
Proletari din toate țările, uniți-vă! Front de lucru pentru 
7000 de studenți bucureșteni

, Ieri, la gară și la sediile 
unor institute de învățămint 

I superior din Capitală, am 
cunoscut o animație mai 
puțin obișnuită. Se adunase
ră pentru a pleca spre locuri 
care-i vor găzdui mai multe 
zile, brigadierii muncii pa
triotice — studenți care-și 
înscriu numele in efortul 
campaniei de toamnă.

Peste 1200 de studenți de

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

la Academia de studii econo
mice, pot fi găsiți în plină 
activitate la I.A.S. Fetești, 
Piatra, Zimnicea. Odobeșii, 
Cotești și Paneiu. Cei de la 
Institutul de educație fizică 
și sport — 400 la număr — 
au alte adrese : I.A.S. Urzi- 
cenl, Bragadiru, Popești

L. L.
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V/Z/TA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN PERU 
• Președintele Nicolae Ceaușescu, doctor honoris causa al Uni
versității Naționale din San Marcos • Oaspeții români primiți în 
ovații studențești la cea mai veche universitate din cele două 
Americi • La Lima președintele român este declarat „oaspete 
ilustru al capitalei peruane" și i se decernează cheia orașului

CAMPANIA AGRICOLA
LA COOPERATIVELE AGRICOLE 
DE PRODUCȚIE DIN COMUNA 

CERVENIA, JUDEȚUL TELEORMAN

Ritmul lucrărilor 
de toamnă 

se intensifică

Oaspeți ai 
municipalității

ședințele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a fost de
clarat, miercuri seara, „oaspete 
ilustru al capitalei peruane".

La sosirea în fața monumen
talei clădiri a municipalității din 
Lima, o gardă militară, in uni
formă de epocă, prezintă onorul. 
Pe elegantele scări de marmoră 
ce conduc spre marea sală de 
festivități străjuiesc halebardieri. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
întimpinați de primarul general 
locțiitor al orașului Lima. Gon
zalo Raffo, și de soția sa, 
Mercedes de Raffo.

în sala de festivități sînt pre- 
zenți membrii Consiliului mu
nicipal, personalități marcante 
ale vieții politice din capitala 
peruană, șefii unor misiuni di
plomatice.

Răsună solemn imunurile de 
stat al Republicii Peru și Repu
blicii Socialiste România. Con
form unei vechi tradiții pa
triotice. imnul peruan este in
tonat de întreaga asistență pe
ruană. într-o atmosferă impre
sionantă, cu mina dreaptă pe 
inimă.

Se dă citire hotăririi Consiliu
lui municipal, prin care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu este 
declarat „oaspete ilustru al ca
pitalei peruane" și i se decer
nează cheia orașului.

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

în cadrul ceremoniei, primarul 
general locțiitor Gonzalo Raffo 
și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit cuvîntări.

în alocuțiunea sa, primarul 
general locțiitor a spus : „Con
siliul provincial al Limei s-a 
reunit intr-o sesiune specială 
extraordinară pentru a-1 primi 
pe ilustrul nostru oaspete, 
domnul președinte al Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, care se află în- 
tr-un turneu de bunăvoință și
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, IHicolae Ceaușescu, 

va efectua o vizită neoficială
in Regatul Maroc

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu vor e-

DECLARAȚIE COMUNĂ 
a președintelui Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a președintelui 
Republicii Peru, general de divizie, 

Juan Velasco Alvarado (in pag. a lil-a)

COMUNICAT OFICIAL 
cu privire la vizita în Republica Peru 
a președintelui Consiliului de Stat al ' 

Republicii Socialiste România, '
Nicolae Ceaușescu (in pag. a iv-o)

SEMNAREA
DECLARAȚIEI COMUNE

ROMÂNO-PERUANE
Joi dimineața, la Palatul gu

vernamental din Lima s-au în
cheiat convorbirile dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Juan Velasco Alvarado.

în continuare, a avut loc ce
remonia semnării Declarației 
comune româno-peruane.

La ceremonie au fost de față 
tovarășii Ion Pățan, George Ma- 
covescu, Bujor Almășan.

fectua o vizită neoficială in Re
gatul Maroc, la invitația regelui 
Hassan al II-lea, între 21 șl 22 
septembrie 1973.

Din partea peruană erau pre- 
zenți : Edgardo Mercado Jarrin, 
prim-ministru și ministrul apă
rării al Republicii Peru, Miguel 
Angel de la Flor Valle, minis
trul de externe, și toți ceilalți 
membri ai guvernului.

După ceremonia semnării, cei 
doi președinți se întrețin cordial. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
exprimă convingerea că relațiile

SPIRITUL
REVOLUȚIONAR— 

SPIRITUL ’’ 
CULTURII DE MASĂ

Premisa pe care cei mai mulți 
dintre noi o acceptăm ca pe cova 
de la sine înțeles este că un 
club pentru tineret, deci cu o a- 
dresă precisă și cu un audito
riu de largă anvergură cum 
este și Modern Club, din secto
rul 8 al Bucreștiului, poate 
și trebuie să fie acea treap
tă valorică superioară în ra
port cu nivelul realizărilor, si
milare ca domeniu, reușite în 
organizații, acel nucleu de con
ducere unitară a întregii activi
tăți de educare a tinerilor din 
sector în domeniul cultural.

Un procedeu simplu ne-a a- 
jutat să ne edificăm asupra răs
punsului la întrebarea dacă în
tre ceea ce se petrece la, nive
lul organizațiilor U.T.C. din sec
tor, intre acțiunile și mijloacele 

româno-peruane se vor dezvol
ta în continuare, că între cele 
două țări și popoare se va sta
tornici și adinei o bună cola
borare.

La rîndul său, președintele 
Juan Velasco Alvarado declară 
că împărtășește aceste convin
geri, arătînd că acest prim și 
important pas care a fost făcut 
în raporturile reciproce va fi 

BnajBE5Ti' la modern-club 
se mai așteaptă încă 

o reevaluare a noțiunilor
și de modern și de club

de care se slujesc ele și inten
țiile, mai mult sau mai puțin 
transformate în fapt, ale clubu
lui, este sesizabilă o nuanță ca
litativă care să-1 avantajeze pe 
acesta din urmă. Firește, nu 
ne-am pus problema disocierii 
in raport cu obiectivele educa
tive fundamentale care sînt și 
vor continua să rămînă pretu
tindeni aceleași — formarea 
conștiinței comuniste a tinăru- 

urmat, cu siguranță, de alți pași. 
Președintele peruan exprimă, 
apoi, regretul că datorită stării 
sănătății sale nu va putea fi 
prezent la ceremonia plecării 
inalților oaspeți români.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
adresează președintelui peruan 
urări de sănătate.

în încheiere, cei doi președinți 
își iau un călduros rămas bun și 
se îmbrățișează.

lui, proces ce va alege întotdea
una ca forme de expresie cul
tul pentru muncă, pentru per
fecționare profesională, respec
tul față de trecutul de luptă și 
eforturi neîntrerupte ale poporu
lui, preocuparea pentru înflo
rirea prezentă și viitoare a pa
triei, însușirea concepției mo
derne, materialist-dialecti.ee a 
partidului nostru despre lume, 
viață, societate. Aspectul care

Plecarea 
din Lima

Joi la prînz, pe aeroportul 
„Jorge Chavez", din Lima pa
voazat festiv cu drapelele de 
stat ale celor două țări, s-a des
fășurat ceremonia plecării pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii. Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, care, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a făcut o vizită ofi
cială in Republica Pefu. la in
vitația președintelui Juan Ve
lasco Alvarado.

Pe aeroport, oaspeții romani au 
fost salutați', în numele pre
ședintelui republicii, Juan Ve
lasco Alvarado, de către șeful 
Casei militare a președintelui 
republicii, Enrique Ibanez 
Burga.

Erau prezenți, de aseme
nea, pentru a-și lua rămas bun, 
primul ministru Edgardo Mer
cado Jarrin, cu soția, ministrul 
de externe, Miguel Angel de la 
Flor Valle, ministrul aviației, 
Rolando Gilardi Rodriguez, mi
nistrul marinei, Luis Ernesto 
Vargas Caballerro, ministrul 
energiei și minelor, Jorge Fer
nandez Maldonado. ceilalți 
membri ai guvernului, alte ofi
cialități peruane. Sint de față 
ambasadorul român în Peru, 
Mircea Nicolaescu. și ambasa
dorul Perului în România, En
rique Laroza.

Se intonează imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Peru.

G.arda militară prezintă onoru
rile, apoi președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu și persoanele oficia
le care îi însoțesc își iau un 
călduros rămas bun de la pri
mul ministru Edgardo Mercado 
Jarrin și soția sa, doamna de 
Mercado, de la celelalte perso
nalități peruane prezente pe ae
roport.

își iau rămas bun, de aseme
nea, de la oficialitățile peruane 
tovarășii Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul comerțului exte
rior, Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor externe, 
Bujor Almășan, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei.

în aplauzele celor prezenți, 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu urcă 
scara avionului.

La ora, 13,00, ora Limei (ora 
20,00, ora Bucureștiului), aero
nava prezidențială decolează, 
indreptîndu-se spre Rabat, ca
pitala Marocului.

ne-a preocupat a fost în ce mă
sură tinerii înșiși, cu alte cu
vinte beneficiarii actului edu
cațional, cum ne-am deprins 
să-i numim, receptează clubul 
ca sursă metodologică certă, ca
re sînt argumentele lor în acest 
sens, care este aria de pătrun-

MIRCEA TACCIU

(Continuare în pag. a V-a)

în cele două cooperative agri
cole de producție din comuna 
Cervenia, județul Teleorman, 
lucrările de toamnă se desfă
șoară conform unui grafic mi
nuțios întocmit încă de la în
ceputul lunii august. Atunci s-a 
stabilit numărul de brațe, de 
mijloace mecanice necesare re
coltării porumbului, florii-soare- 
lui și celorlalte culturi, distri
buirea lor in funcție de priori
tățile ce se vor ivi, în sfîrșit 
s-au stabilit etapele în care pă- 
mînturile vor fi pregătite pen
tru însămînțarea recoltelor.

La întocmirea acestui grafic 
s-a ținut cont de timpul dife
rit la care vor fi gata pentru 
recoltat suprafețele cu porumb 
și floarea-soarelui, dat fiind 
faptul că în primăvară, însă- 
mînțatul a durat — din cauza 
băltirilor — peste două luni. 
Chiar dacă acest grafic nu a 
fost respectat în litera lui, în
tocmai — ultimile cincizeci și 
ceva' dezile fie timp secetos au 
impus modificări — sensul, adi
că rezolvarea optimă a tuturor 
lucrărilor de pină acum, a fost 
respectat.

Astfel, pină ieri, din cele 1 309 
de hectare ce vor fi insămința- 

l

Elevi al Liceului agricol din Buzău la culesul strugurilor.

Foto : V. RANGA

CĂRȚI CU
PREȚ REDUS

de CONSTANTIN STOICIU

Zilele astea frumoase și calde de toamnă, cu străzile cotro
pite iar de grăbita trecere a elevilor și studenților întorși din 
vacanță în bănci și în ateliere, cu Ultimii vilegiaturiști bronzați 
pe sponci, dar purtlnd cu mindrie pe după git aparatul de 
fotografiat ce-a imortalizat, melancolia serilor de iarnă, cu 
buchete de flori în culori palide stricînd monotonia asfaltu
lui și a betonului, zilele astea, deci,’, au înmulțit parcă numă
rul tonetelor unde, într-o aglomerație plăcută, se vind și se 
cumpără cărți. M-am oprit și eu, și am văzut că sint multe 
noutăți, că multe alte noutăți nu se mai găsesc, că ceea ce 
se publică pentru copiii care saltă spre înțelegerea lumii fie 
că este insuficient, fie că este de o calitate îndoielnică, în 
amîndouă cazurile tinerii. părinți răsfoind nemulțumiți ce li se 
oferă, alegînd în cele din urmă cite ceva, pentru că așa se și 
cuvine cînd i-ai promis copilului încă o carte. Dar asta este 
o altă poveste. Acum vreau să spun că ceea ce m-a mirat < 
oprindu-mă cam la toate tonetele cu cărți care mi-au ieșit, in 
cale, a fost o măsuță de alături, și aceasta plină cu -cărți, 
dar cu cărți mai vechi sau de-a dreptul vechi, ,să zicșm, între 
un an ș.i cinci ani care se vindeau cu preț redus, așa cum se 
vind cupoanele de material pentru rochii sau pantofii demo
dați. Fel de fel de cărți, proză și poezie, critică și istorie lite- ' 
rară, volume masive pentru îndrumarea nu mai știu cărei acti
vități, broșuri de popularizare, literatură tehnică ca și cum 
depozitul în care se păstraseră pînă în această toamnă primi-- 
se altă destinație și „marfa" trebuia neîntirziat comercializată; 
era, oricum, o șansă mai fericită decit vînzarea cu kilogramul . 
la întreprinderea de colectare a deșeurilor. De altfel, cam,tot 
ce găseai acolo, găseai și alături, pe masa principală, mâi' 
proaspăt, mai curat și chiar mai frumos, și, evident, la prețuri 
normale.

Cărți vechi se vînd și se cumpără de sute de ani, și se vor 
vinde și se vor cumpăra probabil totdeauna, nu de aici ( 
venea mirarea mea cuviincioasă, și nu era legată nici de vreo 
bănuială cu tirajele exagerate sau de altceva asemănător, ca i 
de exemplu, inutilitatea unor apariții sau oscilații adinei ale
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te cu griu, au fost pregătite 650, 
restul urmînd a fi pregătite 
după ce vor fi eliberate supra
fețele destinate însămințărilor 
de toamnă. Se lucrează cu toate 
forțele, in gesturile oamenilor 
se simte o încordare neobișnui
tă. Recolta de porumb va de
păși cifrele de plan, de floarea- 
soarelui — de asemenea. Din
colo de aceste realizări, însă, 
gindul că anul acesta griul a 
fost sub așteptări — în toamnă 
nu s-a putut face rotația cultu
rilor — accelerează mișcările. 
Păminturile se cer a fi eliberate 
cit mai repede, pentru ca griul 
să prindă perioada optimă de 
germinație.

La C.A.P. „Dezrobirea" pină 
ieri a fost recoltată întreaga su
prafață cu floarea-soarelui — 
200 hectare. 30 de oameni au 
lucrat la tăiatul betelor elibe- 
î'ind astfel terenul pentru ară
turi. La C.A.P. „V. I. Lenin", 
din 250 hectare, au fost recol
tate peste 200. 7 combine bat
semințele, concomitent ellberin- 
du-se terenul pentru tractoare.

NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a V-a)
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VIZITA TOVARASU NICOIAE CEAUSESCU IN PERU
Ceremonia decernării 

unor înalte titluri 
universitare 
președintelui 

Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei 

Elena Ceaușescu

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Universitatea Națională 
San Marcos din Lima

Miercuri după-amiază au avut 
loc la Lima ceremoniile decer
nării unor înalte titluri univer
sitare președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Ne aflăm la Universitatea Na
țională San Marcos. Fondată în 
anul 1551, această universitate 
este cea mai veche instituție 
de invățămint superior din cele 
două Americi. Aici învață 24 000 
de studenți, in cadrul a zece 
facultăți cu caracter tehnic și 
umanist. Clădirea universității 
poartă amprenta. timpului, o 
îmbinare armonioasă de auste
ritate și tinerețe. Printr-un pa
tio clasic — 0 frumoasă curte 
interioară străjuită de •palmieri 
— se pătrunde în sala de con
siliu a universității, încăpere 
dominată de portretele unor ce
lebri rectori și promotori ai 
culturii naționale.

