 
fiecărui popor de a-și alege ca
lea dezvoltării așa cum o do
rește, fără nici un amestec din 
afară. Trebuie să învățăm că 
peste deosebirile de orînduire 
socială este necesar să colabo
răm strîns și să lărgim priete
nia intre toate popoarele lumii, 
pentru că numai intr-o lume a 
păcii, a colaborării se poate a- 
sigura progresul general. Expe
riența noastră proprie ne arată 
că fiecare popor trebuie să rea
lizeze unirea eforturilor tuturor 
categoriilor sociale pentru pro
movarea progresului său econo- 
mico-social. Și orice încercare 
sau acțiune a forțelor ostile pro
gresului economic și social nu 
poate decit să mențină în stare 
de înapoiere poporul respectiv 
și îl condamnă pentru multe 
decenii Ia înapoiere. In cursul 
actualei revoluții tehnieo-știin- 
țifice, rămînerea cu cîțiva ani 
in urmă în dezvoltarea econo
mică și socială va condamna 
timp de decenii la înapoiere 
orice popor.

De aceea, este în interesul tu
turor națiunilor să-și unească 
eforturile în vederea progresului 
economico-social și, așa cum 

de a nu folosi armele atomice 
împotriva țărilor participante 
la astfel de zone și de a res
pecta statutul de denuclearizare.

— de a-și conjuga eforturile 
pentru promovarea destinderii, 
păcii, bunei înțelegeri și a coo
perării in Europa, America La
tină și alte părți ale lumii.

— de a acționa cu hotărire 
pentru stabilirea și menținerea 
unei ordini economice și socia
le mondiale juste și echitabile 
prin instaurarea unei diviziuni 
internaționale a muncii mai 
raționale, pentru încurajarea 
transformărilor necesare a fi 
operate în structura economiei 
mondiale, pentru normalizarea 
șl expansiunea comerțului, in
tensificarea cooperării econo
mice intre toate statele și pen
tru intărirea independenței eco
nomice a țărilor în curs de 
dezvoltare, pentru securitatea e- 
conomică colectivă în scopul fa
vorizării dezvoltării și expansi
unii susținute a economiilor na
ționale,

— de a-și uni acțiunile lor 
pentru intărirea rolului Organi
zației Națiunilor Unite în men
ținerea și consolidarea păcii și 
securității internaționale, dez
voltarea cooperării între toate 
națiunile și promovarea nor
melor dreptului internațional 
în 'relațiile între state.

IV. Dorind să asigure aplica
rea principiilor și realizarea 
obiectivelor cuprinse în pre
zenta Declarație, Republica 
Socialistă România și Republica 
Columbia declară voința lor 
comună de a continua consul
tările lor pe cale diplomatică 
normală, prin intîlniri perio
dice la diverse niveluri.

Aceste consultări, care se vor 
realiza ținind seama de obli
gațiile internaționale pe care le 
au cele două părți și de cele
lalte sisteme de consultări pre
văzute de tratate în vigoare, vor 
avea ca obiect : chestiunile re
feritoare Ia dezvoltarea relații
lor bilaterale dintre cele două 
țâri, problemele internaționale 
de interes comun, inclusiv cele 
examinate de organizațiile in
ternaționale ale căror membre 
sînt cele două țări și, în spe
cial, de Organizația Națiunilor 
Unite, precum și orice altă 
chestiune asupra căreia cele 
două părți vor considera util 
să aibă schimb de păreri.

întocmită la Bogota la 12 sep
tembrie 1973. în două exemplare, 
fiecare în limbile română și 
spaniolă, ambele texte avînd 
aceeași valabilitate.

spunea domnul guvernator, să-și 
îndrepte aceste eforturi pentru 
ca rezultatele muncii lor să ser
vească omului, tuturor oameni
lor. Să înfăptuim o lume a drep
tății și echității sociale, in care 
fiecare popor, fiecare națiune 
să poată obține un progres ra
pid.

Acesta este învățămintul pe 
care îl desprindem noi din dez
voltarea României moderne. A- 
ceasta este concluzia pe care o 
desprindem din felul în care se 
dezvoltă alte popoare. Și ca să 
fiu cît mai deschis, așa cum îmi 
e obiceiul, trebuie să spun că 
aceste concluzii sini astăzi va
labile pentru toate țările in curs 
de dezvoltare, indiferent pe ce 
cale merg. Calea dezvoltării in
dependenței economice și socia
le. a dreptății sociale este esen
țială pentru infăptuirea unui 
progres rapid al țărilor în curs 
de dezvoltare.

Cu atit mai valabil este acest 
lucru pentru țările Americii La
tine. Nutrim sentimente deose- | 
bite față de popoarele Americii 
Latine de care sîntem legați a- 
tît prin trecutul istoric, cit și 
prin realitățile prezentului și a- 
vem convingerea că in fața 
noastră se ridică un viitor mi
nunat. Dorim ca popoarele A- 
mericii Latine să obțină succese 
tot mai mari în dezvoltarea lor 
eeonomico-soeială independentă. 
Dorim să se înfăptuiască unita
tea tuturor forțelor sociale din 
fiecare țară pentru a se asigura 
astfel progresul și independența 
fiecărei națiuni.

Ca prieteni ai poporului co
lumbian îi urăm în mod sincer 
să obțină rezultate tot mai în
semnate în dezvoltarea sa. Do
rim ca provincia dumneavoastră 
și orașul Medellin să obțină suc
cese tot mai mari in dezvolta
rea lor, să-și aducă o contribu
ție tot mai importantă la dezvol
tarea generală a Columbiei.

Vă urez multe succese in ac
tivitatea dumneavoastră și sper 
că vom colabora mai mult în 
viitor.

Vă doresc multă sănătate și 
fericire.

I

COMUNICA T COMUN 
cu privire la vizita oficială a președintelui 

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România în Republica Columbia
La invitația președintelui Re

publicii Columbia, dr. Misael 
■ Pastrana Borrero, președintele 
i Consiliului de Stat al Republi- 
i cii Socialiste România, Nicolae 
l Ceaușescu. a efectuat. împreună 
1 cu tovarășa Elena Ceaușescu, o 
j vizită oficială in Republica Co- 
j lumbia, intre 10 și 13 septembrie 

1973.
. Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste Româ- 
' nia și persoanele care îl înso- 
! țese au vizitat, in Bogota. Mu

zeul Aurului, Congresul Națio- 
’ nai, Serviciul Național de lnvă- 

■J țămînt Profesional — SENA, au 
depus o coroană de flori la Mo- 

; numentul Quinta de Bolivar" ; 
în orașul Medellin au vizitat 

ț Asociația Națională a Industria- 
ț șilor — ANDI și Compania Co- 
] lumbiană de Țesături „Coltejer". 
’ înalților oaspeți români li s-a 
1 rezervat o primire călduroasă, 
; expresie a relațiilor de prietenie 

existente între România și Co
lumbia. a sentimentelor de stimă 
și prietenie reciprocă de care 
sint animate cele două popoare, 
legate prin afinități de limbă și 
cultură.

In cursul vizitei, au avut loc, 
într-o atmosferă de cordialitate 
si înțelegere, convorbiri oficiale 
intre președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia și președintele Republicii 
Columbia, in cadrul cărora cei 
doi șefi de stat s-au informat 
despre preocupările actuale ale 
României și Cojumbiei, au pro
cedat la un larg schimb de ve
deri privind dezvoltarea relații
lor bilaterale, precum și unele 
probleme internaționale de in
teres comun.

în timpul șederii în Columbia, 
membrii suitei au purtat discu
ții cu miniștri, diferite persona
lități, directori ai unor instituții 
de stat.

La aceste întrevederi din par
tea română au participat : Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, Ștefan An
drei. secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe. Bujor 
Almășan. ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, Mircea Ma- 
lița, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat. Dumitru 
Moianu, ambasadorul Republi
cii Socialiste România in Repu
blica Columbia.

Din partea columbiană : doc
tor Alfredo Vasquez Carrizosa, 
ministrul afacerilor externe. Her
nan Vallejo Mejia, ministrul 
agriculturii, Gerardo Silva Val- 
derrama, ministrul minelor și 
petrolului. Carlos Borda Men
doza, secretar general în Minis
terul Relațiilor Externe, Râul Ar- 
belaez Uribe, director al Insti
tutului columbian de comerț 
exterior. Mario Galan Gomez, 
președintele întreprinderii co
lumbiene de petrol.

Subliniind importanța și uti
litatea contactelor între cele 
două țări, cei doi șefi de stat 
au exprimat dorința reciprocă 
de a le continua și dezvolta.

Animați de dorința de a adin
ei și dezvolta raporturile dintre 
Republicii Socialiste România și 
Republica Columbia și de a în
tări contribuția lor la consolida
rea păcii și securității interna
ționale, precum șl la dezvolta
rea cooperării între toate sta
tele, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Mi
sael Pastrana Borrero au sem
nat o Declarație Solemnă Co
mună.

Cei doi președinți au constatat 
cu satisfacție dezvoltarea favo
rabilă a relațiilor româno-co- 
lumbiene, evidențiind, totodată, 
existența de noi posibilități pen
tru lărgirea și diversificarea co
laborării lor în toate domeniile.

Ei au menționat că deschide
rea de misiuni diplomatice în 
capitalele celor două țări a con
tribuit și va contribui la o mai 
bună cunoaștere, la găsirea de 
noi posibilități menite să ducă 
la dezvoltarea relațiilor bilate
rale pe toate planurile.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia a exprimat simpatia sa 
pentru realizările dobindite de 
Republica Columbia în moder
nizarea economiei naționale,

SEMNAREA UNOR IMPORTANTE ACORDURI 
Șl ÎNȚELEGERI PRIVIND DEZVOLTAREA 
COLABORĂRII ROMÂNO-COLUMBIENE

Miercuri seara, la palatul 
prezidențial „Casa Bolivar" a 
avut loc semnarea unor impor
tante acorduri și înțelegeri pri
vind dezvoltarea colaborării 
multilaterale dintre România si 
Columbia : „Protocolul lucrări
lor primei sesiuni a Comisiei 
mixte economice româno-colum
biene", semnat de tovarășul Ion 
Pățan. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, și de Rau! 
Arbelaez Uribe, directorul In
stitutului Columbian de Co
merț Exterior : . ..Acordul cu 
privire la unele probleme ale 
cooperării în domeniul cercetă- 

pentru valorificarea deplină a 
bogatelor sale resurse naturale, 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
economice, culturale și sociale 
ale poporului columbian.

Președintele Republicii Co
lumbia a exprimat aprecierile 
sale față de realizările remar
cabile obținute de România in 
crearea unei industrii moderne, 
în dezvoltarea continuă a agri
culturii, in înflorirea științei și 
culturii, în ridicarea nivelului 
de trai al poporului.

Analizind relațiile româno-co- 
lumbiene, cei doi președinți au 
constatat cu satisfacție că aces
tea, deși se află la începuturile 
lor, au posibilități de a se dez
volta continuu, în folosul reci
proc al celor două țări și po
poare. al păcii și înțelegerii in
ternaționale. Cei doi șefi de stat 
și-au exprimat hotărîrea lor 
fermă de a dezvolta schimburile 
comerciale, cooperarea economi
că, tehnică, culturală și științifică 
pe baze reciproc avantajoase și 
de a intensifica contactele la 
toate nivelurile, de a face 
schimb de delegații și experți 
în diverse domenii, ceea ce va 
crea noi posibilități de coope
rare.

Pentru dezvoltarea schimburi
lor economice bilaterale s-a 
convenit ca părțile să' exami
neze proiecte specifice pentru 
punerea mai largă în aplicare 
a acordurilor de cooperare‘ eco
nomică și a celui comercial și 
de plăți, semnat in 1968.

Cei doi președinți au eviden
țiat rezultatele satisfăcătoare 
ale primei reuniuni a Comisiei 
mixte româno-columbiene, rea
lizată în Bogota, între 13 august 
și 10 septembrie a.c., care a.per
mis să se aprecieze utilitatea 
acestui mecanism ca mijloc de 
a atinge obiectivele ce i-au fost 
atribuite.

în timpul vizitei, au fost sem
nate :

1. Protocolul lucrărilor primei 
sesiuni a Comisiei mixte econo
mice româno-columbiene.

2. Protocolul între Camera de 
Comerț a Republicii Socialiste 
România și Federația Camere
lor de Comerț din Republica 
Columbia.

3. Convenția sanitar-veterina- 
ră între guvernul Republicii So
cialiste România și guvernul Re
publicii Columbia.

4. Acordul cu privire la unele 
probleme ale cooperării în do
meniul cercetării și valorifică
rii unor zăcăminte de cărbuni 
cocsificabili și fosfați.

5. Acordul cu privire l'a coope
rarea în domeniul cercetării și 
valorificării unor zăcăminte de 
petrol.

De asemenea, s-a ajuns la un 
acord asupra unui schimb de 
note în vederea reglementării 
regimului vizelor, care se va 
realiza în viitorul apropiat.

Cele două părți au hotărit să 
examineze în viitorul apropiat 
încheierea unui plan de aplicare 
a Acordului de colaborare cul
turală. care a fost semnat între 
cele două țări în anul 1968.

în cadrul convorbirilor, cei 
doi președinți au expus direc
țiile principale ale politicii ex
terne a țărilor lor și au pro
cedat la un larg schimb de pă
reri asupra principalelor pro
bleme internaționale actuale, 
constatînd numeroase puncte de 
vedere apropiate și convergente.

Cu privire la evoluția situa
ției din Asia de sud-est, cei 
doi președinți au salutat cu sa
tisfacție încheierea Acordului 
privind încetarea războiului și 
restabilirea păcii în Vietnam, 
precum și semnarea Acordului 
privind restabilirea păcii și rea
lizarea înțelegerii naționale în 
Laos, ceea ce constituie un fapt 
de o deosebită importanță pen
tru dezvoltarea unei politici de 
pace și colaborare în această 
zonă, care să permită popoare
lor indochineze să-și hotărască 
libere calea dezvoltării lor po
litice, economice și sociale, con
form aspirațiilor lor legitime, 
fără nici un fel de amestec din 
afară.

Cei doi președinți și-au expri
mat îngrijorarea față de menți
nerea situației de încordare în 
Orientul Apropiat, care repre
zintă o amenințare la adresa 

rii si valorificării unor zăcă
minte de cărbuni cocsificabili 
și fosfați" si „Acordul cu pri
vire la cooperarea în domeniul 
cercetării și valorificării unor 
zăcăminte de petrol" ambele 
semnate de tovarășul Bujor 
Almășan. ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, și Gerardo 
Silva Valderrama, ministrul 
minelor și petrolului : „Conven
ția sanitar-veterinară dintre 
Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republi
cii Columbia" semnată de tova
rășul George Macovescu. mi
nistrul afacerilor externe, și 
Alfredo Vasquez Carrizosa. mi
nistrul afacerilor externe al Co

pacii și securității internațio
nale. Ei s-au pronunțat pentru 
soluționarea politică a conflic
tului în spiritul și pe baza Re
zoluției Consiliului de Securi
tate 242. din 22 noiembrie 1967.

Cei doi președinți au avut un 
schimb de vederi in legătură cu 
situația actuală din Europa. Ei 
au apreciat pozitiv rezultatele 
primei faze a lucrărilor Confe
rinței general-europene la nive
lul miniștrilor de externe, con
ferință menită să așeze relațiile 
dintre statele continentului pe 
baze noi, astfel incit să se asi
gure fiecărui popor, fiecărui stat 
posibilitatea de a-și concentra 
eforturile spre dezvoltarea eco- 
nomico-socială de sine stătătoa
re. in concordanță cu năzuințele 
sale. Ei au fost de acord că rea
lizarea securității și consolida
rea păcii în Europa vor contri
bui la promovarea colaborării 
și la întărirea securității în llu- 
mea întreagă.

Cei doi șefi de stat și-au ma
nifestat hotărirea de a continua 
și coordona eforturile lor cu 
cele ale altor state pentru a- 
tingerea acestui scop. în con
formitate cu rezoluția propusă 
de România și adoptată de către 
cea de-a XXVII-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U.

Cei doi președinți s-au pro
nunțat în favoarea adoptării de 
măsuri concrete și efective care 
să oprească cursa înarmărilor și 
au exprimat dorința de a se a- 
junge la un acord rapid în do
meniul dezarmării și ca resur
sele eliberate în acest fel să fie 
destinate dezvoltării economice 
și sociale.

Președintele Republicii So
cialiste România a dat o înaltă 
apreciere Tratatului de la Tia
telolco, Republica Columbia 
fiipd semnatară a acestuia, prin 
care s-a hotărit ca America La
tină să constituie o zonă denu
clearizată, și sprijină respecta
rea prevederilor acestuia. Cei 
doi președinți consideră, în a- 
celași timp, că ar fi de mare 
importanță ' transformarea Bal
canilor intr-o zonă a păcii și 
bunei înțelegeri, fără arme nu
cleare.

Cei doi președinți și-au ex
primat satisfacția pentru dez
voltarea pozitivă a procesului 
de adincire a relațiilor dintre 
statele latino-americane, in di
verse domenii de activitate și, 
îndeosebi, față de contribuția 
țărilor andine la, acest proces.

Ei au salutat măsurile îndrep
tate spre redobindirea resurse
lor naturale ale țărilor din A- 
merica Latină și se solidarizea
ză cu lupta antiimperialistă a 
popoarelor de pe acest continent 
pentru libertate, dreptate so
cială și un viitor mai bun.

Cei doi președinți și-au ex
primat interesul de a se consul
ta pentru a obține identitatea de 
scopuri și poziții în vederea 
Conferinței Națiunilor Unite cu 
privire la dreptul mării, care 
va avea loc în 1974.

Părțile și-au exprimat pro
funda lor satisfacție pentru rod- 
nicile convorbiri care au avut 
Ioc și au constatat că vii .ă 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia în Republica Columbia re
prezintă o contribuție deosebit 
de importantă la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și cola
borare dintre cele două țări și 
totodată la întărirea păcii și co
operării internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a exprimat vii mulțumiri pre
ședintelui Republicii Columbia, 
dr. Misael Pastrana Borrero, gu
vernului, și poporului columbian 
pentru călduroasa și cordiala 
primire care i-a fost rezervată 
lui, precum și membrilor dele
gației sale.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au adresat o invitație pre
ședintelui Republicii Colum
bia și doamnei Pastrana 
Borrero pentru a efectua o vi
zită oficială în România.

Președintele Columbiei va 
considera favorabil această in
vitație în spiritul prieteniei care 
caracterizează relațiile dintre 
cele două țări, data acesteia ur- 
mind a fi fixată pe cale diplo
matică.

lumbiei : ..Protocolul între Ca
mera de Comerț Exterior a Re
publicii Socialiste România si 
Federația Camerelor de Comerț 
din Republica Columbia", sem
nat de tovarășul Ion Pătan, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, și Gaston Abello, pre
ședintele Federației ; „Acordul 
de cooperare in problemele 
mecanizării culturii și indus
trializării bumbacului", semnat 
de tovarășul Ion Pățan. si ing. 
Francisco Davila, președintele 
Corporației cultivatorilor de 
bumbac „Coral".
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URGENȚELE CAMPANIEI AGRICOLE
STRÎNGEREA RECOLTEI, 

PREGĂTIREA ÎNSAM1NTATVLVI!
Roadele bogate ale acestei 

toamne.

Fotoi GH. CUCU

Declarația Consiliului Central 

al Uniunii Generale a
Sindicatelor din România

Numai de ulei 
și motorină 

depinde soarta 
viitoarei recolte?
în ziua vizitei noastre, coope

ratori din Jibou lucrau la re
coltatul sfeclei de zahăr, în sec
torul legumicol la recoltatul 
ardeiloty iar alții erau antrenați 
in pregătirea terenului pentru 
insămințările din toamnă și la 
depozitarea furajelor. Din cele 
100 hectare sfeclă de zahăr s-au 
recoltat 50, însumînd peste 600 
tone predate bazei de recepție. 
De asemenea, au fost depozita
te 1 300 tone furaje.

La ora 7 dimineața. împreună 
cu președintele Ion Duma, por
nim pe teren. Fusesem asigu
rați că la arături și pregătirea 
terenului lucrează 20 de trac
toare și că din cele 460 hectare 
pe care le au de însămînțat cu 
grîu au fost arate deja 120. O 
statistică totuși deloc îmbucu
rătoare dacă avem în vedere 
faptul că la 15 octombrie tre
buie să se încheie aici campa
nia de însămințări. O serie de 
greutăți le ridică însă și solul 
destul de tare, foarte greu de 
lucrat.

Ținînd cont de această situa
ție specifică cum se prezintă 
mecanizatorii ? în cîmp am în- 
tîlnit doi care împrăștiau azot. 
La întoarcere în* curtea secției 
de mecanizare, 4 tractoare sta
ționate1. Unul trebuia să meargă 
la siloz, celelalte la semănat, 
discuit și arat. întrebați de ce 
la ora 9 sint In curtea secției, 
mecanizatorul Traian Linguran 
ne spune cu seninătate : „ce să 
fac, n-am avut ulei și motori
nă". Situație care generează 
evident consecințe destul de 
grave, afectind considerabil 
mersul lucrărilor. Nici în ceea 
ce privește sămința de grîu ne
cesară celor 460 de hectare lu
crurile nu stau mai bine. Can
titatea din soiurile Aurora și 
Favorit nu are la această oră 
buletine corespunzătoare. Acum 
au cerut alte semințe de la 
Agrosem Zalău, iar inginerul

șef al C.A.P., Alexandru Nagy, 
care răspunde de această pro
blemă este acum, cînd se hotă
răște soarta viitoarei recolte de 
grîu, în concediu. Peste cîteva 
zile cooperatorii de aici vor în
cepe și recoltatul merelor și re
coltatul porumbului. Acțiuni 
care necesită o raționalizare ri
guroasă a mijloacelor de tran
sport, o asigurare din timp a 
punctelor de depozitare, o or
ganizare judicioasă a muncii.