Oaspeții români sint întîmpi- 
nați, la sosire, în ovații studen
țești de prof. dr. Juan de Dios 
Guevara, rectorul universității. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
sint invitați în sala Marelui 
Consiliu universitar, unde iau 
loc la o masă acoperită cu tri
colorul românesc.

In sală se află personalități 
marcante ale vieții științifice și 
culturale din capitala peruană, 
rectori ai altor universități, 
membrii Consiliului profesoral al 
universității, personalități poli
tice, șefii unor misiuni diplo
matice, studenți.

în mod solemn, secretarul ge
neral al universității, Jose l'a- 
razona Camacho, dă citire ho- 
tăririi Consiliului profesoral in 
baza căreia președintelui Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, i se conferă titlul de 
doctor honoris causa al acestei 
universități.

Ia cuvîntul rectorul prof. dr. 
JUAN DE DIOS GUEVARA.

în aplauzele puternice ale a- 
sistenței, rectorul marii univer
sități peruane înminează pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
diploma și medalia înaltei dis
tincții universitare.
Președintele NICOLAE 

CEAUȘESCU rostește apoi o 
cuvîntare, subliniată în repetate 
rînduri cu vii și îndelungate a- 
plauze.

Asistența a făcut oaspeților 
români o caldă și impresionantă 
manifestație de • prietenie.
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu 
sint invitați, în continuare, să 
viziteze o expoziție de artă 
populară românească, organi
zată în incinta universității, de 
către conducerea acestei insti
tuții de invățămint superior, 
împreună cu Asociația oameni
lor de artă și cultură din Peru, 
în semn de deosebit omagiu 
față de România și poporul ei. 
Oaspeții români se întrețin 
cordial cu reprezentanți de 
frunte ai artei și culturii peru
ane aflați de față,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
primește în dar un splendid al
bum. cuprinzind imagini din fol
clorul populației indiene din re
giunea Cuzco, fosta capitala a 
străvechiului imperiu incaș.

Mulțumind, șeful statului ro
mân, scoate în evidență posibili
tățile largi de extindere a co
laborării intre cele două țări și 
pe tărimul artei și culturii.

în încheierea vizitei, asistam 
la o Vibrantă manifestare ae 
simpatie pe care cadrele didac
tice și studenții acestui înalt 
for științific o fac solilor po
porului român prieten.

In continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sint oaspeții 
Universității Naționale de Ingi
nerie.

întîmpinați cu căldură de rec
torul acestei înalte instituții 
științifice, Cesar Sotillo Palo
mino, solii poporului român 
primesc explicații amănunțite 
asupra modului ei de organizare, 
a disciplinelor predate și progra
melor de studii.

Rectorul invită, apoi, pe con
ducătorul statului român, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu în sala 
mare de consiliu, unde s-au 
reunit cadrele didactice ale uni
versității, precum și numeroși 
studenți și studente, care își 
manifestă, prin puternice aplau
ze, bucuria de a avea în mijlo
cul lor pe reprezentanții Româ
niei socialiste.

Are loc solemnitatea decernă
rii titlului de doctor honoris 
causa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în timp ce tovarășa 
Elena Ceaușescu este declarată 
profesor onorific al Universității 
Naționale de Inginerie.

Directorul programului de 
studii, profesorul Benjamin 
Jarufe Zedan, dă citire expunerii 
de motive, scoțînd in evidență 
marile merite, ca patriot înflă
cărat și om politic de talie mon
dială, ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

El subliniază, în continuare, 
meritele științifice deosebite ale 
tovarășei Elena Ceaușescu, în 
calitatea sa de director general 
al Institutului central de cerce
tări chimice din București.

Ia apoi cuvîntul rectorul 
CESAR SOTILLO PALOMINO, 
care arată că Universitatea se 
simte mîndră de a putea aduce 
un omagiu poporului prieten al 
României, în persoana celui care 
li conduce destinele. „Conside
răm — a spus el — că acordarea 
titlului de doctor honoris causa 
ilustrului președinte al Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România și de profesor ono
rific doamnei Elena Ceaușescu 
constituie un prilej minunat de 
a strînge ’ legăturile care unesc 
popoarele peruan și român, pe 
calea unor schimburi tehnico- 
științifice- ce; vor apropia și mai 
mult aceste două popoare care 
prezintă atîtea trăsături similare.

Cu acest prilej — a declarat 
Cesar Sotillo Palomino — Uni
versitatea Națională de Inginerie 

se simte onorată, cinstind pe 
cei pe care, din acest moment îi 
considerăm ca făcînd parte din 
Consiliul nostru, și sperăm ca și 
domniile lor să considere Uni
versitatea aceasta ca propria lor 
universitate și să contribuie să 
o îmbogățească prin cunoștințe
le lor și sfaturile lor înțelepte.

Pentru noi trebuie să consti
tuie un stimulent de autodepă- 
șire faptul că avem printre noi, 
in rîndul profesorilor noștri, 
membri atît de prestigioși, care 
au demonstrat într-o perioadă 
scurtă de timp că au știut să 
conducă poporul din România, 
care a trecut prin momente de 
lupte dificile, decepții și sufe
rințe și care, în acest moment, 
se prezintă cu mindrie în fața 
lumii transformat în stăpin pe 
destinele sale și suveran.

Sacrificîndu-și timpul de 
odihnă, oaspeții noștri și-au 
creat timp pentru a asimila cu
noștințe științifice și tehnice, 
pentru a le descoperi în ei înșiși 
și a contribui prin ele la auto- 
depășire ; pentru aceasta au ob
ținut titluri universitare, pe care 
le-au cucerit prin merit, și pe 
care Universitatea Națională de 
Inginerie, exprimînd simțămin
tele tuturor membrilor săi, a 
vrut să Ie sintetizeze, conferind 
titlurile onorifice respective, în 
cadrul acestei ceremonii, simplă, 
dar semnificativă și pătrunsă de 
un adine spirit academic.

Mă simt deosebit de onorat 
de a fi privilegiatul care vă în
minează dumneavoastră, Ilustre 
domnule președinte al Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, dr. Nicolae 
Ceaușescu, medalia care atestă 
titlul de doctor honoris causa, 
pe care această universitate vi 
l-a acordat și diploma prin care 
Universitatea Națională de Ingi
nerie, în numele națiunii 
peruane, confirmă titlul respec
tiv, pentru a fi recunoscut ca 
atare.

De asemenea, este un privile
giu pentru mine să inminez 
ilustrei doamne, soție a domnu
lui președinte al României, dr. 
Elena Ceaușescu, medalia care 
atestă titlul de profesor ono
rific pe care Universitatea îl 
conferă și de a vă înmîna di
ploma prin care Universitatea 
Națională de Inginerie, în nu
mele națiunii peruane, confirmă 
titlul respectiv, pentru a fi re
cunoscut ca atare.

în continuare, ia apoi cu
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea șefului statului 
român a fost subliniată, in re
petate rînduri, cu puternice 
aplauze.

Ceremoniile solemnității de la 
Universitatea Națională San 
Marcos și de la Universitatea 
Națională de Inginerie au con
stituit momente importante, și 
impresionante în același timp, 
ale vizitei în Peru, contribuind 
la întărirea și dezvoltarea în 
continuare, pe toate planurile, 
a prieteniei dintre poporul 
român și poporul peruan.

Domnule Rector,
Domnilor membri al Comite

tului Executiv al Universității 
Mayor de San Marcos,

Domnilor ambasadori, repre
zentanți ai altor țări, care sîn- 
teți acreditați in Peru.

Doamnelor și domnilor,

Este pentru mine o deosebită 
cinste de a primi astăzi titlul 
de doctor honoris causa al ce
lei mai vechi universități din 
Peru și din America Latină. 
Văd în decernarea acestui titlu 
o prețuire a poporului meu. a 
luptei sale pentru progres so
cial, pentru pace și colaborare 
între toate nopoarele lumii.

Intr-adevăr, poporul român 
care a suferit vreme îndelun
gată asuprirea străină, a pășit 
cu aproape 30 de ani în urmă 
pe un drum nou. A lichidat pen
tru totdeauna atit dominația 
imperialistă, cit și asuprirea cla
selor exploatatoare naționale, 
și-a luat soarta în propriile 
miini și-a trecut pe calea fău
ririi orînduirii noi, orinduirea 
socialistă. (Aplauze).

Dumneavoastră, știți ce în
seamnă în istoria unui popor 
30 de ani. în această perioadă 
scurtă poporul român a parcurs 
de fapt trei etape istorice: a li
chidat vechea orînduire. a în
făptuit transformările democra
tice revoluționare, a trecut și 
a înfăptuit cu succes societatea 
socialistă, asigurind astfel vic
toria noii orinduiri în țara noas
tră românească. (Aplauze). Pu
ține popoare în istorie au par
curs într-o perioadă așa de scur
tă asemenea etape în dezvolta
rea lor economieo-socială. Cum 
a fost posibilă obținerea aces
tor succese remarcabile ? Da
torită, în primul rind, faptului 
că întreaga putere politică a 
aparținut poporului, clasei mun
citoare, țărănimii, intelectuali
tății, tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
care au acționat în strinsă uni
tate pentru a-și făuri viitorul 
liber, așa cum îl dorește poporul 
nostru. (Aplauze).

Din punct de vedere econo
mic, România era o țară slab 
dezvoltată. Industria era de abia 
Ia început: ponderea ei în pro
ducția totală națională nu depă
șea 20 la sută. Agricultura era. 
de asemenea, in miinile latifun
diarilor. iar peste 75 la sută din 
populație se ocupa cu munca 
timpului.

Am înfăptuit reforma agrară, 
expropriind pe latifundiari, îm
părțind pămintul țărănimii, apoi 
am organizat cooperativizarea a- 
griculturii. am naționalizat fa
bricile, băncile, toate bogățiile 
naționale care au trecut in mina 
întregului popor. Am creat ast
fel baza economică pentru a 
putea trece la făurirea orîndu
irii noi. (Aplauze).

In acești ani, industria româ
nească a crescut de peste 25 
de ori. Produceam 1,5 miliarde 
kwh energie electrică, anul a- 
cesta vom produce peste 48 mi
liarde kwh energie electrică; 
produceam 280 mii tone oțel, 
anul acesta vom produce 8 mi
lioane, iar în 1975 peste 11 mi
lioane. în intreaga țară se gă
seau 5 000 tractoare vechi, astăzi 
în agricultura românească lu
crează 120 mii tractoare, iar in
dustria produce anual 10 mii 
tractoare. Producem o serie de 
utilaje și mașini de înaltă teh
nicitate. Am dezvoltat electro
nica, inclusiv mașinile de calcul. 
Deci, industria românească a 
devenit o industrie modernă, 
nouă, care satisface pe deplin 
necesitățile țării în multe dome
nii de activitate și ne dă posi
bilitatea de a participa activ la 
diviziunea internațională a mun
cii, exportînd în zeci de țări 
produsele industriei românești.

Am cooperativizat agricultura. 
Producția a crescut an de an. 
De la 700—800 kg grîu cit se ob
ținea în unele din județele ne- 
cooperativizate, de exemplu, în 
județul Constanța, unul din ju
dețele agricole ale țării noastre 
în acest an s-au obținut 3 500 kg 
la hectar. Astfel, agricultura a- 
sigură pe deplin necesitățile de 
aprovizionare a populației și 
creează și posibilități dc export 
de produse agroalimentare.

Iată că, din punct de vedere 
economic. România a devenit un 
stat industrial-agrar. cu o indus
trie puternică în plină dezvol
tare, organizată pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii. Aceasta a însemnat so
cialismul in România din punct 
de vedere economic.

Am creat o bază puternică și 
am trecut acum la o etapă nouă, 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate in Ro
mânia.

Dar toate acestea nu ar fi 
fost posibile fără a rezolva una 
din marile probleme ale progre
sului economico-social, ale pro
gresului general al oricărei so
cietăți și cu atît mai mult al 
unei societăți noi — societatea 
socialistă —, problema ridicării 
nivelului de cunoștințe, dezvol
tarea invățămîntului. științei, 
culturii, care constituie factori 
primordiali pentru progresul 
unei noi orinduiri sociale, al ci
vilizației omenești în general. 
(Aplauze).

Ca să fiu bine înțeles ce am 

făcut in această direcție, sint 
obligat să menționez că în 1945 
în România exista încă un nu
măr destul de mare de anal- 
fabeți — circa 36 la sută 
din populație. Am lichidat 
demult această moștenire tristă. 
Astăzi avem invățămintul o- 
bligatoriu de zece ani pen
tru întregul tineret. 50 la 
sută din tineret învață în licee 
generale și de specialitate, iar 
numărul studențiloi- este de 
150 000, față de circa 26 000 în 
1938, în anii de dinainte de 
război. Practic. invățămintul 
nostru superior reușește să for
meze toate cadrele de care avem 
nevoie pentru dezvoltarea im
petuoasă a economiei roma
nești și putem să asigurăm 
pentru țările prietene o serie de 
cadre de specialitate pe care a- 
cestea le solicită. Totodată, în 
invățămintul superior din Ro
mânia invață astăzi peste 
2 500 de studenți din diferite 
țări. Iată, deci, din punct de ve
dere al învățămintului ce a în
semnat socialismul in România 
— crearea unei culturi noi, a 
unui invățămint nou strîns legat 
de interesele poporului, care face 
totul pentru ridicarea nivelului 
general de cultură a poporului 
pentru dezvoltarea generală a 
bunăstării și fericirii întregii 
noastre națiuni. (Aplauze).

Am dezvoltat puternic știința, 
institutele de cercetări, pumnd 
fără îndoială accent, mal cu 
seamă în ultimii ani, pe cerce
tarea tehnică de specialitate, pe 
care o considerăm ca o necesi
tate pentru a ține pasul cu pro
gresele uriașe ale revoluției 
tehnico-științifice, pentru a asi
gura participarea poporului ro
mân la progresul general al ști
inței universale. (Aplauze).

Preocupindu-ne de toate a- 
ceste probleme, nu am uitat nici 
un moment că tot ceea ce fa
cem trebuie să fie destinat omu
lui, că in centrul întregii noas
tre politici, esența însăși a so
cietății socialiste pe care o 
construim trebuie să fie omul 
cu multitudinea de preocupări 
pe care le are. De aceea o dată 
cu dezvoltarea generală a țării, 
ne-am preocupat de a crește 
continuu nivelul de trai mate
rial și spiritual al poporului. 
Am dezvoltat puternic construc
ția de locuințe, de spitale, ue 
așezăminte de cultură și asis
tență socială. Practic, venitul 
național a crescut de aproape 
zece ori, salariile reale au cres
cut numai în ultimii 15 ani de 
peste trei ori. Am introdus regi
mul general de pensionare pentru 
toți oamenii muncii, iar de cir
ca trei ani și pentru țăranii coo
peratori, ajutorul pentru copil, 
pentru mame. Practic putem 
spune că nivelul de trai al po
porului s-a ridicat considerabil 
și tocmai de aceea tot ceea ce 
facem, intreaga noastră politică 
se bucură de sprijinul unanim 
al întregului popor, pentru că 
el vede că intreaga noastră poli
tică este destinată a face viața 
sa mai îmbelșugată, mai îndes
tulată, mai liberă. (Aplauze).