DUMITRU ION DINCA

LA CULES, 
ÎN VII

Un soare blind luminează 
dealurile pline de rod. Urcăm 
printre vii, pe un drum proaspăt 
pietruit și mereu ne întiinim 
cu mașini încărcate cu struguri, 
gonind spre ferma de industria
lizare. Campania de recoltare 
a strugurilor a început aici, la 
I.A.S. Dealul Bujorului, județul 
Galați, cu prima zi a lunii sep
tembrie și se poate spune că ea 
a ajuns acum la un ritm in
tr-adevăr înalt. „Lucrăm în 
două schimburi, ne spune ing. 
Constantin Munteanu, șeful fer
mei nr. 8, ne-am organizat bine 
culesul și transportul, așa in
cit sperăm că .peste mai puțin 
de două săptămîni să încheiem 
campania. Recolta este bună, in 
medie 14.000 kg. de hectar, față 
de 9.800 cit se prevede în pla
nul fermei și asta ne impulsio
nează în menținerea unui ritm 
accelerat". Printre culegători 
sau printre cei ce asigură 
transportul sint prezenți mulți 
tineri care muncesc cu entu
ziasm : Damian Guiță și Ion 
Munteanu la recoltat, Constan
tin Toma și Ion Stan, ultimul 
fiind de fapt mecanic de 
întreținere, dar acum, din ra

țiuni lesne de înțeles, trecind 
în rindul mecanizatorilor. Ajun
gem la ferma de industrializa
re, unde inginera Olimpia Ene 
ne indică pulsul campaniei din 
punctul ei de vedere : peste 
200 de vagoane de vin proaspăt 
înmagazinat în cramă. Se esti
mează o producție de 600 va
goane, ceea ce este superior 
prevederilor din plan. Pentru a 
se face față ritmului de recol
tare, aici se muncește zi și 
noapte. Efortul este însă bine 
conjugat cu soluțiile judicioase: 
în anii trecuți se vinifica aici 
16—18 vagoane pe zi, acum peste 
30 de vagoane zilnic. Cîteva

transformări în flux, executarea 
unui nou buncher au înlesnit 
această spectaculoasă creștere a 
productivității.

...Cînd plecăm privim încă o 
dată dealurile pline de vii, a- 
ceste dealuri unde 1.500 de oa
meni muncesc cu mult "spor 
pentru a le culege roadele bo
gate. Peste cîteva zile aici vor 
veni în ajutorul culegătorilor 
750 de elevi și studenți din Ga
lați. Ceea ce ne îndreptățește 
să prevedem o nouă și specta
culoasă creștere a ritmului de 
recoltare la I.A.S. Dealul Bujo
rului.

I. CHIRIC

(Urmare din pag. I)

fir Bursuc, ca și ceilalți își în
grijesc cu atenție mașinile și le 
exploatează rațional.

Pe zi ce' trece numărul saci
lor cu cartofi aflați pe cîmp 
sporește. în ajutorul cooperati
vei au mai sosit 10 autocami
oane din județul Maramureș. 
Din cele constatate reiese că 
transportul in această unitate 
este asigurat. Ne îndreptăm 
spre cimp. între sutele de coo
peratori găsești și pe Gheorghe 
Dănilă, inginerul șef al coope
rativei.

— Tocmai acum voiam să plec 
spre alt punct de lucru, unde 
se insilozează porumbul. Totuși, 
marea majoritate a cooperatori
lor se află la cules cartofi. Ast
fel că din cele 530 hectare cul
tivate, pînă în prezent s-au re
coltat 300 hectare de pe care re
colta a și fost transportată în 
întregime. Aceasta s-a reușit 
deoarece în această toamnă am 
hotărît ca întreaga cantitate de 
cartofi să fie sortată și intro
dusă direct în saci, lucrare ce a 
ușurat încărcarea și transportul 
cartofilor spre bazele de recep
ție.

Continuăm cunoștințele : _ Ni- 
canor Croitoru, Dumitru Găitan, 
Constantin Gavrilovici, Gheor- 
ghe Croitoru, Dragoș Polonic, 
Sîrghie Barbu, Sava Curie și 
Artemiza Curie, ca și mulți alți

cooperatori, au reușit să ter
mine culesul cartofilor de pe 
parcelele ce Ie au în primire.

— La noi se lucrează zi-lu- 
mină. intervine Eroul Muncii 
Socialiste Nicolae Blîndu, pre
ședintele cooperativei agricole. 
Altfel nici n-am putea strings 
recolta la timp. Nici ședințele 
de plan nu au loc în fiecare 
seară, decît de două ori pe săp- 
tămînă, respectiv marțea și vi-

după eliberarea terenului se 
trece la pregătirea lui pentru a 
fi însămînțat cu grîu. Pină în 
prezent am pregătit 200 hec
tare. urmînd ca restul suprafe
ței de 60 hectare să se pregă
tească în zilele următoare. Ne 
nemulțumește un singur lucru, 
adică așteptăm cu nerăbdare să 
ne sosească îngrășămintele chi
mice repartizate pe trimestrul 
III care nu au sosit în totalita-

BUNA ORGANIZARE
SPUNE CUFÎNTUL

nerea seara. Conducerea opera
tivă se realizează zilnic prin 
contactul nostru cu oamenii, 
direct in cîmp. Rezultatele ob
ținute pînă în prezent ne mul
țumesc. Pe lingă aceasta, tre
buie să arătăm că dacă avem 
înscrise 800 de brațe de muncă, 
în cimp întîlnim peste 1 200 de 
oameni. Acești 400 în plus sint 
tinerii satului care au venit să-și 
ajute părinții. Pe noi ne bucură 
acest lucru deoarece imediat

te, necesare acum în vederea 
fertilizării de bază la grîu. Pro
ducțiile de cartofi înregistrate 
pînă acum ne arată o depășire 
față de anul trecut cu peste 
2 000—3 000 kg la hectar.

Ora 16,30. Comuna Udești. 
Sava Trenea, pînă zilele trecute 
fost activist al comitetului ju
dețean U.T.C.. ni se prezintă 
acum în noua postură de locții
tor al secretarului comitetului 
comunal de partid.

— La noi în comună sint

3 cooperative agricole de pro
ducție, adică cea din Udești. 
Chilișeni și Reuscni. Toate trei 
au fost decorate cu Ordinul 
Muncii clasa I pentru produc
țiile de cartofi obținute anul 
trecut. în acest an cooperatorii 
sint hotărîți să obțină producții 
care să le aducă din nou titlul 
amintit. De fapt cooperatorii 
din Udești mai au de recoltat 15 
hectare cu cartofi din 120 hec
tare existente, iar producțiile 
obținute sint superioare anului 
trecut. în 15 septembrie se va 
termina în întregime recoltarea 
cartofilor. Meritul este al celor 
500 de cooperatori prezenți zil
nic în cimp. ajutați de cei pes
te 170 de tineri elevi și ștu- 
denți aflați în vacanță.

Aveam să consemnăm că din 
cele 270 hectare planificate a se 
însămînța cu grîu, 70 au fost 
deja însămînțate, iar alte 110 
hectare sînt pregătite.

Situații asemănătoare am în- 
tîlnit și Ia cooperativele agri
cole din Chilișeni și Reuseni. 
Cooperatorii din Chilișeni de 
exemplu, au recoltat 150 hec
tare de cartofi din 180 hectare, 
iar cei de la Reuseni au recol
tat 250 hectare din 300 planifi
cate. Fiecare cooperativă a în
sămînțat cu grîu cîte 40 de hec
tare. respectiv 30 hectare, iar 
restul suprafețelor este în mare 
parte pregătit pentru a fi insă- 
mînțat.

Oamenii muncii din țara noas
tră, sindicatele, întregul popor 
au aflat cu profundă indignare 
de lovitura de stat militară care 
a înlăturat guvernul legal, con
stitutional al Frontului Unității 
Populare din Chile, ales pe cale 
democratică de poporul chilian, 
încercînd astfel să oprească mer
sul impetuos înainte al Republi
cii Chile pe calea, progresului 
material și social.

Am aflat cu adincă mihnire 
despre asasinarea președintelui 
Salvador Allende Gossens, ales 
de masele populare, fiu curajos 
și devotat al poporului chilian, 
eminent om de stat, patriot și 
progresist, militant pentru cauza 
democrației și progresului, a co
laborării intre popoare și pen
tru pace.

Prigoana și teroarea dezlăn
țuite împotriva forțelor progre
siste și democratice, împotriva 
clasei muncitoare, a sindicatelor 
din Chile, provoacă o adîncă 
dezaprobare in rindul oamenilor 
muncii, al întregului nostru po
por. Toate acestea constituie o 
încercare brutală a reactiunii, a 
imperialismului de a opri proce
sul revoluționar din Chile, de 
a zădărnici eforturile eroice 
pe care oamenii muncii le-au de
pus sub guvernul Unității Popu
lare pentru transformări demo
cratice, pentru consolidarea inde
pendenței economice și suvera
nității naționale a patriei, trece
rea bogățiilor țării în stăpînirea 
poporului, asigurarea unui viitor 
fericit poporului chilian, con
stituie un atentat. împotriva 
libertății și independenței, po
porului chilian, o 
dată luptei pentru 
te și independență a 
Americii Latine. Lovitura 
stat întreprinsă de forțele reae- 
țiunii interne a fost săvîrșită în 
cîrdășie cu imperialismul, care 
nu au încetat nici o clipă să 
comploteze împotriva guvernului 
Unității Populare, pentru a opri 
înaintarea Republicii Chile pe 
calea tranformărilor înnoitoare, 
a dezvoltării sale independente. 
S-a dovedit încă o dată că im
perialismul constituie o amenin
țare permanentă împotriva li
bertății popoarelor, a aspirațiilor 
lor de emancipare națională și 
socială.

Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, în numele celor peste 
cinci milioane de membri de sin
dicat, condamnă cu toată ener
gia și hotărirea actul odios al 
forțelor reactiunii și imperialis
mului și cere încetarea terorii și 
măsurilor cu caracter represiv 
dezlănțuite contra clasei munci
toare, a sindicatelor, a forțelor 
democratice, patriotice și progre
siste din Chile. Exprimăm încre-

derea că procesul revoluționar 
din Chile, că întreaga luptă a 
popoarelor pentru libertate și 
dreptate socială, pentru indepen
dență națională și viață mai 
bună, 
calea loviturilor de stat, a cri
melor și represiunilor, că masele 
populare își vor impune în cele 
din urmă voința.

Uniunea Generală a Sindicate
lor din România, care întreține 
relații strinse de prietenie și co
laborare cu sindicatele și oame
nii muncii din Chile, își expri
mă profunda solidaritate inter- 
naționâlistă cu Centrala Unică a 
Oamenilor Muncii din Chile, cu

nu va putea fi oprit pe

clasa muncitoare chiliana, care 
se opune complotului forțelor 
reacționare și antidemocratice, 
cerind cu toată hotărirea să fie 
restabilite drepturile și libertă
țile democratice, ordinea consti
tuțională.

în aceste momente grele de 
încercare pentru oamenii muncii 
și poporul din Republica Chile, 
ne exprimăm deplina convingere 
că nici o forță nu va putea abate 
pe oamenii muncii din Chile de 
pe calea luptei pentru făurirea 
unei vieți mai bune, pentru dez
voltarea economică și socială, li
beră și independentă, pentru 
progres și pace.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui 
Constituțional al Statelor Unite Mexicane, Luis Echeverria, ur
mătoarea telegramă.

Transmit Excelenței Voastre și, prin intermediul dumneavoas
tră. poporului și guvernului Republicii Socialiste România, sin
cera recunoștință a poporului și guvernului mexican pentru me
sajul de solidaritate adresat cu ocazia inundațiilor și cutremu
rului care au afectat Unele regiuni ale țării mele.

lovitură 
liberta- 

țărilor 
de

CRONICA
U.T.C
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FĂRĂ CORIGENȚI!
BUCUREȘTI

PIONIERII IȘI PREGĂTESC ȘCO. 
LILE PENTRU NOUL AN

în aceste zile, puține, cîte au 
mai rămas pină la deschiderea 
noului an școlar, majoritatea 
pionierilor și uteciștilor din 
școlile generale bucureștene sînt 
prezenți în sălile de clasă pen
tru a le pregăti, în laboratoare 
pentru a face ultimele retușuri, 
în grădini pentru a stringe frun
zișul abundent al acestei toamne 
timpurii- Peste tot se înregis
trează dorința de a contribui cu 
cite ceva astfel ca școala să 
arate ca un pahar înaintea pri
mei ore de curs.

La Școala generală nr. 92 ele
vii au contribuit m aceste zile 
la finisarea lucrărilor de con
strucție. Nu sînt uitate nici 
spațiile verzi, care sub patrona
jul purtătorilor cravatelor roșii 
de la școlile generale nr. 93 și 
nr. 189 se înscriu printre exem
plele de bună întreținere, ce pot 
fi urmate și de cei mai în vira
tă.

Copiii au fost, de asemenea, 
printre protagoniștii celor care 
au finisat cele două noi săli de 
clasă de la Școala generală nr. 
90. Printre fruntași îi notăm pe 
Ileana Ion, Luminița Camen și 
Cristian Ene — toți din clasa a 
șaptea.

La Școala generală nr. 151 
pregătirile sînt pe sfîrșit.e. Cori
doarele școlii sînt pline cu ex
ponatele expediției echipajului 
„Scutul carpatic" ai cărui 
membri au colecționat peste 50 
de feluri de roci cu vîrste im
presionante — peste 200 milioa
ne de ani. Atrag atenția și co
lecția de costume folclorice, o 
expoziție de desene pe sticlă, 
gazeta de perete, care este la zi 
cu relatări din vacanță. în gră
dina școlii o serie de elevi prin
tre care notăm pe Doina Sto- 
ian, Aurora Vasilescu, Da
niel Crocneanu, Mihaela Docu, 
George Darie, muncesc de zor 
la cosit, greblat sau la amena
jarea terenurilor sportive. Ei 
s-au remarcat pînă acum și Ia 
pregătirea claselor, la repararea 
materialului didactic. Daniel 
Crocneanu, secundul echipajului

„Scutul carpatic" este ocupat și 
cu sistematizarea colecțiilor 
culese din expediție. Vacanța a 
fost fructuoasă și mieii gospo
dari își doresc un an școlar la 
fel. Munca lor entuziastă atestă 
dragostea față de lăcașul, care 
peste puțin timp își va deschi
de porțile, pentru un nou an 
de învătămint.

CALIN STANCULESCU

TULCEA

MUREȘ
PURTĂTORII CRAVATELOR ROȘII 
- PROTAGONIȘTII INIȚIATIVE

LOR PATRIOTICE

Această săptămînă, „Săptămî- 
na muncii patriotice", va fi un 
prilej pentru reafirmarea aces
tor trăsături specifice membrilor 
celei mai tinere organizații. 
M-au convins obiectivele pe care 
și le-au propus, de exemplu, 
pionierii din județul Mureș.

Primul dintre obiective este 
grija pentru propria școală pe 
care o vor înfrumuseța. Fiecare 
elasă-detașament se va înscrie 
în întrecere cu celelalte. Nu sînt 
neglijate în același timp curtea 
școlii sau bazele sportive. înce- 
pind cu clasa a treia, pionierii 
școlii îi primesc pe „cei mici", 
pe cei care pentru prima oară 
trec pragul clasei. întotdeauna 
această întîlnire emoționantă de 
ambele părți este pregătită din 
timp. De trei ani, în județul 
Mureș, primirea festivă a elevi
lor din clasa întîi, este în 
exclusivitate surpriza pionieri
lor : clase împodobite cu flori, 
manuale așezate în dreptul 
viitorilor elevi. Tot acum unită
țile de pionieri din județ se 
ocupă cu activități din ca
drul micro-C.A.P.-urilor. ln 
toamna trecută s-au evidențiat 
prin grija acordată acestei 
sarcini pionierii din comunele 
Gornești, la recolta culturii de 
cartofi, cei din Albești. Iernut. 
Sărmaș, Seulia. Band la cultu
rile de sfeclă de zahăr. Bazele 

isportive din școală constituie un 
alt obiectiv înscris în programul 
activităților patriotice din aceas
tă perioadă. Numai în această 
vacanță s-au amenajat peste 106 
de baze sportive. A fost lansat 
și un concurs „pentru cea mai 
frumoasă bază sportivă", dotat 
cu premii.

ELENA RUBELI

ELEVII - PRINTRE FRUNTAȘII 
STRINGERII RECOLTELOR DE 

TOAMNA

Pe ogoarele din întregul județ 
se dă în aceste zile bătălia 
decisivă în vederea strîngerii 
roadelor toamnei. Alături de 
cooperatori și mecanizatori lu
crează, cot la cot, elevii aflați 
în vacanță. De altfel, evaluînd 
participarea lor de pînă acum 
la activitățile specifice ogoare
lor, rezultă că 2 500 de elevi din 
liceele și școlile profesionale din 
județ au efectuat peste 200 000 
ore. Este un rezultat, credem, 
edificator în ce privește aportul 
tinerilor uteciști la reușita cam
paniei agricole de vară. De la 
Începutul acestei luni, circa 600 
de elevi ai anilor IV din liceele 
de cultură generală și de spe
cialitate participă efectiv la ur
gentarea ritmului de recoltare a 
florii-soareluj și porumbului. 
Astfel, pe ogoarele fermei hor
ticole, a Fabricii de conserve 
Dunărea din municipiu, 60 de e- 
leve de la liceul din Sulina lu
crau de zor la culesul tomatelor. 
La sfirșitul zilei bilanțul era bo
gat, conducerea fermei s-a ara- 
tat foarte mulțumită de aportul 
muncii lor. Și la I.A.S. Niculițel, 
unitate cu profil viticol, am în- 
tîlnit muncind grupuri de elevi. 
Erau reprezentanții anului IV 
de la liceul din Isaccea. O situa
ție similară, surprinsă tot la 
culesul strugurilor, îi avea ca 
„eroi" de astă dată, pe elevii 
liceului din Babadag, iar ca 
fundal, podgoriile I.A.S. Rahma- 
nu. Peste tot hărnicia elevilor, 
concretizată în zeci de coșuri 
de struguri culeși, era eviden
tă. Ultima unitate vizitată — 
I.A.S. Sarinasuf. Aici. în grădi
nă. peste 50 de elevi ai liceului 
pedagogic din Tulcea culegeau 
tomate pe care apoi le așezau 
cu grijă în lădițe purtînd ștam
pila „Prodexport". Eleva Ma
ria Rus și colegele ei, Marilena 
Cristea și Livia Ipate. surîd 
ștrengărește și ne comunică doar 
un gind : „Vă rugăm să scrieți 
că noi nu ne-am făcut altceva 
decit datoria !“

ROMEO CRAESCU

MICUL ECRAN. Sîm- 
septembrie, ora 15,00 — 
Rapid — Universitatea 
transmisie directă

Ieri dimineața a părăsit 
Capitala, îndreptindu-se spre 
Paris, delegația Uniunii Na
ționale a Studenților din 
Franța. condusă de RENE 
MAURICE, secretar general 
al Uniunii, care a efectuat o 
vizită in tara noastră, la in
vitația U.A.S.C.R.

La plecare, pe aeroportul 
București — Otopeni, oaspe
ții au fost salutați de tova
rășul Constantin Boștină, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C.. președintele Consiliu
lui U.A.S.C.R., de activiști ai 
Comitetului Executiv al 
U.A.S.C.R.

Delegația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, formată din tovarășii Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., și 
Cornel Burtică, membru suple
ant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., care, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, a 
făcut o vizită neoficială de prie
tenie în R.P. Chineză, s-a îna
poiat, joi seara. în Capitală.

★
La invitația Comitetului Cen

tral al Partidului Muncii din 
Coreea, tovarășii Emil Bodna
raș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, și 
Cornel Burtică, membru suple
ant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. au par
ticipat, de asemenea, la festivi
tățile de la Phenian, prilejuite 
de cea de-a 25-a aniversare a 
creării Republicii Populare De
mocrate Coreene.

Delegația a fost întîmpinată la 
sosire, pe aeroportul Băneasa de 
tovarășii Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent. secre
tar al C.C. al P.C.R., Ilie Ver- 
deț, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Miron Constantinescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte el Consi
liului de Stat, Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat. Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, de ac
tiviști de partid și de stat.

Au fost prezenți Li Tin-ciuan, 
ambasadorul R.P. Chineze, Li 
Min Su. ambasadorul R.P.D. Co
reene, precum și N. V. Maslen
nikov. ministru consilier al Am
basadei Uniunii Sovietice la 
București.

miletului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.C.. Kim Ieng Nam. 
membru ai Comitetului Politic 
al C.C. al P.M.C., șeful secției 
relații internaționale al C.C. al 
P.M.C., Ciong Du Hwan. mi
nistrul muncii și președinte al 
Asociației de prietenie coreea- 
no-române. Li Giou Mo, adjunct 
al ministrului de externe, de 
alte persoane oficiale.

A fost prezeiit Dumitru Popa, 
ambasadorul 
nian.

Romăniei la Phe-

Tovarășul 
membru al 
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
s-a întîlnit joi la amiază cu 
delegația Partidului Comunist 
din Australia, care, la invitația 
C.C. al P.C.R.. face o vizită în 
țara noastră. Din delegație fac 
parte tovarășii Joe Palmada, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, și Mark Taft, membru al 
C.C- al P.C. din Australia. La 
întîlnire au participat tovară
șii Simion Bughici. membru al 
C.C. al P.C.R., și Constantin Va- 
siliu. adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

Dumitru Popescu, 
Comitetului Exe-

Cu prilejul Zilei pompierilor 
și al aniversării a 125 de ani de 
la luptele din Dealul Spirii, joi 
dimineața a avut loc, în Capi
tală. solemnitatea depunerii de 
coroane de flori la Monumentul 
luptătorilor de Ia 13 septembrie 
1848. ridicat în amintirea pom
pierilor eroi, apărători ai Bucu- 
reștiului.

La plecarea din Phenian, de- 
salutată 

al 
al

începînd de joi, Bucureștiul 
este gazda unei importante ma
nifestări științifice : Colocviul 
internațional cu tema ..Urbanis
mul și mediul înconjurător" — 
organizat de Academia Repu
blicii Socialiste România, Aca
demia de științe sociale și poli
tice și Ministerul Turismului, 
sub egida Asociației interna
ționale de istorie economică. 
La lucrări participă istorici, e- 
conomiști, sociologi. arhitecți 
urbaniști, alți oameni de știin
ță, din Belgia, Bulgaria. Ceho
slovacia, Danemarca, Elveția, 
Franța, Republica Democrată 
Germană, Republica Federală 
Cermania, Italia, Polonia, S.U.A., 
Ungaria și România.

legația română a fost 
de Pak Sen Cer. membru 
Comitetului Politic al C.C. 
Partidului Muncii din Coreea, 
vicepremier al Consiliului Ad
ministrativ al R.P.D. Coreene, 
Kim Dong Gyu, membru al Co-'de Ia Atena a constituit un fru

mos prilej de afirmare pentru 
reprezentanții României. Titlul 
de campion balcanic a fost cucerit 
de Nicolae Gheorghe. pe calul 
„Aprod", care a totalizat în cele 
două manșe 3 puncte. Pe locul 
secund s-a clasat Paul Mazilu 
(România) pe „Argint II" — 10 
puncte, urmat de Silan (Turcia) 
pe „Leyla" ; 11 puncte și Sorin 

Jan Soveja (România pe „Călin" — 
12 puncte.