Am pornit întotdeauna de la 
faptul că orice societate socia
listă nu poate fi înfăptuită de- 
cît cu sprijinul poporului, care 
trebuie să-și făurească în mod 
conștient destinul său, istoria sa 
proprie. De aceea, am creat for
mele organizatorice corespunză
toare participării maselor popu
lare la conducerea tuturor sec
toarelor activității economico- 
sociaie, incepind cu participarea 
la conducerea întreprinderilor, 
unde funcționează consiliile 
muncitorești, ca organe delibe
rative, care conduc intreaga ac
tivitate, cu instituționalizarea a- 
dunărilor generale ale omenuor 
muncii. în fața cărora Consume 
oamenilor muncii prezintă dări 
de seamă de două ori pe an și 
care hotărăsc pînă la urmă asu
pra dezvoltării și a intregii ac
tivități. In Consiliile populare 
comunale, orășenești, județene, 
in guvern, in Marea Adunare 
Națională — organul suprem al 
națiunii noastre — sint repre
zentate direct toate categoriile 
de oameni ai muncii, care își 
spun direct părerea și hotărăsc 
asupra tuturor problemelor dez
voltării societății noastre.

Democrația socialistă are la 
bază democrația economică, po
litică, faptul că tot ceea ce se 
produce este repartizat și apar
ține întregului popor, este re
partizat in raport cu munca, cu 
contribuția pe care fiecare o a- 
duce la dezvoltarea societății. 
Deci, dreptatea și echitatea so
cială constituie o realitate pe 
care poporul nostru o trăiește 
astăti. (Aplauze).

Iată, domnilor, iată dragi prie
teni, intr-o scurtă sinteză ce 
reprezintă astăzi societatea ne 
care noi am infăptuit-o in 
România.

Poporul nostru a trebuit insă 
să ducă lupte grele. Am realizat 
aceasta nu fără greutăți și nu 
fără greșeli. Nu vreau să credeți 
că totul a mers ca pe un drum 
asfaltat ; dimpotrivă, am avut 
multe greutăți. A trebuit să, 
luptăm și cu reacțiunea internă 
.și cu reacțiunea internațională, 
a trebuit să învingem multe 
greutăți, datorită stării de îna
poiere de la care am pornit. 
S-au făcut și multe greșeli ; u-

nele poate inerente unei opere 
atit de mari, unele care puteau 
fi evitate. Dar în revoluție. în 
asemenea transformări uriașe, 
pinâ la urmă se judecă care sint 
rezultatele și bilanțul, care, ca 
să spun așa intr-un limbaj sta
tistic, sint foarte pozitive. Po
porul român trăiește astăzi o 
viață liberă, independentă, su
veranitatea și independența ță
rii constituie o realitate astăzi 
în România. (Aplauze).

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

Anul acesta, pe 8 luni, de 
exemplu, industria românească 
a crescut cu aproape 15 la sută, 
dar pentru a realiza această 
înaintare impetuoasă alocăm din 
venitul național 33 la sută pen
tru dezvoltarea generală a țării. 
Fără indoială că aceste eforturi 
au rezultate nemijlocite asupra 
dezvoltării și creșterii nive
lului general al țării și pînă 
Ia urmă sint o contribuție 
esențială la adevărata inde
pendență a țării. Nici o țară 
nu poate fi independentă cu 
adevărat dacă nu-și creează 
o economie puternică, bazată pe 
o agricultură și o industrie dez
voltate. pe o știință și cultură 
avansate, dacă în jurul acestui 
program nu este întregul popor 
pentru a învinge toate greută
țile și a putea asigura mersul 
hotărit înainte, pentru a-și făuri 
o viață liberă, independentă. 
(Aplauze).

Aceasta este experiența națio
nală a României. Trebuie să 
spun că, fiind comuniști, am 
avut întotdeauna în vedere de 
a ține seama de legitățile ge
nerale. de legitățile dialectice ale 
dezvoltării societății, dar întot
deauna am studiat bine condi
țiile concrete din țara noastră — 
economice, sociale, naționale, is
torice —, inclusiv gradul de dez
voltare al poporului și am cău
tat ea aceste legități generale să 
Ic aplicăm Ia condițiile din țara 
noastră, să găsim pentru pro
blemele pe care le avem în față, 
acele soluții care corespund con
dițiilor din România. Noi am 
pornit și pornim de la faptul că 
nu există un șablon obligatoriu 
pentru construcția socialismului, 
că fiecare popor va aduce în
totdeauna ceva nou și va con
strui socialismul, potrivit condi
țiilor în care trăiește, a felului 
său de a judeca și de a gîndi și 
numai un asemenea socialism 
va fi împărtășit de popor, va fi 
trainic și de neînvins. (Aplauze).

Am avut, însă. întotdeauna in 
vedere că este necesară o largă 
colaborare internațională. Am 
dezvoltat larg colaborarea cu 
toate țările socialiste, chiar in 
ciuda divergențelor noi am ac
ționat pentru depășirea lor si 
pentru a colabora strins cu toate 
țările care construiesc noua 
orinduire, eonsiderind că aceasta 
este o necesitate pentru mersul 
înainte, pentru cauza generală a 
progresului și a păcii în lume. 
Am acționat și acționăm cu 
multă fermitate pentru a dez
volta relațiile de colaborare cu 
toate țările care au scuturat do
minația imperialistă, care ru pă
șit pe calea dezvoltării indepen
dente — țările în curs de dez
voltare. întreținem relații strinsc 
cu toate aceste țări. Vedem in 
această colaborare un factor im
portant — aș putea spune isto
rie — pentru progresul fiecărei 
țări, pentru desfășurarea cu 
succes a luptei împotriva politi
cii imperialiste, a colonialismu
lui. neocolonialismului, pentru 
dreptul popoarelor de a fi stâpî- 
ne pe destinele lor, de a-și făuri 
viața în mod independent, fără 
nici un amestec din afară. 
(Aplauze).

Desigur că trebuie să ținem 
seama de situația din lume, că 
există țări cu orinduiri sociale 
diferite, de aceea România a 
acționat și acționează pentru 
dezvoltarea colaborării cu toate 
țările, fără deosebire de orîn
duire socială; dezvoltăm relațiile 
și cp țările capitaliste dezvoitaie, 
eonsiderind că aceasta cores
punde cauzei generale a păcii 
în lume. Desigur, punem un ac
cent deosebit ca in relațiile cu 
toate statele să se respecte ega
litatea în drepturi, suveranita
tea și independența națională, 
să se excludă amestecul în tre
burile interne, să se asigure a- 
vantajul reciproc, iar in relați
ile cu țările prietene — și ma 
refer aici și Ia țările socialiste 
și la țările care luptă pentru 
dezvoltarea independentă — 
punem accentul și pe solidari
tatea comună pentru progresul 
fiecăruia în parte, pentru pro
gresul general economico-social 
(Aplauze).

Iată, doamnelor și domnilor, 
dragi prieteni, în ce spirit a ac
ționat și acționează Romania, 
atit pe plan național, cit și pe 
plan internațional.

In acest spirit are loc și vi
zita noastră in America Latină 
și in minunata dumneavoastră 
țară — Peru. Sîntem deja de 
citeva zile în patria dumnea
voastră. Am putut cunoaște cite 
ceva din realizările pe calea 
dezvoltării economico-sociaie, 
consolidarea independenței și 
suveranității.

Am discutat cu președintele 
dumneavoastră, cu primul mi
nistru, cu miniștri : am ajuns la 
multe înțelegeri cu privire la 
dezvoltarea colaborării econo
mice, tehnjco-științifice, cul
turale dintre popoarele noastre. 
Fără îndoială că o anumită sem
nificație în dezvoltarea acestei 
colaborări o are originea latină 
a popoarelor noastre. Dar, mai 
presus de toate acestea, ea este 
legată de faptul că popoarele 
noastre sint angajate pe calea 
dezvoltării economico-sociaie, a 
apărării independenței și suve
ranității, sint hoiărite să acțio
neze cu fermitate pentru a con
tribui Ia triumful in viața inter
națională a unei politici noi, a 
unor relații noi, în care fiecare 
națiune să fie pe deplin stă- 
pînă pe destinele sale. Tocmai 
de aceea, am putut ajunge la 
aceste înțelegeri. Avem în ve
dere ca astăzi și miine să sem
năm o serie de convenții, in
clusiv o declarație comună, că
reia ii acordăm o mare nisem- 
mătate, care de fapt afirmă prin
cipiile fundamentale atît ale re
lațiilor dintre popoarele noastre, 
cit și ale relațiilor pe plan inter
național. Trebuie să vă declar 
cu toată sinceritatea că sint pe 
deplin mulțumit de felul m 
care a decurs vizita noastră în 
țara dumneavoastră, de rezulta
tele cu care vom încheia a- 
ceastă vizită.

Dumneavoastră reprezentat! 
un vechi centru de invățămint 
și de cultură. Intre Universita
tea „Mayor de San Marcos" și 
universitățile din România s-au 
stabilit relații de colaborare. Noi 
considerăm că aceste relații pot 
aduce o mare contribuție atit la 
dezvoltarea generală a învață- 
mintului, culturii și științei, din 
fiecare țară, dar și la o mai 
bună cunoaștere a popoarelor 
noastre, Ia cauza colaborării in
ternaționale. Noi punem sarcini 
deosebite în fața oamenilor din 
invățămint și cultură, a studen- 
țimii noastre. Am considerat în
totdeauna că locul universități
lor, locul studențimii, este în 
lupta pentru transformarea re
voluționară a societății. Avem 
satisfacția să spunem că întrea
ga intelectualitate din România, 
din primele zile ale revoluției, 

s-a alăturat cauzei dezvoltării 
pe un drum nou a poporului și 
și-a făcut pe deplin datoria, a- 
vem un tineret studențesc mi
nunat. căruia, ii cerem de a se 
pregăti, de a-și insuși cele mai 
noi cunoștințe din toate dome
niile, pentru a se pregăti ca 
miine să poată să-și îndepli
nească rolul lor în toate dome
niile de activitate și, pîna la 
urmă, să poată să asigure con
ducerea țării, realizarea năzu
ințelor poporului nostru de a 
obține o dezvoltare tot mai 
puternică. Așa vedem noi locul 
intelectualității, al studențimii 
și, fără îndoială că, în toată lu
mea. profesorii, studențimea, 
joacă un rol tot mai important 
in progresul general, în lupta 
pentru transformarea revoluțio
nară a societății. (Aplauze).

Independent de anumite con
cepții, inclusiv filozofice — sint 
și vor fi diferite concepții — 
dar, pe deasupra acestora, este 
necesar ca oamenii de știință, 
de cultură să-și pună toate cu
noștințele in slujba poporului, 
în slujba patriei, în slujba u- 
manității, a progresului general. 
Numai așa, într-adevăr, titlul 
de intelectual, de om de știință 
va fi respectat și apreciat de 
poporul respectiv, de toate po
poarele lumii. Așa judecăm noi 
și trebuie, încă o dată, să men
ționez cu multă satisfacție că 
întreaga noastră intelectualitate, 
întreaga noastră studențime ur
mează neabătut politica parti
dului nostru, a statului nostru, 
și joacă un rol activ în tot ceea 
ce înfăptuim, in tot ceea ce ne 
propunem să realizăm în viitor.

Dorim să realizăm o larga co
laborare cu dumneavoastră. Do- 

. rim să extindem relații între 
profesorii, între oamenii de ști
ință, intre studenții din țările 
noastre, aceasta corespunzind 
pe deplin intereselor cunoaș
terii, apropierii, progresului. 
Orice izolare înseamnă ra- 
mînere în urmă. Noi sîntem 
pentru o largă colaborare și, mai 
cu seamă în domeniul științei, 
culturii, această colaborare esie 
esențială pentru progresul fie
cărei națiuni, pentru progresul 
general al întregii omeniri.

Iată, doamnelor și domnilor, 
dragi prieteni. în ce spirit pri
mesc această înaltă distincție pe 
care mi-ați acordat-o astăzi. Cu 
angajamentul, ca să spun așa, in 
fața dumneavoastră — mă simt 
intr-un anumit fel legat prin 
aceasta de universitatea dum
neavoastră — că în intreaga mea 
activitate în țara mea, voi face 
totul pentru a realiza năzuințele 
poporului meu, de a-și făuri o 
viață tot mai bună, liberă, inde
pendentă, de a ocupa un ioc 
demn in marca familie a nați
unilor lumii. în relațiile cu 
dumneavoastră, cu poporul 
dumneavoastră, voi face tot ceea 
ce depinde de mine pentru a 
dezvolta această colaborare, pen
tru ca intre universitățile noas
tre să se dezvolte această cola
borare, pentru ca în felul a- 
cesla să întărim solidaritatea în 
lupta comună pentru progresul 
fiecăreia dintre țările noastre, 
pentru progresul general, pen
tru pace în întreaga lume. 
(Aplauze)

Puteți fi siguri că veți avea 
întotdeauna un prieten în Ro
mânia, că „doctorul honoris 
causa" al Universității „Mayor 
de San Marcos" va ști să cins
tească acest titlu, militind pen
tru progresul general, pentru 
victoria dreptății sociale în în
treaga lume. (Aplauze)

Vă doresc din toată inima suc
cese in activitatea dumneavoas
tră de dezvoltare a invățămîn
tului, în slujba poporului din 
patria dumneavoastră, multă fe
ricire, multă sănătate. (Aplauze)
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN PERU
cimnearea tovarășului nicolae ceaușescu

LA UNIVERSITATEA DE INGINERIE DIN LIMA
Domnule Rector,
Domnilor membri ai Comite

tului Executiv,
Doamnelor și domnilor pro

fesori,
Dragi prieteni studenți,
Aș dori să exprim cele mai 

cordiale mulțumiri din partea 
mea, din partea tovarășei mele, 
pentru onoarea ce ne-ați făcut-o 
astăzi nouă, și prin noi poporu
lui român, institutelor tehnice 
din Romînia decernindu-mi mie 
titlul de „doctor honoris causa-1 
și tovarășei mele titlul de „pro
fesor onorific". Primim acestea 
cu emoție, considerînd aceasta 
ea o expresie a relațiilor bune 
dintre popoarele noastre, a do
rinței de a dezvolta colaborarea 
între institutele de invățămînt 
tehnic din România și Universi
tatea Națională de Inginerie, 
ceea ce va corespunde progresu
lui reciproc al știnței și cultu
rii în țările noastre.

Doresc să adresez, totodată, 
un salut călduros din partea 
profesorilor și studenților ro
mâni, toturor profesorilor șt 
studenților, atit de la Universi
tatea de Inginerie, cit și de la 
Universitatea Mayor de San 
Marcos și tuturor studenților și 
profesorilor din Republica Peru.

V-ați referit, domnule rector, 
ia preocupările României cu 
privire la dezvoltarea tehnicii 
și științei în general. Intr-ade
văr, în anii construcției socia
liste, România a obținut succese 
mari in dezvoltarea învățâmin- 
tului; științei ; acordăm o mare 
atenție tuturor științelor teh
nice, inclusiv științelor chi
mice, matematice, fizice, bio
logice, considerîndu-le sectoare 
de bază ale progresului general, 
ale dezvoltării societății. Sper că 
în cadrul colaborării care, se va 
dezvolta între universitatea 
dumneavoastră de inginerie și 
institutele noastre de învăță- 
mint tehnic se va putea tace 
mai pe larg cunoștință cu pro
gresele realizate de România în 
această privință. Trebuie să 
menționez, totuși, că, astăzi, in- 
vățămîntul superior tehnic a- 
coperă pe deplin toate necesită
țile de cadre de specialitate, că 
dezvoltă o largă activitate de 
cercetare științifică în toate do
meniile, inclusiv în domeniul 
energiei nucleare, considerînd 
că aceasta constituie, de aseme
nea, o ramură de vîrf a cerce
tării științifice și că, pornind de 
la necesitatea folosirii energiei 
nucleare în scopuri pașnice, fie
care țară trebuie să dezvolte 
larg și activitatea de cercetare 
în acest sector de activitate.