Manșa a doua a revenit călă
rețului român Dan Iacobescu 
(„Piersic"), învingător în bara
jul susținut cu Nicolae Gheor
ghe și bulgarul Aliev („Zefrir").

Concursul rezervat seniorilor 
s-a încheiat cu victoria sporti
vului grec Bravos („Va Ma- 
belle") — 5 puncte. Primul din
tre concurenții români a fost 
Constantin Vlad („Sondor"), care 
a ocupat locul 4 cu 10 puncte.

Competiția continuă cu des
fășurarea probei dresaj.

• La sfirșitul acestei săptă
mîni se va desfășura la Roma 
un important concurs interna
țional atletic la care și-au a- 
nunțat participarea sportivi din 
19 țări : S.U.A., R.F. Germania, 
Polonia, Suedia, Spania, Portu
galia, Bulgaria, Belgia etc. Pe 
lista participanților figurează 
numele cunoscuților atleți Ron 
Milburn (S.U.A.), campion o- 
limpic în proba de 110 m gar
duri, John Akii-Bua (Uganda), 
campion olimpic la 400 m gar
duri. Richy Bruch (Suedia), re
cordman al Europei la disc.

de 
ora

• PE 
bâtă, 15 
Fotbal : 
Craiova, 
Ia stadionul ,,23 August" ;
22,45 : Sportul Studențesc 
Jiul Petroșani. Rezumat înre
gistrat. Duminică, 16 septem
brie, ora 17,00 : ..Turul ciclist 
al României" — filmul competi
ției ; ora 17,15 : Tenis de 
cimp : John Newcombe — J 
Kodes, finala turneului de la 
Forest Hills (selecțiuni înregis
trate).

• Campionatele mondiale de 
lupte greco-romane au conti
nuat la Teheran cu disputarea 
primelor intîlniri din turul 
patru.

Tinărul sportiv român Nicu 
Gingă a obținut o prețioasă vic
torie prin tuș in fața polonezului 
Jan Michalik, menținîndu-se 
astfel in lupta pentru ' medalii 
la categoria 52 kg. în limitele 
aceleiași categorii. V. Konstanti
nov (U.R.S.S.) l-a întrecut la 
puncte pe J. Dancecz (Ungaria), 
iar Aliabadi (Iran) l-a invins 
prin tuș pe Tabur (Turcia).

Ion Păun (categoria 62 kg) și 
Adrian Popa (categoria 74 kg) 
au pierdut prin tuș meciurile 
susținute cu Laszlo Reczi (Un
garia) și respectiv Klaus Gopfert 
(R.D. Germană). Totalizînd mai 
puțin de 6 puncte negative, cei 
doi luptători români s-au cali
ficat pentru turul următor.

• Concursul de obstacole 
pentru juniori din cadrul Cam
pionatelor balcanice de călărie

PROGRAMUL I
9,00 Curs de limbă rusă (10).

9.30 O viață pentru o idee : Aurel 
Vlaicu. 10.00 Telex. 10.05 Al VI-lea 
Festiva) internațional George 
Enescu”. 11,05 Istoria filmului so
nor : Japonia. 12,40 Municipalita
tea răspunde bucureșteanului. 13,00 
Telejurnal. 16.00—17,00 Teleșcoală.
17.30 Curs de limbă engleză. 18,00 
Telex- 18,15 Cunoașteți legile ?
18.30 Publicitate. 18,35 La volan — 
emisiune pentru conducătorii au
to. 18,50 Teleconfer.ință de presă. 
19.20 100.1 de seri. 19.30 Telejurnal. 
Cincinalul înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor. 20,00 ..Metalul 
și mătasea". Din lirica latino-ame- 
ricană. 20,20 Al VI-lea Festival in
ternațional „George Enescu". 
20,45 Drumuri în istorie : Dimitrie 
Cantemir. 21,00 Prim plan : Dina

Festivalul internațional
Enescu44„George

ENERGIILE LUI SAMO 
HUBAD

înainte cu citeva ore de con
certul orchestrei 
Radioteleviziunii, 
vorbea 
despre 
despre 
punde 
țărilor

simfonice a 
Samo Hubad 

entuziasmat gazetarilor 
omogenitatea formației, 
capacitatea ei de a răs- 
cu promptitudine solici- 
dirijorului. Succesul ce

lui de al doilea simfonie al Fes
tivalului rezidă indiscutabil In 
calitatea formației dar și în 
exemplaritatea colaborării dintre 
dirijor și ansamblu.

Oaspetele din Iugoslavia este 
un șef de orchestră de temeinică 
pregătire, maxim de eficient in 
fiecare indicație. Nici un gest 
nu are ostentație. Samo Hubad 
știe să conducă o idee prin 
toate hățișurile polifoniei. Cu o 
siguranță, cu o gestică care 
poate părea dură. Samo Hubad 
scoate la iveală zguduitoare 
energii.

Impresionant a fost clocotul

unor pagini din Rapsodia enes- 
ciană.
sit in 
niei 
culori 
lente ale simfoniei.

La succesul simfonicului a 
contribuit din plin Ion Voicu. 
strălucitor în Concertul nr. 1 
de Paganini în care a găsit mă
sura excepționalei sale virtuozi
tăți.

Celeste tensiuni am regă- 
unele momente ale simfo- 
brahmsiene. Prisme de 
ne-au îneîntat in paginile

• x Ț

INEGALUL 
ENTREMONT

deIndiferent de judecățile 
valoare pe care ni le-au adus 
unele fișe de publicitate („pia
nist genial", „muzician fenome
nal". „instrumentist... atomic"), 
la prima întîlnire cu publicul 
bucureștean. Philippe Entre- 
mont s-a dovedit un artist ine
gal.

Entremont a fost capabil ca 
pe parcursul a două ore să ne 
ia pur și simplu „respirația" în

Cocea. 21,30 Pagini de umor. 21,55 
Teleglob : Peru. 22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,0n Al VI-lea Festival interna

țional „George Enescu". 21,00 Film 
serial „Arthur". Episodul VIII. 
21,25 Selecțiuni din spectacolul 
..Așa-i jocul pe la noi" prezentat 
de ansamblul folcloric „Banatul". 
21.55 Semnificații. 22,20 Telerama. 
Raiduri citadine (VI).

PROGRAMUL III

9,00 Știri. 9,05 „Incognito" — Pro
gram de varietăți muzicale. 9,55

Melodia zilei : ,.lmn minerilor" de 
Gheorghe Danga. 10.00 Clubul cu
rioșilor. 11,00 știință și tehnica.
11.10 Profil pe portativ — Felician 
Fărcașu. 11,30 Antract muzical. 
12,90 Transmisiuni directe din țara.
12.10 Invitație în fonotecă. 12.55 
Melodia zilei. 13,00 închiderea 
emisiunii de dimineață. 17,00 ști
rile după-amiezii. 17.05 Alo Ra
dio I — muzică ușoară la cererea 
ascultătorilor. 18,00 Șapte zile, 
șapte arte. Arhitectură. 18,10 Va- 
riațiuni simfonice pe un cîntec de 
Anton Pann. 18,55 Melodia zilei. 
19,00 tn direct... de la Expoflora. 
19.30 Știri. 19.35 Casa de discuri 
„.Melodia". 20,00 Educație-răspun- 
deri. După un an de activitate în 
producție — radioanchetă cu ab
solvenți ai școlilor profesionale,

liceelor de specialitate șl institute
lor de învățămlnt superior despre 
integrarea în producție. 20,30 Mu
zică de balet. 21,00 Radio-super- 
top. Topul topurilor. 22,00 Radio
jurnal. 22,30 Melodia zilei. 22,35 
Vedete ale muzicii ușoare. 23.15 
Poetica. Haralambie Grămescu, 
23,20 Jazz variete. 23,55—24,00 Ul
timele știri.

Teatrul Național „I. L. Caragia- 
!e“ (Sala Comedia) : TREI FRAȚI 
GEMENI VENETIFNI — ora 29; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : A 12-A 
NOAPTE — ora 20; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : TRASNI- 
TUL MEU DRAG — ora 19,30; 
(Grădina Boema) : ESTIVAL
BOEMA — ora 20.

paginile marșului funebru din 
celebra sonată a lui Chopin( mi
nunat a fost, momentul revenirii 
secțiunii inițiale !), dar in ace
lași timp să interpreteze în bis 
un vals al bardului polonez cu 
precipitări și ingroșări la nive
lul unui elev 
(școala medie.

Fără îndoială, 
mare frumusețe 
în substanțialul și dificilul 
citai pe care l-am urmărit 
Ateneu ieri după-amiază.

Entremont nu este nici o clipă 
atras de facilitatea virtuozității, 
în cîntul său regăsim mari vir
tuți ale artei interpretative fran
ceze : echilibru, finețe, măsură, 
elegantă, fantezie.

Entremont conduce cu suplețe 
discursul muzical și remarcabil 
este „dozajul" între respectul 
său față de partitură și fantezia 
actului interpretativ ; dar 
Partita lui Bach nu a avut în
totdeauna adîncimile pe care ni 
le-au insuflat marile versiuni 
discografice, iar Sonata de 
Prokofiev a derulat de multe ori 
cu o anumită superficialitate.

Entremont este de multe ori 
cuceritor ; știe să citească prin- 
t.re rinduri, știe să servească în 
mod original muzica ; știe să 
creeze cu autoritate momente de 
poezie, de autentică emoție-

Edificatoare rămînc întilnirea 
din această seară cînd îl vom 
reasculta pe Philippe Entremont 
colaborînd cu Filarmonica 
..Moldova" din Tași în două lu
crări raveliene.

mediocru din

momentele do 
au precumpănit 

re
ia

IOSIF SAVA



de peste hotare
SUCCESE ALE
PATRKJȚILOR

KHMERI
Forțele patriotice populare 

khmere au continuat, in 
hoaptea de miercuri șl in 
cursul dimineții zilei de joi, 
să se apropie de Pnom 
Penh, informează agenția U- 
nited Press International. Au 
fost semnalate ciocniri intre 
patrioți și forțele lonnoliste 
la 11 kilometri de capitală. 
Pe de altă parte, se intor- 
mează că centrul de teleco
municații de la Kambaul. la 
14 kilometri vest de Pnom 
Penh, a fost supus unui tir 
de artilerie din partea pa- 
trioților.

Obligind trupele lonnoliste 
să se retragă, patrioții au o- 
cupat. un nou tronson de 5 
kilometri pe șoseaua nr. a, 
extinzindu-și astfel controlul 
pe această cale de importan
ță strategică care leagă Pnom 
Penhul cu Battambang, al 
doilea oraș ca mărime din 
Cambodgia. De asemenea, 
au fost tăiate șoselele nr. 30, 
la 11 kilometri sud-est de 
Pnom Penh, și nr. 4, prin
cipala cale de acces spre 
mare.

europene va înregistra
rezultate pozitive

Conferința de presă a cancelarului W. Brandt
La Bonn a avut loc o conferință de presă, in cursul căreia can

celarul Willy Brandt a răspuns la o serie de întrebări puse de 
ziariști străini și vest-germani pe marginea unor probleme in
terne și a precizat poziția guvernului său in unele probleme in
ternaționale.

Cancelarul a arătat că guver
nul de coaliție a discutat și va 
continua să discute propunerile 
concrete de reforme solicitate 
de actuala situație internă din 
R.F.G., exprimindu-și speranța 
că reformele propuse de guvern 
vor întruni o largă majoritate 
în Parlament, atit în Bundestag, 
cit și în Bundesrat.