Tocmai pe baza rezultatelor 
obținute în dezvoltarea învăță
mântului și formării cadrelor- 
pentru sectoarele tehnice am ob
ținut o serie de rezultate in dez
voltarea industriei, agriculturii, 
în mersul impetuos înainte pe 
calea construcției societății noi 
socialiste, a ridicării bunăstării 
și fericirii întregului nostru po
por.

Așa cum am spus și la Univer
sitatea Mayor de San Marcos, 
pentru oricare țară care do
rește să-și dezvolte puternic 
economia, să ridice nivelul 
de trai al poporului său, 
să-și asigure independența și 
suveranitatea, crearea unei pu

CUVlNTAREA RECTORULUI UNIVERSITĂȚII SAN MARCOS

Universitatea națională Mayor 
de San Marcos, veche de seco
le, bogată in tradiții, este mîn- 
dră de patrimoniul sau cultu
ral și de activitatea sa fecundă. 
Această universitate pe care 
peruanii o califică drept cea 
mai inaltă instituție de învăță- 
mint, reunind în cadrul său 
24 000 de studenți și 3 000 de 
cadre didactice și cercetători, 
care lucrează zilnic spre binele 
țării, deschide în această zi ju
biliară, porțile sale, pentru pri
mirea cu cele mai înalte ono
ruri a ilustrului președinte al 
Republicii Socialiste România, 
președinte de onoare al Acade
miei de Științe Sociale și Poli
tice din București și doctor ho
noris causa al Universității din 
București, domnul Nicolae 
Ceaușescu, luptător neobosit, 
respectat și admirat . pentru 
înaltele sale virtuți politice și 
înflăcăratul său patriotism, pus 
în serviciul glorificării patriei 
sale — România.

Universitatea San Marcos îl 
primește cu un adevărat și sin
cer entuziasm, atit pentru fap
tul că este șeful de stat al unei 
țări prietene și frățești, pe care 
a condus-o către o spectaculoa
să dezvoltare culturală și tehno
logică, cît și pentru faptul că el 
reprezintă un nume care a îm
plinit istoria României în ulti
ma decadă.

El a personificat, la un mo
ment dat, spiritul de revoltă, 
cind revolta insemna eroism și 
rezistență, față de pericolul do
minației naziste. De asemenea, 
el a fost unul din promotorii 
luptei de eliberare a patriei 
sale, care a reușit să schimbe 
înfringerea in triumf, atunci 
cind țara era în impas.

După victoria insurecției ar
mate de la 23 August 1944, în
făptuită de forțele patriotice 
antifasciste, a luat parte la ac
țiunile politice de masă, pentru 
democratizarea țării, instaurarea 
guvernului popular, reorganiza
rea aparatului statal, înfăptuirea 
reformei agrare, refacerea eco
nomiei naționale, adică la un 
întreg program de proporții gi
gantice. menit să asigure un 

ternice industrii, a unei agri
culturi avansate, este o necesi
tate obiectivă. Fără aceasta nu 
se poate asigura nici progresul, 
nici bunăstarea, nici indepen
dența și suveranitatea. Tocmai 
bazată pe aceasta, România a 
acordat și acordă o atenție deo
sebită dezvoltării în ritm înalt 
a tuturor sectoarelor de activi
tate. Știm că drumul dumnea
voastră nu este ușor. Noi în
șine am pornit de la un stadiu 
foarte înapoiat ; a trebuit să în
vingem multe greutăți, inclusiv 
greutăți tehnice pentru că, pină 
la urmă, tot ceea ce s-a înfăptuit 
în România este rezultatul mun
cii oamenilor, in care oamenii 
din domeniul tehnic, oamenii de 
știință, cadrele calificate au a- 
vut un rol hotărîtor. Drumul 
progresului este ridicarea in- 
vățămîntului, este strinsa lega
re a invățămintului cu preocu
pările dezvoltării economice, so
ciale ale țării. (Aplauze).

Am încheiat cu președintele și 
guvernul țării dumneavoastră o 
serie de acorduri cu privire la 
cooperarea în domeniul minier 
— vom crea o societate 
mixtă —, in domeniul petrolu
lui. in domeniul construcției u- 
nei întreprinderi de mașini-unel- 
te și în viitor preconizăm dezvol
tarea acestei colaborări, în dome
niul agriculturii și sint in studiu 
și alte domenii de activitate. Du
pă cum vedeți, toate sint dome
nii tehnice, ca să spun așa, uncie 
se cer tehnologii, unde se cer 
utilaje de înaltă tehnicitate, a- 
plicarea în mod consecvent a 
automatizării, a cibernetizării, a 
mașinilor electronice de calcul, 
care să asigure un progres ra
pid al industriei din Peru și de 
care depinde progresul fiecărei 
țări : dumneavoastră cunoașteți 
bine acest lucru.

Iată deci că tocmai în acest 
domeniu, al tehnicii, se va dez
volta colaborarea dintre țările 
noastre. De aceea, consider că 
între Universitatea dumnea
voastră și institutele tehnice de 
invățămînt și de cercetări din 
România este necesar, de ase
menea, să se stabilească o largă 
colaborare pentru a putea, îm
preună, să găsească diferite 
tehnologii pentru progresul mai 
rapid al acestor sectoare și pen
tru formarea cadrelor necesare. 
Sintem convinși că și în acest do
meniu vom reuși să stabilim o 
colaborare bună. De altfel, tre
buie să vă împărtășesc că pri
mind acest titlu de „doctor ho
noris causa" mă gindeam că prin 
aceasta mi se dau și anumite o- 
bligații și să știți că eu obiș
nuiesc să fiu foarte exigent cu 
mine însumi, să-mi respect o- 
bligațiile, dar sînt exigent ca și 
alții să-și respecte obligațiile. 
(Aplauze).

Vorbind, de asemenea, și în 
numele tovarășei mele, cred că 
și ea, primind diploma de „Pro
fesor onorific", s-a gindit că are 
și obligații de a dezvolta o cola
borare largă în domeniul cerce
tării și invățămintului chimic și 
am dori ca și în acest domeniu 
să se dezvolte o colaborare ac
tivă. Și să știți că și dînsa este 
destul de exigentă, la fel ca și 
mine. (Aplauze).

Desigur, înțeleg aceasta în 
sensul să acționăm împreună 

DIN LIMA, JOAN DE DIOS GUEVARA
viitor luminos patriei și po
porului său.

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

Ca rector al Universității San 
Marcos, și în numele comunită
ții universitare, vă felicit pen
tru dinamica pe care o impri
mați, cu dragoste și devota
ment, României — țară pe care 
o admirăm pentru organizarea 
sa socială, pentru trecutul său 
istoric, în care țelul predomi
nant a fost lupta, pentru a a- 
junge la unitate, independență 
și autodeterminare, iar prin a- 
ceasta Ia conducerea propriilor 
sale destine.

Noi cunoaștem spectaculosul 
progres al României, schimbă
rile sale economice și sociale, 
care presupun o dezvoltare 
enormă din punct de vedere cul
tural și tehnologic. De aceea, 
noi privim cu mult interes vi
zita dumneavoastră.

In contextul relațiilor inter
naționale, noi cunoaștem pozi
ția dumneavoastră, de promo
vare și stabilire a unor relații 
și legături de prietenie, de co
laborare și pace între toate sta
tele, pe baza respectării princi
piilor suveranității, independen
tei, egalității în drepturi și 
neamestecului în treburile in
terne, naționale ; cunoaștem că, 
în cadrul acestei linii, relațiile 
politice, economice și culturale 
dintre România și țările Ameri
cii Latine ocupă un loc prefe
rențial.

Apropierea și stabilirea de le
gături intre poporul român și 
țările latino-americane se ba
zează pe raulți factori, cum sînt: 
strînsa afinitate a limbilor ro
mână, spaniolă și portugheză, 
latinitatea limbii, afinitatea spi
rituală și aspirațiile comune de 
pace, progres social și econo
mic.

Ca o confirmare a acestei co
munități de afinități, Universi
tatea San Marcos și Universita
tea din București au semnat u 
convenție de colaborare și schim
buri de profesori și studenți. 
începînd cu anul 1972. Cele 
două universități cultivă cu cea 
mai profundă dragoste înaltele 

pentru realizarea, intr-adevăr, 
a unei colaborări largi, care co
respunde pe deplin intereselor 
popoarelor noastre.

Iată doamnelor și domnilor, 
dragi prieteni studenți, citeva 
remarci pe care am vrut să le 
iac aici, la universitatea dum
neavoastră. Țările noastre, care 
în felul lor, ținînd seama de con
dițiile specifice, merg pe un 
drum nou, de dezvoltare econo- 
mico-socială, de a-și asigura in
dependența și suveranitatea, tre
buie să colaboreze în strînsă u- 
nitate. Trebuie să întărim sotiua- 
ritatea între toate popoarele 
lumii care luptă împotriva im
perialismului, pentru dreptul fie
cărei națiuni de a fi pe deplin 
stăpînă pe bogățiile sale ; și 
dumneavoastră și multe țări din 
America Latină au incă de tăcut 
multe în această direcție și noi 
sintem pe deplin solidari cu 
toate popoarele Americii La
tine. Avem deplina convinge
re că ele vor obține victoria 
deplină, pentru că lupta lor 
este o luptă dreaptă și victoria 
nu poate aparține decît acestor 
popoare. (Aplauze).

Din experiența noastră, să nu 
credeți că totul a mers ușor 
in construcția socialismului. 
Poate unii cred că odată cuce
rită puterea politică s-au solu
ționat toate problemele. Dez
voltarea economică, ridicarea 
nivelului de cultură, de învăță- 
mînt, a științei constituie o pro
blemă care cere mult timp și 
fără nici o îndoială că cere 
unirea tuturor forțelor. Subli
niez acest lucru, pentru că, ți- 
nind seama de cele întîmplate 
în Chile, trebuie înțeles că în 
cei aproape trei ani guvernul 
Unității Populare nu putea să 

valori ale spiritului, ambele pro- 
movind dragostea sfîntă pentru 
libertate.

Ele sînt conștiente că aulele 
lor trebuie să constituie locul 
proeminent al gîndirii, al stu
diului profund, al criticii libere 
și responsabile, al științei, al 
descoperirilor științifice și teh
nologice.

în acest sens, misiunea noas
tră trebuie să fie orientată 
către o deschidere și o legătură 
cu societatea, adică spre consi
derarea și înțelegerea situației 
de înapoiere, dependență și 
subdezvoltare la care am fost 
supuși, precum și spre analiza
rea și propunerea de măsuri 
pentru ridicarea popoarelor 
noastre pe culmile dezvoltării, 
independenței și culturii.

Toate acestea presupun un 
spirit constant de revizuire a 
cunoștințelor noastre, o apre
ciere și actualizare continuă a 
condițiilor economice, politice și 
sociale din țările noastre.

Pentru a atinge aceste țeluri, 
dorim o universitate liberă și 
lucidă pentru a răspunde exi
gențelor, deciziilor pe care țări
le noastre trebuie să le ia, con
tribuind la stabilirea alternati
velor pe care aceste decizii lc 
reprezintă, la unitatea indiso
lubilă în căutarea adevărului 
științei și tehnicii, pentru a le 
folosi în serviciul comunității, 
și nu Ia măcinarea în lupte in
terne pentru putere ale unor 
grupuri aservite intereselor 
străine, de multe ori puțin clare 
și puțin definite.

Acest lucru este vital în mă
sura în care se realizează în 
cele trei dimensiuni : științifi- 
co-tehnologic, educativ și cultu
ral.

Universitatea nu este singu
rul centru de transmitere a cu 
noștințelor destinate formării 
profesionale, pentru ajungerea 
Ia un relativ progres industria! 
sau tehnologic, nici nu este 
centru distinct și distant în 
care membrii săi se bucură de 
privilegiul și statutul atribuit 
de un edificiu frumos și un re
nume foarte cunoscut.

Misiunea universității se justi

soluționeze problemele multi
ple, grele, pe care le-a întîmpî- 
nat, că soluționarea acestora și 
făurirea unei orinduiri noi cer 
muncă serioasă, cer învinge
rea multor greutăți și cer ca 
întregul popor să fie unit — cu
prind în popor pe toți cei care 
își iubesc patria, care doresc ca 
țara lor să fie independeniă, 
liberă, ca poporul să ducă o 
viață liberă, fericită — sâ 
fie stăpin pe bogățiile sale, 
să-și făurească viața așa cum o 
dorește. Nu trebuie să existe 
nici un motiv pentru a nu rea
liza această unitate și colabo
rare. învățămintele din Chile 
trebuie să atragă atenția tuturor 
popoarelor Americii Latine. Pot 
fi multe probleme intr-o țară 
sau alta, pot fi greutăți, dar mai 
presus de toate este necesară 
unirea tuturor forțelor, a tuturor 
patrioților, indiferent de convin
gerile lor politice, de concep
țiile lor filozofice, sau religioa
se. pentru a asigura dezvoltarea 
patriei, independența și bună
starea propriului popor. Aceasta 
se cere, in primul rînd, de la 
aceia care își iubesc ponorul și 
patria. Acesta este învățămîntul 
principal pe care trebuie să-l 
tragă oricine din cele întim- 
plate în Chile. Și experien
ța noastră demonstrează că 
tocmai așa a acționat poporul 
român, unindu-se strîns în ju
rul partidului său, urmînd po
litica guvernului atit pe plan 
național cît și internațional. 
Și, de aceea, am obținut victo
riile pe care le-am obținut pină 
acum. De aceea avem convin
gerea că vom înfăptui tot ceea 
ce ne-am propus pentru a asi

fică acum, gîndindu-ne din nou 
la țările noastre, și dăm respec
tul cuvenit sarcinilor sale.

Toate acestea semnifică, în 
modul cel mai clar, capacitatea 
și dreptul Ia cercetare, instru
mentul decisiv și indispensabil 
pentru progresul științei și teh
nologiei.

Noi concepem noțiunile învă- 
țămînt-cercetare ca absolut in
separabile ; mai mult, interde
pendente ; deoarece numai iu 
măsura în care sintem oameni 
de știință și cercetători, sintem 
și educatori și invers, numai 
astfel vom putea crea o nouă 
cultură și o nouă dimensiune 
politică, economică și socială 
pentru țara noastră.

Domnule președinte,

Peru și România au încredere 
în viitorul lor. Popoarele noas
tre sint la ora actuală stăpîne 
pe soarta lor și au profundă în
credere în intelectualii lor ; ar
tiștii și oamenii de știință con- 
situie o avangardă, prin inter
mediul căreia apropierile și 
contactele vor întări, din ce în 
ce mai mult, relațiile dintre cele 
două popoare, orientîndu-le 
pentru îndeplinirea înaltelor lor 
destine.

In Peru, de cinci ani s-a ini
țiat un proces de profunde 
transformări, destinate să înlă
ture definitiv dubla condiție dc 
subdezvoltare și dependență ce 
definea Perul tradițional.

Alături de transformările în
treprinse în agricultură, in do
meniul bancar, industrie, mine
rit, industria peștelui și alte 
sectoare economice, se înfăp 
tuiește reforma invățămintului 
care dă impuls schimbărilor so
ciale ce se impun.

Noua lege generală a învăță 
mintului. in concepția sa filozo 
fică, consideră că „societate: 
tradițională nu se va pute; 
schimba numai educînd oameni 
și lăsind intactă structura sa 
social-economică de bază și nici 
nu se va putea schimba dacă 
paralel cu reformele structura
le, nu se va efectua o transfor
mare a sistemului de învăță 
mint, care să permită ca baga

gura României un loc demn în 
rîndul națiunilor libere și in
dependente. (Aplauze).

Vă rog să-mi permiteți în în
cheiere să vă asigur că nu voi 
puiea uita că sint „doctor hono
ris causa" al universității dum
neavoastră, că in calitatea de 
președinte și de economist voi 
acționa pentru a contribui Ia 
dezvoltarea relațiilor dintre in
stitutele noastre, dintre profe
sorii și dintre studenții din ță
rile noastre, dintre România și 
Peru. Noi acordăm o mare a- 
tenție și contactelor între stu
denți, pentru că studenții de 
astăzi sint viitori constructori 
ai orînduirii de mîine, ai între
prinderilor, ai școlilor, sînt vii
torii profesori, viitorii cercetă
tori și dintre ei se vor ridica 
mîine conducătorii fiecărei țări. 
De aceea, contactele, de pe băn
cile școlilor, ale universităților 
constituie un factor important 
pentru colaborarea și apro
pierea între popoarele noa
stre, între tineretul, care re
prezintă forța cea mai dina
mică a societății noastre și care 
are menirea să asigure lichida
rea definitivă a imperialismului, 
colonialismului, neocolonialis- 
mului, să asigure triumful unei 
adevărate dreptăți sociale a in
dependenței și suveranității tu
turor popoarelor. (Aplauze).

Vă urez succese în activitatea 
dumneavoastră, ca universitatea 
dumneavoastră să formeze cadre 
cu o înaltă capacitate pentru 
toate sectoarele necesare econo
miei patriei dumneavoastră, să 
aduceți o contribuție la Știința 
și cultura universală.

Multă sănătate și multă feri
cire. (Aplauze).

jul de cunoștințe al oamenilor 
să-i determine să aibă o nouă 
atitudine și să-i formeze pen
tru a deveni adevărați prota
goniști ai schimbărilor sociale 
din Peru".

Referindu-se la om, ca su
biect și obiect al reformei în- 
vățămintului, legea arată: „Va
loarea fundamentală ce trebuie 
recunoscută este demnitatea oa
menilor, indiferent de origine, 
idei sau situație socială, iar a- 
ceasta în sensul în care dem
nitatea se înfăptuiește numai 
dacă egalitatea și solidaritatea 
se realizează în toate privin
țele și in toate manifestările 
vieții colective, și care singură 
poate să garanteze recunoaște
rea autonomiei persoanei, capa
citatea suverană de a-și condu
ce propriile sale destine, pre
cum și crearea ambianței fizice 
și sociale, pentru a-și atinge 
scopurile".

Pe noi, ca universitari, ne in
teresează cu adevărat, rezolva
rea tuturor acestor probleme 
ale invățămintului ; ne intere
sează să mergem întotdeauna 
după adevăr și dreptate.

Domnule președinte Ceaușescu,

Salutăm în persoana dumnea
voastră, pe omul matur și chib
zuit care, cu o viziune clară și 
o gindire ponderată, conduce 
destinele poporului român, sa
lutăm pe omul auster, cu o vo
ință de fier, care întruchipează 
călăuza ce duce către glorifica- 
carea patriei, salutăm pe omul 
care, cunoscind lumea celor 
umili ii conduce pe calea sănă
tății și culturii, condiții gene
rale fără de care nu există 
popor mare și nici democrație 
adevărată.

Primiți, în numele Consiliului 
Sxecutiv al Universității Națio
nale Mayor de San Marcos, Di
ploma și Medalia prin care vi 
se conferă titlul de doctor ho
noris causa.

Vi le oferim cu cea mai mare 
plăcere. „Alma Mater" este ono
rată cu prezența dumneavoastră 
și salută prin dumneavoastră 
națiunea si universitățile ro
mâne.

DECLARAȚIE COMUNn 
a președintelui Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu și a președintelui 
Republicii Peru, general de divizie, 

Juan Velasco Alvarado
de a coopera între ele în diverse 
domenii, pentru a favoriza pro
gresul economic, social și cul
tural al tuturor națiunilor și. 
în special, al țărilor in curs de 
dezvoltare, ca garanția cea mai 
eficace a păcii și securității in
ternaționale, cooperare care să 
ducă la stabilirea relațiilor din
tre state pe bază de avantaje, 
reciproce; și dreptul fiecărui 
stat de a obține și folosi, pentru 
dezvoltarea poporului său, rea
lizările științei și tehnologiei 
moderne.

II. — Declară hotărîrea lor 
comună:

De a-și uni eforturile pentru 
întărirea rolului Națiunilor Uni
te în menținerea și consolidarea 
păcii și securității internaționale, 
dezvoltarea cooperării între toa
te națiunile și promovarea și 
respectarea normelor dreptului 
internațional în relațiile dintre 
state.

De a-și coordona acțiunile lor 
pentru a promova pacea, redu
cerea tensiunilor, buna înțelege
re și cooperare între toate ță
rile. ■

De a acționa cu hotărire pen
tru stabilirea și menținerea unei 
ordini mondiale, economice și 
sociale, mai juste și mai echi
tabile, printr-o mai rațională 
diviziune internațională a mun
cii; efectuarea transformărilor 
adecvate în structura economiei 
mondiale; expansiunea comer
țului; intensificarea cooperării 
economice între toate statele; 
afirmarea independentei econo
mice a țărilor în curs de dez
voltare; eliminarea decalajului 
care există între acestea și ță
rile industrializate: și întărirea 
securității economice colective, 
în scopul de a favoriza dezvol
tarea de sine stătătoare a eco
nomiilor naționale

De a continua cooperarea lor 
în forurile internaționale în fa
voarea luării de măsuri eficace 
pentru a obține dezarma
rea generală și, în primul rind, 
dezarmarea nucleară, pentru in
terzicerea folosirii armelor nu
cleare, reducerea și distrugerea 
totală a celor aflate in arsenale, 
încetarea producerii și perfec
ționării acestora, pentru crearea 
de zone denuclearizate, garanta
te prin angajamente ferme ale 
statelor posesoare de arme nu
cleare de a nu folosi aceste arme 
în astfel de zone și de a res
pecta statutul de denuclearizare.

De a continua să contribuie la 
lupta împotriva colonialismului, 
neocolonialismului, apartheidu
lui, oricărei forme de discrimi
nare rasială, ca și contra tutu
ror fenomenelor de manifestare 
a imperialismului, care conti
nuă să fie principalul obstacol 
împotriva emancipării și pro
gresului țărilor în curs de dez
voltare. deoarece nu numai că 
se opune acestui progres, dar 
adoptă o atitudine agresivă față 
de cei ce se opun scopurilor lui. 
în legătură cu aceasta, reafirmă 
principiile rezoluțiilor O.N.U. 
care declară contrare Cartei mă
surile coercitive, care cer sta
telor membre de a înceta dez
voltarea și aplicarea unor ast
fel de măsuri împotriva țărilor 
în curs de a-și exercita suvera
nitatea lor asupra resurselor 
lor naturale și de a-și trans
forma structurile lor sociale și 
economice.

De a-și conjuga eforturile, îm
preună cu alte țări pe cale de 
dezvoltare pentru ca, în cursul 
negocierilor comerciale din ca
drul G.A.T.T., să se țină seama 
de principiile stabilite în impor
tante rezoluții ale Adunării 
Generale a Națiunilor Unite, 
ale E.C.O.S.O.C. și U.N.C.T.A.D. 
și pentru ca interesele acestor 
țări să fie pe deplin asigurate 
în negocierile pentru reforma 
sistemului monetar internațional.

De a coopera pentru recunoaș
terea dreptului inalienabil și 
imprescriptibil al statelor de a-și 
exercita suveranitatea și juris
dicția pentru explorarea și ex
ploatarea tuturor resurselor lor 
naturale, din marea, solul și 
subsolul lor și de a fixa limitele 
jurisdicției naționale, în funcție 
de condițiile geografice, geolo
gice, ecologice, economice și 
sociale ale fiecărei regiuni, în 
ceea ce privește zona teritoriilor

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Peru, 
general de divizie e.p. Juan Ve
lasco Alvarado, exprimind voin
ța popoarelor lor respective ;

avind în vedere relațiile de 
prietenie dintre cele două țări și 
afinitățile lor de limbă și cul
tură latină ;

animați de dorința comună de 
a realiza aspirațiile unei mai 
mari apropieri și înțelegeri ale 
popoarelor român și peruan, de 
a dezvolta și mai mult relațiile 
de prietenie, respect reciproc și 
cooperare între cele două state, 
de a promova intensificarea 
contactelor în favoarea dezvol
tării cooperării pașnice dintre 
ele, pe baza trainică a respectă
rii principiilor și normelor drep
tului și justiției internaționale ;

conștienți de responsabilitatea 
ce revine tuturor statelor — 
mari, mijlocii sau mici — indi
ferent de nivelul lor de dezvol
tare sau de sistemul lor politic, 
economic sau social, pentru ins
taurarea unui climat de pace și 
securitate în lume ;

reamintind că toate statele, 
fără nici o deosebire, au drep
tul și obligația de a participa la 
soluționarea problemelor inter
naționale care le privesc și de a 
contribui la realizarea universa
lității și democratizarea rela
țiilor internaționale ;

dorind să crească contribuția 
ambelor țări la cauza păcii și 
securității în lume ;

și să contribuie la dezvoltarea 
de sine stătătoare economică, so
cială și culturală, a tuturor sta
telor, hotărăsc să semneze ur
mătoarea declarație comună :

I. Declară că relațiile dintre 
țările lor respective, precum și 
cele cu celelalte state, se ba
zează, între altele, pe următoa
rele principii, care sînt strîns 
legate între ele :

a. suveranitatea și indepen
dența statelor, precum și drep
tul acestora la existență, liber
tate și justiție internaționale ;

b. deplina egalitate in drep
turi a tuturor statelor, incluzînd 
dreptul lor de a participa, fără 
discriminare, Ia examinarea și 
soluționarea tuturor probleme
lor internaționale care le pri
vesc, în scopul de a se asigura 
participarea lor la hotărîrile de 
importanță mondială, precum și 
la rezultatele acestora ; în mod 
special, trebuie să se țină sea
ma de interesele vitale și de o- 
piniile țărilor în curs de dezvol
tare ;

c. dreptul inalienabil al fiecă
rui popor de a-și hotărî, stabili 
și dezvolta, de sine stătător, 
sistemul său politic, economic, 
social și cultural, conform ca
racteristicilor și condițiilor pro
prii, voinței și intereselor sale, 
fără nici un amestec din afară, 
ceea ce impune respectarea de 
către toate statele a acestui 
drept suveran al popoarelor de 
a-și hotărî soarta ;

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

e. neintervenția unui stat sau 
grup de state, directă sau indi
rectă, și pentru nici un motiv, 
în afacerile interne sau externe 
ale altui stat ;

f. inviolabilitatea frontierelor 
statale și a integrității terito
riale a altor state; obligația de 
a se abține în relațiile interna
ționale de la orice constrîngere 
de ordin politic, economie, mi
litar sau de altă natură, precum 
și de la amenințarea cu forța 
sau de la recurgerea la forță, 
sub nici un pretext. în nici o 
circumstanță sau formă, împo
triva oricărui stat:

obligația de a reglementa di
ferendele astfel îneît să fie so
luționate numai prin mijloace 
pașnice:

dreptul inerent al tuturor sta
telor la autoapărare individuală 
sau colectivă și obligația de so
lidaritate față de crice violare 
a principiului neintervenției de 
către un stat sau state împo
triva altuia;

g. dreptul și obligația statelor 

pentru
Republica Socialistă România

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

pentru 
Republica Peru 

general de divizie

JUAN VELASCO ALVARADO
Președintele Republicii Peru

marine, dincolo de limitele juris
dicției naționale, care constituie 
patrimoniul comun al umanită
ții, trebuie asigurată participarea 
echitabilă a tuturor statelor, in 
exploatarea ei și in distribuirea 
beneficiilor care rezultă din a- 
ceasta, ținînd seama de intere
sele și necesitățile speciale ale 
țărilor în curs de dezvoltare.

III. — Exprimă voința lor 
comună :

De a extinde și dezvolta re
lațiile dintre cele două țări, 
aprofundind cooperarea reciproc 
avantajoasă dintre ele în do
meniile politic, economic, tehnic, 
științific, cultural și turistic, 
pentru a intensifica creșterea 
schimburilor comerciale și di
versificarea tipurilor de mărfuri 
ce se vor schimba între ele. 
eliminînd obstacolele vamale și 
nevamale și îmbunătățind me
todele și instrumentele juridice 
care reglementează aceste re
lații.

IV. Cei doi șefi de stat și-au 
manifestat satisfacția față de 
rezultatele obținute ca urmare a 
destinderii în situația interna
țională și pentru faptul că s-au 
găsit soluții pe calea negocieri
lor în unele probleme interna
ționale.

Cei doi președinți își exprimă 
satisfacția pentru dezvoltarea 
pozitivă a procesului de schim
bări în structurile social-econo- 
mice ale unor state latino-ame
ricane, sint de acord că există 
o strinsă legătură intre schim
bările social-economice în Ame
rica Latină și pacea și securita
tea internațională și că toate 
statele din regiune au dreptul 
inerent de a alege sistemul lor 
politic, economic și social, fără 
presiuni străine ; prin urmare 
este urgentă eliminarea bloca
dei și izolării Cubei, precum și 
orice politică menită să excludă 
și să discrimineze oricare stat 
latino-american datorită siste
mului său politic intern.

în același mod, au reafirmat 
sprijinul lor poporului panamez 
în lupta sa pentru exercitarea 
pe deplin a suveranității și juris
dicției asupra întregului teri
toriu al Panama.

Cei doi șefi de stat au apreciat 
pozitiv rezultatele primei faze 
a lucrărilor conferinței cu pri
vire la securitate și cooperare 
în Europa, menită să așeze re
lațiile dintre statele continentu
lui pe baze noi, astfel îneît să 
se asigure fiecărui stat posibili
tatea de a-și concentra eforturile 
spre dezvoltarea economico-so- 
cială de sine stătătoare, în con
cordanță cu năzuințele sale na
ționale.

Cei doi președinți și-au expri
mat îngrijorarea în legătură cu 
continuarea situației încordate 
din Orientul Apropiat și au 
subliniat necesitatea unei soluții 
politice a conflictului pe baza 
Rezoluției Consiliului de Securi
tate 242 din 22 noiembrie 1967.

în legătură cu situația din 
sud-estul Asiei, cei doi preșe
dinți salută cu satisfacție în
cheierea acordurilor cu privire 
la încetarea războiului și stabi
lirea păcii în Vietnam și Laos, 
și au exprimat, totodată, speran
ța că aceste acorduri se vor reali
za astfel îneît să ducă la pace și la 
stabilitate în această regiune, 
care să permită popoarelor din 
Indochina să-și hotărască libere 
calea dezvoltării lor politice, 
economice și sociale, conform 
aspirațiilor lor legitime, fără 
nici un amestec din afară.