Referitor la problemele fina
lizării tratativelor de stabilire 
a relațiilor diplomatice cu K.S. 
Cehoslovacă, R. P. Ungară și 
R. P. Bulgaria, cancelarul a a- 
preciat că „problemele sînt re-

Colaborarea economică
romano

în timpul vizitei făcute 
Algeria, la invitația guvernului 
acestei țări, pentru a participa 
la cea de-a zecea ediție, jubi
liară, a Tirgului internațional 
de la Alger. Nicolae Agachi, 
ministrul industriei metalurgice, 
a avut convorbiri cu ministrul 
algerian al comerțului. Layachi 
Yaker, cu ministrul industriei 
și energiei, Belaid Abdessalem, 
și cu o serie de conducători ai 
societăților naționale algeriene 
care întrețin legături de coope
rare cu întreprinderile româ
nești de comerț exterior. Au fost 
abordate, cu acest prilej, pro
bleme privind evoluția relațiilor 
economice bilaterale, remarcin- 
du-se dorința ambelor părți de 
a dezvolta schimburile comer
ciale și cooperarea economică și 
tehnico-științifică dintre Româ
nia și Algeria.

La plecarea sa din Alger, pe 
aeroportul „Dar el Beida11, mi
nistrul Nicolae Agachi a decla
rat Agenției Algeriene de Presă 
că este foarte satisfăcut de con
vorbirile pe care le-a avut cu 
oficialitățile țării gazdă. „Ele 
ne-au permis — a spus el — să 
concretizăm. în comun, noi di
recții ale intensificării colabo
rării avantajoase dintre Româ
nia și Algeria, care vor sta la 
baza semnării, în curînd, a unui

nou acord comercial pe termen 
lung intre țările noastre11.

La rindul său, ministrul alge
rian al comerțului, Layachi 
Yaker, a declarat coresponden
tului „Agerpres11 din Alger că 
între România și Algeria „există 
o colaborare foarte fructuoasă 
de pe urma căreia beneficiază 
reciproc ambele noastre țări 
prietene11.

zolvabile", dar că soluționarea 
lor cere timp.

Ei a subliniat că procesul 
destinderii internaționale ■ im
plică respectarea reciprocă a 
sistemelor sociale ale țărilor cu 
care se extind relațiile de coope
rare și că nu se pot condiționa 
aceste relații de sistemul social' 
existent într-o țară sau alta. 
Willy Brandt a adăugat că exis
tă motive să aprecieze că a 
doua etapă, de la Geneva, a 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare in Europa va înregis
tra rezultate pozitive.

Joi, 13 septembrie, s-au des
chis la Bonn lucrările parlamen
tului vest-german. Vicecancela
rul și ministrul afacerilor ex
terne, Walter Scheel, a prezen
tat o declarație privitoare la 
politica europeană a R.F. Ger
mania. Referindu-se la apropiata 
reuniune de la Geneva a Con
ferinței pentru securitate și 
cooperare pe continentul nostru, 
ministrul de externe vest-ger- 
man a spus, printre altele, că 
„ea are nevoie de un climat în 
care fiecare este convins de 
bunacredință și intențiile favo
rabile destinderii pe care le 
nutrește partenerul. La Helsinki 
a dominat un asemenea climat. 
Este sarcina tuturor participan- 
ților ca și la Geneva el să 
menținut-1.

fie

Masele populare din Chile 
opun o rezistența dirză 

juntei militare

La 11 septembrie Jumjaaghiin 
Țedenbal, prim-secretar al C.C. 
al P.P.R.M., președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Mon
gole, a primit delegația Marii 
Adunări Naționale, condusă de 
Gheorghe Necula, vicepreședin
te al M.A.N.. La primire au par
ticipat N. Luvsanciultem, pre
ședintele Marelui Hural Popu
lar, T. Gotov, secretar al Prezi
diului Marelui Hural Popular, 
și O. Hosboiar, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. A 
fost prezent Traian Gîrba, am-

la Ulanbasadorul României 
Bator.

Cu acest prilej, 
Jumjaaghiin Țedenbal 
mis urări 
succese 
Ceaușescu 
La rindul 
române a 
tovarășului 
urări de sănătate și noi succese 
tovarășului J. Țedenbal, poporu
lui mongol. întîlnirea s-a desfă
șurat intr-o atmosferă caldă, 
cordială.

tovarășul 
a trans- 

de sănătate și noi 
tovarășului Nicolae 
și poporului român, 
său, șeful delegației 
transmis din partea 

Nicolae Ceaușescu
*

t

FRONTURILE 
ANGOLEI

Din bloc-notesul 

reporterului la Festival

Cu Antonio Jose Condesse, membru al Comitetului Central al 
Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), care in 
toamna anului trecut - la invitația C.C. al U.T.C. - ne-a vizitat 
țara, ne-am reîntilnit în urmă cu mai bine de o lună la Berlin, 
capitala R.D. Germane. Participa la Festivalul Mondial al Tine
retului și Studenților. Se afla in mijlocul delegației țării sale, ti
neri patrioți angolezi îmbrăcați in uniforme de luptă, de culoa
rea junglei : verde închis cu negru. In scurta noastră întrevedere 
mi-a relatat citeva aspecte de pe fronturile de luptă din Angola, 
precizindu-mi că „asemenea fapte sau altele asemănătoare îmi 
poate povesti aproape fiecare dintre compatrioții săi11.

Pe frontul luptei 
anticolonialiste

Celor aproximativ 60 000 de 
soldați portughezi, forțele de eli
berare angoleze le opun de zece 
ori mai puțini luptători instruiți 
și echipați. Cu toate acestea, în 
prezent, Angola trăiește ora lup
tei patriotice victorioase, fiindcă 
forțele M.P.L.A. nu sînt singure. 
Ele au de partea lor întregul 
popor angolez : bărbați, femei, 
copii. Iar eroismul la noi — ne 
preciza interlocutorul - nu este 
singular, el este un eroism co
lectiv. In felul acesta s-a putut 
adopta o tactică militară nouă, 
S-a trecut de la lupta de gue- 
rillă la acțiuni de anvergură ini
țiate de unități mari, alcătuite 
din peste 1 000 de militari și 
dotate cu armament mixt (arti
lerie grea, ușoară, infanterie 
etc). Acum orice atac este bine 
plănuit, din toate punctele de 
vedere. Dintre victoriile mai deo
sebite înregistrate de forțele 
M.P.L.A., în ultima vreme, aș pu
tea să menționez operațiunea 
militară denumită ,,Mwrana-2", 
lansată pe frontul de est, fina
lizată prin distrugerea completă 
a taberei militare portugheze 
de la Lutembo, atacul intensiv 
de artilerie asupra bazei portu
gheze din Mussuma, care a 
provocat pierderi considerabile 
trupelor coloniale, precum și 
ambuscadele repetate din apro
pierea localității Ninda, solda
te cu capturarea unei mari can
tități de muniții și echipament

militar. La toate aceste acțiuni, 
tineretul, care constituie majori
tatea luptătorilor (în Angola 
media de vîrstă este între 18- 
25 de ani), a dat dovadă de 
mare curaj. Și acest curaj nu în
seamnă decit hotărîrea întregu
lui nostru popor de a duce la 
bun sfîrșit lupta pentru liberta
te națională, -pentru o Angolă 
independentă.

Iar, dacă ar fi să enumăr nu
mai cîteva caracteristici majore 
ale tinerilor noștri luptători, a- 
tunci aș spune : combativitate, 
moral politic ridicat, raporturi 
mutuale, camaraderie, discipli
nă, abnegație și voință de a în
dura încercările fizice cele mai 
dure.

Pe frontul 
reconstrucției...

sau altfel spus Frontul vinde
cării Angolei de rănile secolelor 
de sclavie.

Zonele eliberate de M.P.L.A. 
cuprind aproape jumătate din 
teritoriul național : zece din 
cele cincisprezece districte create 
de administrația colonială por
tugheză. Peste un milion de an
golezi desfășoară o intensă ac
tivitate de reconstrucție pașnică 
în raioanele eliberate ale țării. 
O viață nouă se consolidează și 
se dezvoltă. Au fost create și 
funcționează organe ale auto- 
conducerii naționale. Pe plan 
local, formele inițiale ale puterii 
populare se fixează din ce în 
ce mai adine. In satele elibera

te se amenajează școii, se or
ganizează învățămîntui, asisten
ța medicală se dezvoltă, pro
ducția agricolă se organizează 
pe baze noi, se rezolvă nume
roase probleme ale renașterii 
țării. Din nou aș vrea să subli
niez că și aici, în primele rîn- 
duri ale reconstrucției, se află 
tinerii, li găsim în școli ca pro
fesori, în rețeaua sanitară, în u- 
nitățile economice și agricole, 
în formațiunile de autoapărare, 
în organele puterii poporului, 
de la nivelul comunei pînă la 
forurile cele mai înalte de con
ducere. Aș putea spune că de 
pe acum se pun bazele unei 
Angole libere, independente și 
prospere, fapt care nu convine 
deloc colonialiștilor portughezi. 
Ei comit masacre împotriva 
populației pașnice și procedează 
la bombardamente chimice, îm
prăștiind deasupra așezărilor an
goleze substanțe toxice, din pri
cina cărora în ultimele luni și-au 
pierdut viața numeroase persoa
ne. Cu toată teroarea la care 
este supusă populația de colo
nialiștii portughezi, angolezii nu 
încetează lupta. Conștiința na
țională crește, organizarea mun
cii productive se intensifică. Do
rința noastră de libertate este 
mai puternică decit toate re
presiunile colonialiștilor și ni- 
nimeni și nimic nu va putea 
împiedica lupta noastră legitimă 
și dreaptă.

Ne-am despărțit de tinerii An
golei luptătoare, rugindu-i să 
transmită solidaritatea militantă 
a tinerei generații din România 
socialistă cu lupta lor nobilă și 
curajoasă, solidaritate pe care 
ei au simțit-o la tot pasul, în ă- 
cele zile fierbinți de august, ex
primată de miile de tineri de pe 
toate meridianele, prezenți la 
marea întîlnire din capitala Re
publicii Democrate Germane.

gh' sprînțeroiu

La invitația președintelui 
Republicii Ecuador. Guill
ermo Rodriguez Lara, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, efectuează o vi
zită în această tară. Ecua
dorul reprezintă cea de-a 
cincea etapă a vizitei de 
prietenie și colaborare a 
inalților soli ai poporului 
român în țări din America 
Latină.

Așezat în nord-vestul con
tinentului sud-american, de 
o parte și de alta a Ecuatoru
lui. de la care ii vine și nu
mele. Ecuadorul dispune de însemnate resurse naturale — fier, 
cărbune, cupru, și, in special, petrol. Cu toate acestea, in
dustria nu este încă dezvoltată Ia nivelul cerințelor datorită 
faptului că, de-a lungul anilor, aceste bogății au fost ex
ploatate de monopolurile străine, în interesul lor. Pină nu 
demult, Ecuadorul era cunoscut și sub numele de „țara ba
nanelor11, deoarece economia sa purta amprenta monocultu- 
îii, bananele fiind principalul produs (65 la sută din volu
mul vânzărilor externe). Descoperirea, in ultimii ani, a unor 
importante zăcăminte dc petrol, în regiunea situată la est de 
lanțul Anzilor — peste 500 de milioane de tone de țiței de 
calitate superioară — a deschis perspectivele unei dezvoltări 
economice diversificate.