Cei doi președinți afirmă de
plina lor convingere că colabo
rarea dintre Republica Socialistă 
România și Republica Peru con
tribuie nu numai ia strîngerea 
legăturilor, existente între cele 
două țări, dar și la lupta co
mună a tuturor popoarelor 
pentru a obține deplina inde
pendență și dezvoltare multi
laterală.

întocmită în orașul Lima, cu 
ocazia vizitei oficiale a preșe
dintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, în patru 
exemplare, autentice, în limbile 
română și spaniolă, la 20 sep
tembrie 1973.

I
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VIZITA TOUflRASULUI HIM CEAUSESCU IN PERL’
OASPEȚI Al MUNICIPALITĂȚII 

DIN LIMA
(Urmare din pag. I)

promovare a relațiilor între ță
rile in curs de dezvoltare, intre 
care se află și Peru.

Vizita dumneavoastră, domnu
le președinte, este cea mai bună 
ocazie pentru a fixa pietrele de 
hotar ale unei sarcini comune, 
pentru a proceda la o informare 
reciprocă, in vederea obținerii 
unor rezultate, în curs de des
fășurare, și pentru a concretiza 
ideile de progres împărtășite de 
țările noastre, de capitalele 
noastre, de iluștrii lor reprezen
tanți. în acest fel, vom putea 
ajunge, intr-adevăr, la o mai 
mare înțelegere și, in consecin
ță. la strîngerea relațiilor de 
prietenie, la strîngerea legătu
rilor care unesc Peru și Româ
nia.

Cu prilejul vizitei președinte
lui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, vreau 
să rezum istoria milenară a ma
rii națiuni române și să enunț 
coordonatele fundamentale ale 
dezvoltării economice și sociale 
românești în ultimii ani, precum 
și să schițez personalitatea ilus
trului nostru vizitator, ca lider 
al progresului Republicii Socia
liste România. Vom observa că 
există puncte de vedere comu
ne, identități și similitudini. în
tre țările noastre, ca de altfel, 
și condiții complementare care 
pot permite să se ajungă la o 
dezvoltare mai accentuată a 
cooperării care există deja între 
Peru și România. între respecti
vele capitale ale celor două 
țări".

în continuare, primarul gene
ral locțiitor al Limei a făcut o 
amplă incursiune în istoria po
porului român, amintind cîteva 
din momentele de mare însem
nătate din perioada formării 
statului român modern, a Româ
niei socialiste. Cu deosebire, 
primarul a insistat, în cuvîntul 
său. asupra realizărilor obținute 
de ponorul român în anii con
strucției socialiste, asupra direc
țiilor principale ale politicii in
terne și externe promovate de 
România.

„în cadrul realității mondiale, 
care prezintă imaginea unor 
state cu sisteme politice și so
ciale diferite — a arătat vorbi
torul — România a stabilit și 
menține relații de colaborare și 
cooperare. în multiple domenii, 
cu celelalte țări ale lumii, indi
ferent de regimuri. România își 
fundamentează relațiile sale cu 
celelalte state pe principiile 
suveranității și independenței 
naționale, egalității în drepturi, 
neintervenției în treburile in
terne. autodeterminării po
poarelor și avantajului reciproc. 
România a situat în centrul po
liticii sale externe crearea și- 
consolidarea relațiilor de priete
nie cu țările socialiste și cu ță
rile din lumea a treia. România 
s-a pronunțat pentru dezarmarea 
generală, pentru soluționarea 
conflictelor dintre țări prin mij
loace pașnice și pentru elimi
narea oricărei dependențe stră
ine.

Economia românească a făcut 
importante progrese din punct

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Domnule primar general.
Domnilor membri ai Consiliu

lui municipal,
Doamnelor și domnilor,

Aș dori, mai înainte de toate, 
să vă mulțumesc. în numele 
meu, al soției mele, pentru cin
stea ce ne-o faceți prin decla
rarea noastră ca oaspeți iluștri 
ai capitalei Republicii Peru. 
Totodată, să vă mulțumesc căl
duros pentru distincția ce mi-ați 
acordat-o, cea mai înaltă deco
rație a municipalității. Văd in 
aceasta o cinstire a poporului 
meu. o expresie a relațiilor de 
prietenie, de colaborare dintre 
poporul român și poporul 
peruan.

Doresc să vă adresez dumnea
voastră și tuturor locuitorilor 
din Lima un salut călduros din 
partea noastră, din partea locui
torilor capitalei patriei mele — 
București —, din partea tuturor 
locuitorilor României, a întregu
lui popor român.

Intre popoarele noastre se 
dezvoltă relații largi de co
laborare. Vizita pe care o 
facem în patria dumneavoastră 
este urmarea extinderii colabo
rării în multe domenii dintre 
popoarele noastre, a dorinței de 
a identifica împreună cu pre
ședintele și cu guvernul dum
neavoastră. căile dezvoltării con
tinue a relațiilor dintre țările 
noastre.

Trebuie să declar de la început 
că. din convorbirile cu președin
tele Velasco, cu primul ministru, 
eu mai mulți miniștri din dome
niile economice, am ajuns la con
cluzia că există multe domenii în 
care popoarele noastre pot să 
stabilească o colaborare activă. 
S-au semnat sau se vor semna 
o serie de documente în aceste 
zile și se vor pune astfel bazele 
unei colaborări rodnice. Iată de 
ce apreciez că vizita noastră în 
Republica Peru constituie un 
moment important pentru dez
voltarea viitoare a relațiilor de 
colaborare pe toate planurile 
intre popoarele noastre.

Este adevărat ceea ce a spus 
aici domnul primar general, că 
popoarele noastre au multe lu
cruri comune în istoria lor, în- 
cepînd cu faptul că sînt purtă
toare ale unor vechi civilizații, 
că au asimilat apoi o serie de 

de vedere calitativ, răspunzind. 
de fiecare dată mai mult, cerin
țelor celei mai avansate tehno
logii, care permite să se ajungă, 
printr-o mai mare productivita
te. la o dezvoltare accelerată a 
țârii și la ridicarea nivelului de 
viață material și cultural al po
porului român. Un factor funda
mental. care a contribuit în mod 
hotărit la dezvoltarea economică 
și socială a României, este ridi
carea nivelului general de în- 
vățămînt și cultură al popu
lației. învătămintul în România 
s-a transformat și diversificat 
în conformitate cu cerințele 
economiei și cu exigențele revo
luției tehnico-științiîice contem
porane. Guvernul român stimu
lează în mod deosebit dezvol
tarea științei, cercetării creatoa
re și legătura între tehnică și 
nevoile sociale.

Coordonatele de bază ale dez
voltării generale au fost elabo
rate și realizate sub conducerea 
președintelui Consiliului dc Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu. Politica 
guvernului român se orientează 
spre crearea unei economii 
avansate, sprijinită pe o indus
trie modernă și pe o agricultură 
intensivă, bazate pe sisteme mo
derne de tehnologie și adminis
trație publică".

în continuare, primarul gene
ral locțiitor al orașului Lima a 
făcut o amplă prezentare a bio
grafiei și personalității tova
rășului Nicolae Ceaușescu, o- 
prindu-se îndelung asupra bo
gatei sale activități revoluțio
nare, desfășurate în slujba idea
lurilor celor mai nobile de li
bertate, independență și bunăs
tare ale poporului român. De 
asemenea, el s-a referit la per
sonalitatea tovarășei Elena 

elemente ale culturii și limbii 
latine comune, că silit moșteni
toare ale multor cuceriri ale 
științei europene și universale. 
Există, deci, multe lucruri care 
le apropie, Ie fac să se înțelea
gă. să găsească căile spre 
conlucrare. Dar popoarele noas
tre, au, de asemenea, în istoria 
lor momente asemănătoare, de 
luptă împotriva dominației 
străine, pentru a-și cuceri inde
pendența și suveranitatea, pen
tru progresul lor economic și 
social. Chiar în ce privește da
tele, aproape coincid anumite 
perioade cînd și poporul dum
neavoastră și poporul român 
s-au ridicat la luptă împotriva 
dominației străine. Dar noi sin- 
tern chemați să vorbim nu aiit 
de istorie, ci să ne preocupăm 
mai ales de prezentul și viitorul 
liber și independent al popoa
relor noastre. Tocmai faptul că 
unele momente istorice coincid, 
ne apropie și mai mult, face ca 
popoarele noastre, ''are, fiecare 
în felul său, au parcurs căi și 
etape diferite, dar au trecut pe 
calea dezvoltării economico-so- 
eiale, luptă pentru a-și asigura 
o viață mai bună, accesul la 
toate cuceririle civilizației ma
teriale și spirituale. Această 
coincidență unește popoarele 
noastre, unește guvernele noas
tre și oferă solidarității și cola
borării dintre noi o bază trai
nică, asigurind astfel condițiile 
ca in strinsă conlucrare să asi
gurăm bunăstarea, fericirea, in
dependența și suveranitatea po
poarelor noastre. (Aplauze).

Trăim o epocă de mari trans
formări sociale, pe plan națio
nal și mondial. Popoarele au ob
ținut multe succese în ciștigarea 
independenței lor. După cel 
de-al doilea război mondial au 
apărut zeci și zeci de state noi, 
popoare de pe toate continen
tele se ridică cu hotărîre la 
luptă pentru a deveni stăpine 
pe destinele lor, pe bogățiile na
ționale, pentru a le folosi cores
punzător voinței fiecărui popor.

în acest proces revoluționar 
de eliberare socială și națională 
se găsesc și popoarele Americii 
Latine. poporul peruan, care 
luptă hotărit pentru a pune ca
păt pentru totdeauna vecm- 
lor stări de lucruri de de
pendență, pentru a-și asi

Ceaușescu ca om de știință și 
om politic.

Primarul a subliniat, apoi,, 
existența unor legături tradițio
nale intre România și Peru, re- 
levind. totodată, evoluția ascen
dentă și perspectivele de dez
voltare ale relațiilor romano- 
peruane:

..în ceea ce privește Peru, 
România și președintele ei au 
stabilit relații diplomatice la 
rang de ambasadă, inițiindu-se. 
totodată, un schimb comercial 
reciproc și un schimb cultural, 
care se vor extinde în conti
nuare. De asemenea. România 
a acordat ajutor tehnic și finan
ciar pentru realizarea unor pro
iecte de dezvoltare industrială 
a Perului.

Vreu să subliniez cîteva coin
cidente și similitudini între ță
rile noastre.

Peru, ca și România, a dez
voltat cultura autohtonă. care 
își are rădăcinile în preistorie, 
prezentînd importante urme ar
heologice. Peru, ca și România, 
a fost cucerit, subjugat și colo
nizat și a luptat, obținîndu-și 
independenta intr-un război de 
emancipare. în prezent. cele 
două țări au inițiat o campanie 
pentru emanciparea lor econo
mică. Ambele țări, de mărime 
mijlocie în ceea ce privește 
populația și întinderea lor geo
grafică, au o varietate de re
surse naturale și de aceea și-au 
propus o dezvoltare multilate
rală. Limbile care se vorbesc în 
Peru și România — spaniola și 
română — au aceeași bază ling
vistică comună și o mare influ
ență latină. Ne simțim în mod 
fericit înfrățiți prin aceste fru
moase coincidențe".

în încheiere, primarul gene
ral locțiitor al orașului Lima, a 

gura deplina independența și 
suveranitate, pentru a asigura 
crearea unei lumi mai drepte, 
mai bune, adevărata dreptate so
cială pentru toți cei ce mun
cesc din fiecare țară. Acest nou 
curs care are loc pe toate con
tinentele reprezintă factorul 
principal al vieții contempo
rane.

Poporul român, după cum cu
noașteți, a construit cu succes 
orinduirea nouă socialistă. A 
pășit intr-o etapă nouă — fău
rirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, pe care o 
privim ca o societate cu o eco
nomie dezvoltată, cu o industrie 
și agricultură, o știință, un in- 
vățămînt, o cultură avansate, 
bazate pe tot ceea ce a cucerit 
mai bun știința universală in 
aceste sectoare de activitate.

Considerăm că. în etapa actua
lă a revoluției tehnico-științifice. 
a marilor cuceriri pe care le rea 
lizează omul, progresul genera! 
nu se poate realiza fără ca fie
care popor să-și făurească o 
economie puternică, indepen
dentă, o industrie, o agri
cultură, o știință și cultură 
înaintate, fără a pune totul in 
serviciul omului, al fericirii, bu
năstării sale. Aceasta este 
chemarea societății pe care o 
înfăptuim noi și, după cum am 
înțeles în aceste zile, pe acest 
drum ați pornit și dumneavoas
tră pentru a asigura poporului 
peruan o viață mai bună, pen
tru a participa activ eu toate 
popoarele la făurirea unei civi
lizații superioare pe globul pă- 
mîntesc.

Ca prieteni ai poporului frate 
peruan, sintem bucuroși de tot 
ceea ce ați înfăptuit pe acesi 
drum.

Colaborarea pe care am sta
bilit-o in aceste zile are tocmai 
rolul de a contribui la progre
sul mai rapid al ambelor noas
tre ponoare. întărirea solidari
tății dintre popoarele noastre, 
și cu toate popoarele care luptă 
pentru progres social, pentru o 
lume mai dreaptă, pentru inde
pendență și suveranitate contri
buie la victoria mai rapidă a 
năzuințelor popoarelor noastre.

Iată, doamnelor și domnilor, 
în ce sens am realizat vizita 

spus: ..Orașul Lima primește cu 
o deosebită și. adevărată încân
tare vizita președintelui Româ
niei, iar Consiliul provincial al 
Limei vă urează ..bun venit", 
declarindu-vă. in cadrul acestei 
ceremonii, „oaspete ilustru al 
orașului".

Pentru meritele dumneavoas
tră personale, precum și pentru 
meritele dumneavoastră deose
bite. ca om de stat. Consiliul 
pentru acordarea Ordinului Me
ritului Municipal a hotărit să 
confere președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, d-lui Nicolae 
Ceaușescu „Marea Cruce a Or
dinului Meritului Municipal", pe 
care îmi este deosebit de plă
cut să o înmînez, în cadrul a- 
cestei ceremonii.

Domnule președinte al Ro
mâniei: primiți, împreună cu 
soția dumneavoastră și suita 
română, cel mai cordial salut 
al Limei și al consiliului res
pectiv. rugîndu-vă să-1 acceptați 
ca mărturie a prieteniei pe care 
v-o exprimăm cu prilejul vizi
tei dumneavoastră in acest 
oraș".

A luat apoi cuvîntul președin
tele NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea rostită de șeful 
statului român, urmărită cu 
deosebit interes, a fost în re
petate rînduri subliniată prin 
aplauze puternice.

La sfîrșitul ceremoniei, toți 
cei prezenți au felicitat căldu
ros pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. în saloanele munici
palității a fost oferit apoi un 
cocteil.

La plecare, un numeros pu
blic, aflat în fața clădirii muni
cipalității, a salutat călduros pe 
solii poporului român.

in (ara dumneavoastră, în cele
lalte țări ale Americii Latine. 
Noi sintem convinși că popoa
rele Americii Latine, in ciuda 
unor greutăți trecătoare, vor cu
ceri victoria, deoarece nu exista 
in lume forță care să împiedice 
popoarele dornice de a fi stăpine 
pe destinele lor, de a fi libere și 
independente, să realizeze aces
te năzuințe. (Aplauze).