După instalarea la cîrma țării a guvernului condus de 
Guillermo Rodriguez Lara, la 15 februarie 1972, au fost tra
sate liniile directoare ale dezvoltării țării, stabilindu-se mă
surile cu caracter prioritar ce se cer rezolvate. Primele 
obiective cuprinse în programul de dezvoltare a țării prevăd 
între altele, recuperarea bogățiilor naționale, stimularea prin 
noi măsuri a reformei agrare decretate în urmă cu 9 ani. Un 
punct esențial al acestui program îl constituie apărarea bo
gățiilor naționale și în primul rînd, a petrolului. Cînd au fost 
descoperite surse importante de țiței, peste 32 de companii 
străir.e s-au năpustit în zona petroliferă, fiecare incercînd 
să acapareze, pe calea concesiunilor, suprafețe cit mai mari. 
Cursa frenetică spre profit a monopolurilor s-a izbit însă de 
măsurile de apărare ale autorităților ecuadoriene. în anul 1971 
a fost adoptată o lege asupra hidrocarburilor, declarîndu-se 
proprietate de stat toate rezervele de petrol, drepturile în 
privința rafinării, industrializării și transportării petrolului. 
A fost înființată o companie petrolieră de stat — C.E.P.E. 
Autoritățile de la Quito au hotărit, în urmă cu un an ca toate 
companiile străine să restituie guvernului 60 la sută din zo
nele concesionate, statul ecuadorian urmind să încaseze 80 
la sută din profiturile care reveneau societăților străine. Pe 
linia acelorași prevederi privind dezvoltarea țării și ridica
rea standardului de viață al celor 6 milioane de locuitori, au 
fost declarate proprietatea statului, rezervele de apă> au fost 
adoptate măsuri în donieniul aprovizionării populației, al 
creării unor noi locuri de muncă. Cu sprijinul activ al or

ganizațiilor sindicale muncitorești și țărănești au fost create 
„Comitetele de apărare a vieții poporului11, avîndu-se în ve
dere situația unor regiuni, privind asistența socială și medi
cală, dezvoltarea rețelei de învățămînt. O serie de măsuri 
guvernamentale se referă la populația indiană ; printre altele, 
au fost construite șosele pentru a se face posibil accesul că
tre așezările indiene.

Politica externă promovată de guvernul președintelui Lara 
își propune dezvoltarea legăturilor de prietenie și colaborare 
cu toate statele, indiferent de orinduirea lor social-politică, 
pe baza respectului și avantajului reciproc. Intre România și 
Ecuador s-au statornicit si se dezvoltă relații de prietenie și 
colaborare pe multiple planuri. Ambele țări se pronunță pen
tru lărgirea și diversificarea acestor relații în interes reci
proc. pentru ințelegere și conlucrare rodnică intre popoare. 
Vizita pe care președintele Nicolae Ceaușescu o întreprinde 
în Ecuador va marca un moment remarcabil pe calea dezvol
tării relațiilor prietenești româno-ecuadoriene, in interesul 
celor două popoare, al păcii și progresului in lume.

R. Ț.
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Agențiile internaționale de 
presă citind declarațiile unor 
martori oculari, precum și di
verse alte surse din capitala 
chiliană anunță că rezistența 
populară împotriva juntei mi
litare continuă, atit la Santiago 
de Chile, cit și in alte regiuni. 
Sînt semnalate, în special, lupte 
violențe in suburbiile capitalei 
chiliene, unde sint amplasate 
numeroase obiective industriale 
și unde muncitorii, care s-au 
blocat în uzine, opun o dirză 
rezistență trupelor. Acestea, po
trivit agențiilor de presă, între
buințează elicoptere, avioane cu 
reacție, tancuri și tunuri de ca
libru greu pentru a infringe re
zistența muncitorilor, sprijiniți 
de studenți.

Pe de altă parte, în diferite 
puncte ale orașului sînt auzite 
explozii și împușcături. Agen
ția United Press International 
relata că mai multe obiective 
ale poliției au fost atacate de 
susținători ai guvernului Uni
tății Populare. Lupte puternice 
între forțele armate și munci
tori au avut loc pentru ocu
parea unor edificii și întreprin
deri importante din capitala 
chiliană, cum ar fi Institutul 
Politehnic și Fabrica „Sumar11. 
De asemenea, potrivit unui pur
tător de cuvint al juntei mili
tare, citat de agenția France 
Presse, au avut loc lupte în ju
rul sediilor Ministerului Mun
cii și Băncii Centrale. Agenția 
Associated Press relata că, în 
cursul dimineții de joi. au fost 
auzite numeroase schimburi de 
focuri în diferite zone ale capi
talei. De altfel, postul de radio 
al armatei, transmițând din 
Santiago de Chile și captat la 
Buenos Aires, a recunoscut, po
trivit agenției France Presse, 
că unități ale aviației și forțe
lor terestre au intervenit, în 
aceeași dimineață, împotriva 
punctelor de rezistență din su
dul capitalei. In cursul după-

amiezii, agenția United Press 
International relata despre iz
bucnirea unor puternice schim
buri de focuri în apropierea 
Ministerului Apărării și a Pa
latului prezidențial. De aseme
nea, s-a anunțat că avioane mi
litare survolau capitala.

Concomitent, agențiile de pre
să informează despre extinderea 
rezistenței în interiorul tării. în 
noaptea de 12 spre 13 septem
brie, potrivit agenției A.N.S.A., 
au avut loc lupte violente în 
aproape toate regiunile chilie
ne. Informații care circulă în 
cercurile diplomatice sud-ame- 
ricane de la Londra,. citate de 
agenția France Presse, relevă 
că, în sudul țării, ar fi în curs 
de organizare o rezistentă ar
mată împotriva juntei milita
re. sub conducerea fostului 
comandant-șef al armatei, ge
neralul Carlos Prats. De ase
menea, agenția Prensa Latina, 
citind informațiile unor cores
pondenți argentinieni, relevă 
că lideri ai Unității Populare 
depun eforturi susținute pen
tru organizarea rezistentei ar
mate. Aceeași agenție semnalea
ză o mișcare de rezistență îm
potriva juntei militare în ca
drul celei de-a cincea divizii a 
armatei chiliene.

Posturile clandestine de ra
dio care emit de pe teritoriul 
chilian relatează că, în perioada 
care a trecut de la instaurarea 
juntei militare, s-au înregistrat 
peste 1 000 de morți. Muncitorii 
care opun rezistentă autorităților 
ilegale sînt împușcați de mili
tari. după ce sînt capturați — 
relevă agenția Prensa Latina. 
Junta militară a lansat un aver
tisment sever împotriva tuturor 
acelora care se opun noului re
gim, menționînd că aceștia vor 
fi executați după o judecată su
mară. în toate provinciile, pre
fecții numiți de guvernul Unită
ții Populare au fost arestați. Sint

menținute, în același timp, mă
surile de urgență introduse după 
lovitura de stat. Joi la amiază, 
restricțiile de circulație au fost 
ridicate la Santiago de Chile, dar 
numai pentru două ore și jumă
tate. Unități ale armatei, tancuri 
și mașini blindate continuă să 
patruleze în centrul orașului. Se
diul agenției Prensa Latina din 
capitala chiliană a fost incen
diat. A fost introdusă o strictă 
cenzură asupra presei și a celor
lalte mijloace de informare, fiind 
autorizate să apară doar două 
ziare. între care ..Mercurio11 (cu 
o orientare de extremă dreaptă).

Totodată, agenția U.P.I. rela
tează despre noi arestări în rin
dul militanților partidelor Uni
tății Populare.

In cursul nopții de miercuri 
spre joi, junta a instaurat, un 
cabinet ministerial militar. Po
trivit agenției A.P., generalul 
Augusto Pinochet a fost desem
nat, joi, președinte al juntei.

Joi seara, Parlamentul chilian 
a fost dizolvat, iar mandatele de- 
putaților anulate.

• INTR-UN COMUNICAT 
OFICIAL al guvernului Cubei 
se arată că in cursul zilei de joi 
au sosit Ia Havana, Mario 
Garcia Inehaustengui, ambasa
dorul Cubei în Chile, și ceilalți 
membri ai Ambasadei cubaneze 
din Santiago de Chile „expulzați 
de junta militară fascistă, care 
a răsturnat guvernul Unității 
Populare".

împreună cu diplomații cuba
nezi au sosit la Havana Beatriz 
Allende, fiica președintelui Sal
vador Allende, precum și func
ționari ai guvernului Unității 
Populare.

• JUNTA MILITARĂ CHI
LIANA a anunțat, joi, ruperea 
relațiilor diplomatice cu Cuba, 
relatează agențiile Inter Press 
Service, Associated Press și 
France Presse.

Opinia publică condamnă
cu indignare lovitura de stat 

reacționară din Chile
Lovitura de stat provocată în Chile de forțele reacțiunii în 

cîrdășie cu imperialismul, care a dus Ia înlăturarea guvernului 
constituțional, democratic și progresist, la asasinarea mișelească 
a președintelui Salvador Allende a stirnit noi proteste din partea 
unor guverne, organizații politice, forte democratice din dife
rite țări ale lumii.

Pentru liberalizarea 
accentuată a comerțului 

internațional, desființarea 
obstacolelor și a restricțiilor 
cantitative discriminatorii

Intervenția șefului delegației române 
la Conferința ministerială a G.A.T.T.

Luind cuvintul în cadrul ședin
ței de joi dimineață a Conferin
ței ministeriale a G.A.T.T., șe
ful delegației țării noastre, Ion 
Stoian, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, a arătat că 
„România in calitate de țară în 
curs de dezvoltare, acordă o a- 
tenție deosebită acestor nego
cieri din cadrul G.A.T.T. care, 
în concepția noastră, ar trebui 
să contribuie la dezvoltarea co
merțului mondial, la realizarea 
unei diviziuni internaționale a 
muncii mai juste și mai echita
bile și la aplicarea de măsuri 
concrete, imediate și eficace, in 
vederea sprijinirii eforturilor 
țărilor în curs de dezvoltare 
care urmăresc să reducă și să 
elimine decalajele care le sepa
ră de țările dezvoltate".

După ce a subliniat că dele
gația română sprijină proiectul 
de declarație al conferinței, con- 
siderindu-1 ca o bază de plecare 
și un cadru al viitoarelor nego
cieri, vorbitorul a declarat că 
țara noastră ar fi dorit ca acest 
document să răspundă într-J 
mai mare măsură preocupărilor 
țărilor in curs de dezvoltare, ex- 
primînd, totodată, speranța că 
la reuniunea ministerială, pre
cum și cu ocazia negocierilor 
propriu-zișe. se vor găsi noi 
soluții favorabile țărilor in curs 
de dezvoltare.

..După părerea delegației ro
mâne, viitoarele negocieri co
merciale multilaterale vor trebui 
să ajungă la o nouă liberalizare 
accentuată a comerțului inter
național, la desființarea obsta
colelor, a discriminărilor și, în 
primul rînd. la eliminarea ime
diată. fără vreo condiție, a res
tricțiilor cantitative discrimi
natorii și a altor obstacole con
trare prevederilor G.A.T.T.11, a 
spus șeful delegației române.