Aș dori să arăt și cu acest 
prilej că realizarea năzuințelor 
de progres in toate domeniile, 
de independență, cere unitate, 
unitate și iar unitate a tuturor 
patrioților, a celor care își iu
besc poporul, care doresc ca po
porul lor să trăiască liber, să 
fie stăpin pe destinele sale. Pot 
exista deosebiri de păreri într-o 
problemă sau alta, sînt deosebiri 
de concepții religioase, de con
cepții filozofice, dar acestea 
nu trebuie să împiedice o co
laborare și o unitate strînsă în 
lupta pentru bunăstarea, ferici
rea. independența și suverani
tatea fiecărui popor.

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

Aș dori să exprim speranța 
”ă intre capitalele țărilor noas
tre, intre Lima și București, se
vor stabili relații de strinsă 
colaborare. Folosesc acest prilej 
pentru a adresa o invitație 
domnului primar general ca.
împreună eu alți membri ai 
Consiliului provincial, să vizi
teze România, să viziteze ca
pitala patriei noastre, punind 
astfel bazele unei colaborări în
tre ele și contribuind și pe a- 
ceastă cale la dezvoltarea co
laborării intre popoarele român 
și peruan.

Aș dori, de asemenea, să vă 
urez dumneavoastră să obțineți 
succese tot mai mari în dezvol
tarea capitalei patriei dumnea
voastră, in soluționarea multi
plelor probleme pe care le are 
fiecare capitală in dezvoltarea 
sa, să urez tuturor locuitorilor 
capitalei Republicii Peru multă 
fericire. multă sănătate. (A- 
plauze puternice, prelungite).

COMUNICAT OFICIAL 
cu privire la vizita oficială in Republica Peru 

a președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România Nicolae Ceaușescu

La invitația președintelui Re
publicii Peru, general de divizie 
Juan Velasco Alvarado, în nu
mele guvernului revoluționar al 
forțelor armate, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, a efectuat. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, o 
vizită oficială în Republica Peru, 
între 15 și 20 septembrie 1973.

în timpul șederii în Republica 
Peru, înalții oaspeți români au 
vizitat, în orașele Lima și Tru
jillo : Serviciul industrial al ma
rinei, Muzeul Amano. Universi
tatea Națională San Marcos, 
Universitatea Națională de Ingi
nerie, Cooperativa agroindustria
lă „Casa Grande", au depus o 
coroană de flori la Panteonul 
Eroilor, au avut întîlniri cu pri
mul ministru și ministru al apă
rării, Edgardo Mercado Jarrin, 
precum și cu miniștri de stat ai 
agriculturii, energiei și minelor, 
industriei și comerțului, trans
porturilor și telecomunicațiilor și 
cu șeful Comitetului Consultativ 
al Președinției.

înalțiior oaspeți români li s-a 
rezervat o primire călduroasă, 
expresie a relațiilor de prietenie 
existente între România și Peru, 
a sentimentelor de prețuire re
ciprocă de care sînt animate cele 
două popoare, legate prin afini
tăți de limbă și cultură.

Cu prilejul vizitei, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Peru, general de 
divizie Juan Velasco Alvarado, 
au avut convorbiri oficiale, cu 
privire la diferite aspecte ale 
relațiilor bilaterale și asupra di
verselor probleme internațio
nale.

De asemenea, au avut loc dis
cuții între membri ai suitei ofi
ciale române și membri ai gu
vernului peruan, șefi ai unor 
instituții de stat. La aceste în
trevederi au participat, din 
partea română : Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi

Tovarășa
Elena Ceaușescu 

s-a intilnit 
cu doamna 

Maria Consuelo
Gonzales 

de Velasco
Miercuri, tovarășa Elena 

Ceaușescu s-a întîlnit, la Palatul 
guvernamental, din Lima, cu 
doamna Maria Consuelo Gonza
les de Velasco, soția președin
telui Republicii Peru.

A avut loc un schimb de pă
reri în legătură cu preocupă
rile pe tărimul activității soci
ale din fiecare țară, cu rolul 
organizațiilor de ocrotire soci
ală, în special asigurarea pro
tecției mamei și copilului, 

întîlnirea a decurs într-o am
bianță de prietenie și cordiali
tate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a primit 
pe tovarășul Jorge Del Prado, secretar general 

al C. C. al P. C. Peruan
Joi, 20 septembrie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit pe 
tovarășul Jorge Del Prado, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comuni;t 
Peruan. A participat tovarășul 
Stefan Andrei, secretar al Co
mitetului Central al P.C.R.

Au luat parte tovarășii Rau! 
Acosta Salas, secretar gene
ral adjunct al C.C. al Partidu
lui Comunist Peruan, Gui
llermo Herrero. Ernesto Ro
jas. Gustavo Espinoza, Rober
to Villajuan. membri ai Comi
siei Politice a C.C. al Partidu
lui Comunist Peruan.

Cu acest prilej, tovarășul 
Jorge Del Prado a adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu. în 
numele Comitetului Central, 
al întregului partid, un căldu
ros salut și și-a exprimat mul
țumirea pentru vizita pe care 
șeful statului român o între
prinde în Peru, arătînd că ea 

niștri, ministrul comerțului ex
terior, Ștefan Andrei. secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român. George 
Macovescu. ministrul afacerilor 
externe. Bujor Almășan. minis
trul minelor, petrolului și geolo
giei, Mircea Malița, consilier 
al președintelui Consiliului de 
Stat, și Mircea Nicolaescu. am
basadorul Republicii Socialiste 
România în Republica Peru.

Din partea peruană au parti
cipat : ministrul relațiilor ex
terne, Miguel Angel de la Flor 
Valle, ministrul agriculturii, En
rique Valdes Angulo, ministrul 
economiei și finanțelor, Fran
cisco Morales Bermudes Cerutti, 
ministrul energiei și minelor, 
Jorge Fernandez Maldonado, mi
nistrul industriei și comerțului, 
Alberto Jimenez de Lucio, mi
nistrul transporturilor șl teleco
municațiilor, Raul Meneses Ara
ta, și șeful Comitetului Consul
tativ al Președinției, Jose 
Graham Hurtado.

în cadrul convorbirilor care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
prietenească și de înțelegere re
ciprocă, cei doi șefi de stat s-au 
informat reciproc asupra pro
cesului de dezvoltare economică 
si socială din cele două țări, au 
analizat stadiul actual și pers
pectivele de dezvoltare a rela
țiilor bilaterale și au făcut un 
schimb de păreri cu privire, la 
problemele internaționale de in
teres comun.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a exprimat aprecierile sale pen
tru măsurile întreprinse de gu
vernul revoluționar al forțelor 
armate și pentru rezultatele ob
ținute în transformările politice, 
economice și culturale, destinate 
să creeze o nouă societate na
țională umanistă, liberă, bazată 
ne dreptate socială, precum și 
pentru succesele obținute în 
apărarea resurselor naturale. De 
asemenea, a luat cunoștință de 
aspecte din viața și activitatea 
poporului peruan.

constituie un sprijin pentru pro
cesul revoluționar din această 
tară. El a subliniat că vizita 
este nu numai foarte folositoare, 
ci și foarte oportună. Relațiile 
de colaborare economică dintre 
România și Peru — a declarat 
tovarășul Prado — constituie 
un sprijin pentru independența 
țării. în lupta împotriva im
perialismului, pentru progresul 
și bunăstarea poporului peru
an. Jorge Del Prado a su
bliniat că vizita va întări pozi
ția revoluționară a guvernu
lui Alvarado, va contribui la 
dezvoltarea relațiilor dintre 
Peru și țările socialiste în ge
neral. Această vizită valoroasă 
— a declarat el — servește rea
lizării liniei politice a Par
tidului Comunist Peruan, de 
sprijinire a măsurilor progre
siste și patriotice întreprinse 
de guvern.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat în numele 
său. al Partidului Comunist 
Român, un salut comuniștilor 
peruani, și a subliniat că vi

Președintele Republicii Peru, 
Juan Velasco Alvarado, a ex
primat aprecierea sa față de 
realizările obținute de România 
în crearea unei industrii moder
ne, in dezvoltarea continuă a 
agriculturii. în înflorirea știin
ței și culturii, în ridicarea ni
velului de trai al poporului ro
mân, în îndeplinirea vastului 
program de construire a societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate.

Avînd în vedere dorința de 
pace și înțelegere manifestată 
de popoarele român și peruan, 
dezvoltarea permanentă a rela
țiilor stabilite în decursul 
timpului între cele .două țări, în 
interesul celor două popoare, al 
cauzei păcii și colaborării in
ternaționale, pentru a lărgi și 
adinei în continuare raporturile 
existente între cele două state, 
praședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu. și pre
ședintele Republicii Peru, gene
ral de divizie Juan Velasco 
Alvarado, au semnat o Declara
ție solemnă comună.

Cei doi președinți au eviden
țiat posibilitățile existente pen
tru dezvoltarea legăturilor eco
nomice bilaterale și au expri
mat hotărîrea lor comună de a 
examina și coordona proiecte 
specifice pentru aplicarea depli
nă a Acordului de cooperare 
economică și a Acordului co
mercial și de plăți, semnate la 
9 npiembț-ie 19(j8, ir* vederea i>i- 
renSlfițărfi schimburilor comer
ciale prin diversificarea structu
rii acestora și lărgirea cooperă
rii economice.

Și-au exprimat satisfacția în 
legătură cu constituirea Comisiei 
mixte româno-peruane, menite 
să intensifice relațiile economi
ce, de cooperare tehnică între 
cele două țări.

în acest scop, cu prilejul vi
zitei, cele două părți au semnat :

1. Act final .al primei sesiuni 
a 'Comisiei mixte româno-pe
ruane pentru dezvoltarea rela
țiilor economice bilaterale.

2. Acord de credit.

zita pe care o întreprinde în 
Peru, în celelalte țări latino-a- 
mericane. are o deosebită im
portanță în condițiile luptei po
poarelor din America Latină 
pentru întărirea independenței, 
pentru reforme sociale, pentru 
preluarea bogățiilor naționale în 
mîinile proprii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că vizita în Peru 
se desfășoară bine și că ea se 
încheie cu bune rezultate.

In cursul convorbirilor. s-a 
subliniat hotărirea comună de 
a acționa pentru dezvoltarea re
lațiilor frățești dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist Peruan, pentru o am
plă colaborare între cele două 
oartide. în interesul dezvoltării 
relațiilor dintre România și 
Peru, dintre popoarele roman 
și peruan, al luptei generale 
pentru întărirea unității miș
cării comuniste și muncitorești, 
a tuturor forțelor antiimperfă- 
liste. i

întîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă frățească.

!. Acord de colaborare eco
nomică și tehnică în domeniul 
energiei electrice. între Ministe
rul Energiei Electrice din Repu
blica Socialistă România și Mi
nisterul Energiei și Minelor din 
Republica Peru.

4. Acord de colaborare în do
meniul petrolului, între Ministe
rul Minelor, Petrolului și Geolo
giei din Republica Socialistă 
România și Ministerul Energiei 
și Minelor din Republica Peru.

5. Acord de colaborare în do
meniul mineriei, între Ministe
rul Minelor, Petrolului și Geo
logiei din Republica Socialistă 
România și Ministerul Energiei 
și Minelor din Republica Peru.

6. Memorandum privind rela
țiile comerciale și asistența teh
nică în sectorul agrar. între Re
publica Socialistă România și 
Republica Peru.

7. Contract de constituire a 
întreprinderii miniere speciale 
„Antamina" între Geomin și 
Mineroperu.

8. Contract de constituire a so
cietății mixte pentru fabricarea 
de mașini-unelte. intre Uzine- 
exportimport șl Induperu.

9. Contract pentru exportul de 
vagoane.- semnat între Mecano- 
exportimport și Enafer.

Tinind seama de importanța 
schimburilor de valori spiritua
le, pentru mai buna cunoaștere 
și apropiere între cele două țări 
si popoare, în timpul vizitei a 
fost semnaț Acordul de colabo- 
i'ap» ; cilii Orală între; guvernul 
RCpimlfni Socialiste România și 
guvernul Republicii Peru.

în același timp s-a căzut de 
acord să se facă, în viitorul 
apropiat, un schimb de note în 
vederea reglementării regimului 
vizelor diplomatice și de servi
ciu.

Cei doi șefi de stat și-au ma
nifestat satisfacție pentru prie
tenia care unește popoarele ro
mân și peruan, pentru înțele
gerea deplină în care s-au des
fășurat convorbirile oficiale.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România și președintele Repu
blicii Peru au exprimat dorința 
de a lărgi și dezvolta si • mai 
mult în viitor contactele re
ciproce la diferite niveluri, pre
cum și cooperarea si colaborarea 
între cele două națiuni, în toate 
domeniile de interes reciproc.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
adresat sincere mulțumiri pre
ședintelui Juan Velasco Alvarado 
și doamnei Consuelo Gonzales 
de Velasco, guvernului și po
porului peruan pentru prietenia 
și ospitalitatea ce le-au fost 
rezervate în timpul vizitei în 
Republica Peru.

Președintele Consiliului de 
Stat al "Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
adresat președintelui Republicii 
Peru, general de divizie Juan 
Velasco Alvarado, invitația ca, 
împreună cu soția sa, doamna 
Consuelo Gonzales de Velasco, 
să facă o vizită oficială în 
România. Invitația a fost accep
tată cu plăcere, data vizitei ur- 
mînd să se stabilească ulterior, 
pe cale diplomatică.

Conferință 
de presă

După semnarea Declarației 
comune, la hotelul „Sheraton", 
a avut loc o conferință de pre
să, în cadrul căreia președintele 
Nicolae Ceaușescu a răspuns în
trebărilor puse de ziariști pe
ruani și corespondenții presei 
străine, în legătură cu vizita în 
Peru și in celelalte țări latino- 
americane, ca și în legătură cu 
alte probleme.

întilnire
Tovarășii Nicu Ceaușescu, vi

cepreședinte al Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, și Petru 
Popescu, membru supleant al 
Biroului C.C. al U.T.C., s-au 
intilnit joi la sediul Ambasadei 
Republicii Socialiste România 
din Lima, cu Jorge Tapia, se
cretar general al Uniunii Tine
retului Comunist din Peru, și 
cu Antonio Andrade, secretar al 
U.T.C. din Peru.

A avut loc o informare reci
procă asupra problemelor spe
cifice ale activității celor două 
organizații de tineret.

Au fost examinate posibilită
țile lărgirii colaborării între or
ganizațiile de tineret și stu- 
denți din cele două țări.

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



„SCINTEIA TINERETULUI- pag. 5 VINERI 21 SEPTEMBRIE 1973TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România au trimis tovarășilor ERICH HONECKER, prim- 
secretar al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din 
Germania. FRIEDRICH EBERT, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate Germane, și WILLI STOPH. pre
ședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germa
ne. următoarea telegramă :

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

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

Republica Socialistă România s-a pronunțat permanent pen
tru recunoașterea dreptului Republicii Democrate Germane, 
stat socialist suveran și independent, de a participa, în condiții 
de deplină egalitate, la viața internațională, la activitatea O.N.U. 
ți a altor organizații internaționale. Sirftem convinși că primi
rea Republicii Democrate Germane în O.N.U. va contribui la 
creșterea rolului Națiunilor Unite în menținerea și consolidarea 
păcii și securității internaționale, la dezvoltarea colaborării și 
promovarea normelor dreptului internațional în relațiile dintre 
state.

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

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România a trimis domnului GUS
TAV W. HEINEMANN, președintele Republicii Federale Germa
nia, următoarea telegramă :

Primirea Republicii Federale Germania în Organizația Națiu
nilor Unite îmi oferă prilejul plăcut de a adresa Excelenței 
Voastre cordiale felicitări și cele mai bune urări pentru activi
tatea țării dv. în acest for internațional.