„România apreciază că este 
necesar să se acorde o atenție 
cu totul deosebită ameliorării 
substanțiale a sistemului genera
lizat de preferințe, prin inter
mediul lărgirii gamei produselor 
incluse în acest sistem, al 
desființării restricțiilor cantita
tive care afectează importurile 
preferențiale11, a spus dele
gatul român. El a adăugat 
că, după părerea țării noastre, 
este necesar să se continue re

ducerea substanțială a taxelor 
vamale aplicate produselor ce 
nu figurează în sistemul genera
lizat de preferințe, reducere care 
să fie aplicată imediat și fără 
eșalonare țărilor în curs de dez
voltare. A fost subliniată, tot
odată, necesitatea ca în cursul 
viitoarelor negocieri să se ac
ționeze cu hotărire în favoarea 
reducerii cit mai largi posibile 
și a eliminării, pe baze prefe
rențiale, a obstacolelor netari
fare care stau în calea exportu
rilor țărilor în curs de dezvol
tare.

Incident siriano- 
israelian

DAMASC 13 (Agerpres). Un 
purtător de cuvînt militar sirian, 
citat de postul de radio Damasc, 
a anunțat că mai multe for
mațiuni de avioane israeliene, 
totalizînd 64 de aparate, au 
violat, în cursul după-amiezii 
de joi. spațiul aerian al Siriei, 
în regiunea de coastă — transmit 
agențiile United Press Interna
tional și France Presse. Purtăto
rul de cuvînt a menționat că 
formațiunile inamice au fost 
interceptate imediat de avioane 
siriene. A avut loc o luptă 
aeriană deasupra zonei de coastă 
a Siriei, fiind doborite cinci 
avioane inamice. Totodată, a 
menționat purtătorul de cuvînt, 
au fost lovite opt aparate 
siriene.

TEL AVIV 13 (Agerpres). — 
Un comunicat militar israelian, 
reluat de agențiile de presă, 
declară că o patrulă de recu
noaștere a forțelor armate 
israeliene, care zbura in regiu
nea frontierei siriano-libaneze, 
s-a întilnit, joi după-amiază, cu 
avioane siriene. Deasupra zonei 
din apropierea Mediteranei s-a 
desfășurat o luptă aeriană fiind 
doborite .13 aparate siriene ; un 
avion israelian a fost lovit.

C.C. al P.C.U.S. a dat publi
cității o declarație in care con
damnă cu hotărire acțiunile for
țelor reacționare din Chile, în
călcarea normelor constitutiona
le, actele de represiune împo
triva partidelor și organizațiilor 
progresiste.

C.C. al P.C.U.S., exprirnînd 
sentimentele comuniștilor, sovie
tici, ale tuturor oamenilor so
vietici, afirmă solidaritatea cu 
Partidul Comunist din Chile, cu 
Partidul socialist, cu celelalte 
partide ale Unității Populare, 
cu toți oamenii muncii din 
Chile, care, în ciuda loviturilor 
reacțiunii rămin . fideli luptei 
pentru independență, democra
ție și progres social, a celor 
idealuri nobile, pentru care au 
militat cu curaj Salvador Al
lende, Guvernul Unității Popu
lare, oamenii muncii din Chile.

Intr-un comunicat difuzat la 
Roma se arată că guvernul ita
lian, aflînd cu profund regret 
că guvernul constituțional din 
Chile a fost răsturnat de o lo
vitură de stat și că în cursul 
tragicelor evenimente care s-au 
produs la Santiago, președinte
le Salvador Allende și-a găsit 
moartea, își exprimă profunda 
tristețe pentru dispariția pre
ședintelui chilian. Guvernul ita
lian condamnă în modul cel mai 
ferm violența în viața politică.

Șeful statului mexican, Luis 
Echeverria, și-a exprimat 
profundul regret față de lovitu
ra militară organizată Împotri
va guvernului constituțional al 
președintelui Allende. El a ex
primat solidaritatea guvernului 
și poporului mexican cu po
porul chilian, precum și spe
ranța că acesta va reuși să re
găsească calea democratică și 
pașnică pe care și-a ales-o în 
urmă cu trei ani.

Fidel Castro, primul ministru 
al Guvernului Revoluționar al 
Cubei, aflat într-o vizită oficia
lă la Hanoi, a condamnat ener
gic lovitura de stat militară din 
Chile, calificată ca o „agresiu
ne a forțelor reacționare11. El 
și-a exprimat speranța că acest 
act condamnabil nu va putea 
infringe mișcarea revoluționară 
care se extinde în America La
tină.

Primul ministru danez Anker 
Joergensen, a declarat că „re
gretă profund faptul că efortu
rile președintelui. Allende de a 
stabili un regim socialist pe 
baze democratice au fost zdro
bite de forțele conservatoare11.

Guvernul suedez, precum și 
toate partidele politice din a- 
ceastă țară, au condamnat în 
mod unanim lovitura de stat 
militară din Chile. Primul mi
nistru al Suediei, Olof Palme 
a declarat : „Ales de către po
por, președintele Allende repre
zenta un pericol pentru toți cei 
care erau ostili unor reforme 
sociale pașnice și care doreau 
să-și conserve propriile lor pri
vilegii. Președintele Allende, a 
spus Olof Palme, beneficiind 
de sprijinul popular, a incercat 
să-și elibereze țara de exploata
torii străini și să realizeze o 
revoluție socială pașnică. Nu 
trebuie să acceptăm ca Repu
blica Chile să fie înăbușită în 
tăcere11. Primul ministru sue
dez a lansat un apel către în
treaga opinie publică interna
țională, cerîndu-i să reacțione

ze în mod viguros împotrivă lo
viturii reacționare.

Primul ministru al Canadei, 
Elliott Trudeau, a deplîns fap
tul că președintele Allende a 
fost răsturnat prin forță. „Sal
vador Allende, a spus el, a ini
țiat în cursul mandatului său 
reforme valabile-1.

Ministrul canadian de exter
ne Mitchell Sharp, și-a expri
mat speranța că „intr-un viitor 
apropiat, regimul democrația 
va putea fi restaurat in Repu
blica Chile11.

Deputății argentinieni au a- 
probaț în unanimitate o decla
rație in care proclamă solidari
tatea guvernului argentinian cu 
guvernul Unității Populare. De
clarația deplinge oprirea pro
cesului istoric chilian spre li
bertate și progres, menționînd 
că „numai popoarele aflate in 
exercițiul deplin al instituțiilor 
lor sint stăpînele propriului 
destin11. Declarația exprimă re- 
gretul Argentinei față de eve
nimentele din Chile.

Congresul din Venezuela a a- 
probat în unanimitate o decla
rație care condamnă lovitura 
militară din Chile. „Sentimen
tul predominant al opiniei pu
blice din Venezuela, a declarat 
deputatul Zambrano, este de 
repulsie și indignare față de 
autorii acestei mari crime po
litice, comisă contra democra
ției chiliene11.

Adunarea Legislativă din 
Costa Rica a condamnat, de a- 
semenea, în unanimitate lovi
tura de stat militară, care a dus 
la răsturnarea guvernului legal 
constituit al președintelui Al
lende.

în declarația Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Finlandez se 
arată că junta militară chi
liană, sprijinită de forțele im
perialiste, a săvîrșit un act bar
bar împotriva poporului acestei 
țări. Declarația exprimă spri
jinul comuniștilor finlandezi a- 
cordat Partidului Comunist din 
Chile, precum și altor partide 
din această țară, cerind înce
tarea terorii împotriva comu
niștilor, a socialiștilor și a al
tor forțe progresiste chiliene.

Le Duan. prim-secretar al 
C.C. al Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam, a condam
nat lovitura de stat militară 
din Chile, exprirnînd sprijinul 
țării sale pentru „lupta justă a 
poporului chilian11.

N. K. Krishnan, membru al 
conducerii Partidului Comunist 
din India, a declarat că P.C. 
din India, precum și forțele 
progresiste din această țară își 
afirmă solidaritatea și întregul 
sprijin cu forțele progresiste 
din Chile. Un alt membru al 
conducerii Partidului Comunist 
din India, Bhupesh Gupta, a 
condamnat, de asemenea, lovi
tura de stat contrarevoluționară 
organizată împotriva regimului 
popular din Chile.

Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C. din Uruguay a condamnat 
lovitura de stat provocată de 
forțele reacțiunii din Chile. 
Comuniștii uruguayeni se arată 
în declarația Comitetului Exe
cutiv, se declară solidari cu 
lupta dreaptă a patrioților chi
lieni.

Uniunea Democrată a Po
porului .Finlandez, precum și 
Uniunea Democrată a Fe

meilor din Finlanda au con
damnat aspru lovitura de stat 
militară și și-au exprimat soli
daritatea cu poporul chilian.

Exprirnînd sentimentele oame
nilor muncii argentinieni, Con
federația Generală a Muncii 
din Argentina condamnă cu 
energie lovitura de stat din Re
publica Chile. „Această lovitu
ră, se arată în declarația C.G.T. 
din Argentina, contravine voin
ței exprimate de către poporul 
chilian in cursul alegerilor or
ganizate pentru desemnarea gu
vernului său".

Secretarul general al Federa
ției studenților din Panama, 
F. E. P., Romulo Bethancourt, a 
condamnat lovitura de stat mi
litară din Chile. F.E.P., a spus 
Romulo Bethancourt, își expri
mă încrederea absolută în vic
toria forțelor populare din Chile 
împotriva reacțiunii.

Întrunit într-o ședință extraor
dinară pentru examinarea 
evoluției situației din Chile, 
Biroul Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat (F.M.T.D) 
a dat publicității o declarație, in 
care condamnă lovitura de stat 
militară, ce a dus la răstur
narea guvernului Allende. Bi
roul F.M.T.D. și-a exprimat so
lidaritatea pu forțele progre
siste chiliene și lansează un 
apel către toate organizațiile 
frățești, către tineretul progre
sist din intreaga lume, să spri
jine forțele democratice ce sus
țin Guvernul Unității Popu
lare.

Intr-o declarație dată publi
cității la Praga, Secretariatul 
Uniunii Internaționale a Stu
denților iși exprimă solidarita
tea cu lupta poporului și stu
denților chilieni. Scopul lovitu
rii de stat militare — se spune 
în declarație —• a fost curmarea 
procesului revoluționar, înlătu
rarea guvernului popular și de
clanșarea unei adevărate terori 
împotriva forțelor democratice 
și progresiste. Secretariatul 
U.I.S. califică lovitura de stat 
militară drept o acțiune preim
perialistă.

In Declarația Consiliului 
Mondial al Păcii, dată publici
tății la Helsinki se arată că lo
vitura de stat militară din 
Chile a fost inițiată de clica mi
litară aflată în serviciul reac
țiunii, pentru a opri înaintarea 
poporului chilian pe calea pro
gresului și a echității. Organi
zația condamnă această acțiune 
ilegală, care a dus la înlătu
rarea lui Salvador Allende, ales 
președinte pe cale democratică 
în urmă cu trei ani, și lansează 
un apel pentru sprijinirea po
porului chilian ce luptă pen
tru menținerea libertății și a 
cuceririlor sale democratice.

In numele celor 150 000 de 
membri ai săi, Organizația In
ternațională a Ziariștilor (O.I.Z.) 
condamnă energic lovitura de 
stat care a dus la înlăturarea 
guvernului Allende și la uri val 
de teroare asupra maselor 
populare. O.I.Z. își exprimă 
sprijinul nelimitat față de for
țele progresiste din Chile, vic
time ale reacțiunii și, totodată, 
își exprimă încrederea că po
porul va găsi forța necesară să 
se ridice împotriva valului reac
ționar. O.I.Z. cheamă toți zia
riștii și cercurile progresiste 
din lume să protesteze împotri
va juntei militare și să acorde 
sprijin luptei maselor populare 
chiliene.
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