îmi exprim convingerea că acest eveniment important este 
de natură să contribuie la consolidarea climatului de înțelegere 
și cooperare în Europa și în lume și se înscrie în procesul de 
sporire a rolului Națiunilor Unite în menținerea și întărirea pă
cii și securității internaționale.

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis dom
nului WILLY BRANDT, cancelarul Republicii Federale Germa
nia, următoarea telegramă :

îmi face plăcere, Excelență, să vă adresez, cu prilejul adoptă
rii de către Adunarea Generală a Hotăririi de admitere în Or
ganizația Națiunilor Unite a Republicii Federale Germania, feli
citările mele cordiale împreună cu cele mai bune urări de suc
ces ip activitatea pe care țara dv. o va desfășura în cadrul aces
tei organizații.

Sînt încredințat că acest pas va contribui la creșterea rolului 
Națiunilor Unite pentru dezvoltarea cooperării intre toate na
țiunile și promovarea normelor dreptului internațional în rela
țiile dintre state, pentru pace și securitate internațională.

Studenții in sprijinul agriculturii CAMPANIA AGRICOLA

DIN AGENDA DE LUCRU
A UNUI SECRETAR U.T.C.

Președintele Republicii Federative a Braziliei. EMILIO GAR- 
RASTAZU MEDICI, a trimis tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, următoarea telegramă :

în numele meu și al poporului brazilian, transmit Excelenței 
Voastre vii mulțumiri pentru amabilul mesaj pe care ați bine
voit să mi-1 adresați cu ocazia celei de-a 151-a aniversări a in
dependenței Braziliei, și, la rîndul meu. vă rog să acceptați 
cele mai bune urări de fericire personală și prosperitate țării 
dumneavoastră.

FRONT 
DE LUCRU 

(Urmare din pag. I)
Leordeni, Crevedia. Cinci 
I.A.S.-uri vor beneficia de 
sprijinul studenților mediei- 
niști. La Fabrica „Flora" ii 
putem intilni pe cei 200 stu- 
denți de la Universitate și 
200 viitoare arhitecte, în 
timp ce alți colegi de Ia Uni
versitate sint cuprinși in 
I.A.S.-uri. Zilnic, unități a- 
gricole aparținind municipiu
lui București — C.A.P. Oto- 
peni, Dudu, Dobroiești, Po
pești Leordeni, Măgurele — 
iși măresc efectivul celor 
care lucrează in campanie eu 
studenți de la Institutul de 
construcții și I.A.T.C. La 
I.C.L.V., punctele Cernica și 
Glina, brigadierii studenți 
sînt 600 politehniști și 200 de 
la I.P.G.G. ; politehniștii sint 
prezenți și la baza de cartofi 
Chiajna. Nu i-am uitat pe 
studenții de Ia Agronomie, 
dar despre cei aproape 2 000 
care se află deja Ia muncă 
vom scrie aparte.

Acesta este, la ora actuală, 
frontul de lucru al studen
ților bucureșteni.

Lucrări intrate în librării
in săptămina 9-15 septembrie 1973

EDITURA POLITICA
• Teodor Marinescu : Teh

nocrație — democrație în 
capitalismul contemporan — 
Col. Dezbateri ideologice ; 
• Dr. V. Duculescu : Româ
nia la O.N.U. — Col. Proble
me internaționale ; • N.
Adăniloaie : Cucerirea inde
pendenței de stat a României 
1877—1878 — Col. File de is
torie ; • Ec. Deliman : Prie
tenia frățească între oamenii 
muncii români și cei ai na
ționalităților conlocuitoare.

EDITURA MILITARĂ
• V. Mănuceanu : Junghe

rul de argint.
EDITURA 

ACADEMIEI R.S.R.
• Grumăzescu N. : Sub- 

carpații dintre Cilnău și 
Șușita — Studii geomorfolo- 
gice.

EDITURA 
CARTEA ROMANEASCA
• Jianu Nicolae : Cvarte

tul alb — nuvele ; o Breslașu 
M. : Zodiac — versuri ;

• Mărculescu S. : Lacul șîm- 
burelui — versuri ; • Dra- 
goș N. : Zăpezi fără întoar
cere — versuri ; • Vicol 
Dragoș : Voievod de stea — 
versuri ; • Buzea C. : Răsad 
de spini — versuri ; Voro- 
nea I. : Mic manual de feri
cire perfectă ; • Boureanu 
Radu : Ce oră e în lume — 
versuri.

EDITURA JUNIMEA
• Bonaventura : Veghile 

de noapte — roman ; • Stur- 
zu C. : Camera de recuzită 
— versuri.

EDITURA STADION
• Balaș I. : Ultimul obsta

col : « Ionescu Dunăreanu : 
Ghidul marcajelor turistice.
EDITURA ION CREANGA

• Kahlan H. : Motanul în
călțat ; • Frații Grimm : 
Albă-ca-zăpada.
EDITURA ENCICLOPEDICA

• Curticăpeanu V. : Epoca 
lui Cuza-Vodă — Col. Ori
zont nr. 51.

BOX: REUNIUNE JUBILIARA
Cu prilejul aniversării „Semi

centenarului" clubului Rapid, joi 
seara a avut loc în sala Giulești 
o atractivă gală de box. reunind 
pugiliști de la numeroase clu
buri bucurestene.

Meciul inaugural al galei s-a 
disputat între tinerii Gheorghe 
Florea (Rapid) și Boboc Ion 
(Dinamo), care, practicind un 
box curat, a satisfăcut nume
rosul public prezent în sală.

Cel nisi electrizant meci al 
galei a fost, însă, cel dintre 
Marian Frumosu (Rapid) și 
Dumitru Burdihoi (Constructo
rul). Ambii pugiliști, înzestrați 
cu eschive derutante și lovituri 
foarte puternice cu ambele bra
țe. au practicat un box tehnic. 
Rezultatul de egalitate s-a ară
tat echitabil.

Nu înțelegem de ce acești doi 
tineri pugiliști nu figurează in 
lotul de tineret, merită măcar 
încercați.

Un îneci bun a făcut și mul
tiplul campion Gabriel Pometcu 
în compania lui Răduț Iordache 
(Progresul) care nu s-a lăsat 
impresionat de faima adversa
rului. Și în acest meci s-au 
schimbat lovituri destul de dure 
care ar trebui să-i dea de gindit 
lui Pometcu.

Clubul „Rapid" merită felici
tări pentru frumoasa inițiativă 
de a organiza această gală dar 
nu înțelegem utilitatea progra
mării de „umplutură" : Tecu- 
ceanu — Filip și Paraschiv — 
lioduț (componenți ai clubului 
Rapid), care s-au menajat „fră
țește". prezentind o parodie de 
box și obligind totodată, arbi
trii de ring să-i descalifice.

Brigada de arbitri merită fe
licitări pentru modul cum a 
arbitrat, mai ales că asemenea 
exemplu ni se oferă mai rar.

I. BALAURE

• COMPETIȚIA INTER
NAȚIONALA DE FOTBAL 
„Turneul prietenia", rezerva
tă echipelor de juniori, a 
fost inaugurată, la Donețk, 
cu meciul dintre selecționa
tele României și Ungariei. 
Prestînd un joc foarte bun, 
tinerii fotbaliști români au 
obținut victoria eu scorul de 
4-1 (1-1).

• PRIMELE PARTIDE din 
turul II al turneului inter
național de tenis de la Los 
Angeles s-au încheiat cu re
zultate scontate. Astfel, a- 
mericanul Stan Smith l-a 
eliminat cu 5—7, 6—2, 6—3 
pe compatriotul său Richard 
Bohrstedt. australianul Ken 
Rosewal l-a învins cu 7—5, 
6—1 pe Alex Mayer (S.U.A.), 
olandezul Tom Okker a dis
pus cu 7—6, 6—3 de neozee
landezul Onny Parun, iar 
Arthur Ashe (S.U.A.) a 
ciștigat cu 7—5, 6—3 partida 
susținută cu Tenny Svensson 
(Suedia).

ANUNȚ
M.I.Ch. recrutează absolvenți cu 8 și 10 clase, numai băieți, 

din toată țara, în perioada 25-30 septembrie a. c. pentru 
școlarizare prin ucenicie - invățămînt de zi 2-3 luni pe an 
- în meseriile „strungar" și „frezor-rabotor-mortezor" pentru 
următoarele unități :
- întreprinderea de protecție 

anticorozivă și utilaje spe
ciale București.

- Intreprindereo utilaj chi-
mic Făgăraș.

- Întreprinderea utilaj chi-
mic Găiești.

- Combinatul chimic Cra-
iova.

— Combinatul petrochimic
Borzești.

- Combinatul petrochimic
Pitești.

- Combinatul petrochimic
Brazi.

„ Combinatul chimic Făgă-
raș.

- Combinatul chimic Victo-
ria.

- Combinatul de îngrășă-
minte chimice Tg. Mureș.

- întreprinderea pentru re-
parații și construcții Tg.
Mureș.

- Combinatul de îngrășă-
minte chimice Tr. Măgu-
rele.

- Combinatul de îngrășă
minte chimice Piatra 
Neamț.

- Combinatul de îngrășă
minte chimice Slobozia.

— Combinatul de îngrășă- 
minte chimice Năvodari.

— întreprinderea de medica
mente București.

— întreprinderea „Coloranți" 
Codlea.

— Combinatul de fibre sin
tetice lași.

— Întreprinderea antibiotice 
lași.

— Combinatul de fibre arti
ficiale Brăila.

— Combinatul chimic Tirnă- 
veni.

— Combinatul chimic Rm. 
Vilcea.

— Întreprinderea de anvelo
pe „Danubiana" Bucu
rești.

— Întreprinderea de anvelo
pe „Victoria" Florești.

— Combinatul articole tehni
ce cauciuc Jilava.

— Întreprinderea articole teh
nice cauciuc Brașov.

— Întreprinderea prelucrare 
mase plastice Buzău.

— întreprinderea de prelu
crare mase plastice lași.

— Întreprinderea chimică O- 
răștie.

înscrierile se fac la sediile întreprinderilor de mai sus - 
serv, personal-invățămînt-salarizare.

Pregătirea teoretică se va face în școlile ministerului.
Pe durata școlarizării elevii beneficiază de drepturile pre

văzute de normativele în vigoare, (indemnizații intre 600-900 
lei pe timpul pregătirii practice și gratuitate in perioadele 
de pregătire teoretică).

LA MODERN-CLUB
SE MAI AȘTEAPTA

(Urmare din pag. I)

dere și cit de durabile sint con
cepțiile de acțiune difuzate de 
club. Am presupus, inițial, câ 
programele de activități ale ci; 
torva organizații U.T.C.. și am 
apelat la acelea care ne-au tost 
indicate de secretarii_ comitete
lor de la I.M.M.R. „i 
șie“ (ing. Adrian 
C.I.R.A. București, 
Dobre) și de la cooperativa 
„Drum nou" (Elena Bigiu), vor 
fi suficient de revelatoare pen
tru ceea ce ne propusesem să 
aflăm. Ca doi parteneri, 
teoretic sînt parteneri 
unul fără să țină prea 
seama de celălalt și 
să urmărească anume ca ideile 
și experiența lor să se continue 
și să se amplifice reciproc — 
așa ne-au apărut raporturile 
dintre programele de activități 
consultate de noi și acțiunile 
cărora clubul le oferă cadrul 
său. Preocupările existente in 
rîndul activelor din Organizații
le citate, pentru cultivarea în 
rîndul tinerilor a principiilor e- 
ticii și echității socialiste, asimi
larea pe scară largă a bazelor 
politicii economice a partidului, 
pentru aprofundarea sentimen
tului patriotic sinț cu atit mai 
evidente cu cit timidele tenta
tive de dialog în acest sens din 
partea clubului pălesc la strălu
cirea dotărilor sale de agrement. 
O masă rotundă pe tema legă
turilor intre organizațiile U.T.C. 
din sector și club, confirmă bă
nuielile care ne-au dat în per
manență ocol. Rînd pe rînd in
vitații noștri ne-au vorbit pe 
larg despre efortul colectivelor 
pe care le reprezintă de a căuta 
soluții cu ajutorul cărora sa 
străbată drumul de durată al 
procesului educării tinerilor. 
Ne-au fost oferite exemple nu
meroase : concursuri menite sâ 
stimuleze spiritul 
hărnicia, 
rășească, grija
obștesc, interesul pentru auto- 
perfecționare 
care își r™ 
preocupări
niul tehnicii, să facă 
științifică, să formeze 
derea alcătuirii unui 
instructiv propriu, să 
pașii spirituali ai tînărului 
drumul bunului gust.. Ni 
vorbit despre mijloacele la care 
se apelează : emisiunile de la 
stația de radioamplificare, cu
pletul umoristic, sărbătorirea o- 
magială a fruntașilor, organiza
rea unui club pentru ucenici, 
publicarea de epigrame și cari
caturi la gazeta satirică etc. 
Cind am încercat să distingem, 
însă. în același chip, rolul cali
tativ al clubului fie într-un 
punct, fie în altul al acestui 
proces, aspectele relevate au 
cobori t brusc către latura pur 
formală a lucrurilor. Să cităm : 
Dorina Murg, filatoare la I. S. 
„Dacia" — „Diferența constă în 
aceea că la club, în afara noas
tră. vin și tineri din alte orga
nizații ale sectorului" ; Camelia 
Dima, de la Direcția transpor
turi poștale, București — „Sint 
mai dese decit la noi întilnirile 
cu actori. Apoi se poate asculta 
o muzică. în sfîrșit, aici e spa
țiu mai mult" : Alexandrina Ba
dea, locțiitoarei secretarului co
mitetului U.T.C. al organizației 
de la I. S. „Dacia" — „Spre de
osebire de ceea ce se întimplă 
la noi, unde subiectele sînt cu 
precădere economice, aici bei o 
cafea și dansezi" : Aurelian Do
bre — ..Nu există, după Părerea 
mea, diferente calitative 
concepția potrivit căreia 
nizăm noi acțiuni și cea

.Griviț-a ro- 
Nicolescu), 

(Aurelian

doar

mult 
fără

gospodăresc.
întrajutorarea tovă- 

pentru avutul

» morală, acțiuni 
propun să trezească 

creatoare în dome- 
educație 
deprin- 

program 
îndrepte 

pe 
s-a

între 
orga- 
după

care se conduce clubul. Și noi 
putem chema, cu sau fără aju
torul clubului, aceiași oameni 
să ne vorbească la întîlniri. A- 
tîta doar că aici treci mai ușor 
de Ia una la alta, după cum ți-e 
gustul, dansezi, pe urmă joci șah 
apoi te duci pe la bufet și toat< 
astea le poți face pină la 1 
noaptea".

Bunul simț are forța pozitivă 
a aprecierii exacte. Deși conlo- 
cutorii noștri porniseră de la 
tendința de a recunoaște, proto
colar, un ascendent al clubului 
asupra programelor proprii, au 
ales pentru aceasta argumentele 
care pledează cu inocență toc
mai împotriva afirmației inițiale. 
E oare sub nivelul calitativ al 
unei bune pregătiri politice că 
la cabinetele de științe sociale 
din întreprinderi se stabilesc 
legături permanente între tezele 
studiate și realitatea muncii 
imediate ? E mai potrivit să ne 
menținem în abstracțiunile ta
belelor care pavoazează pere
ții ? Desigur, pentru realizarea 
unor puncte din programele lor, 
organizațiile U.T.C. existente în 
sector se bucură de sprijinul 
clubului și o asemena deplasare 
periodică a centrului de greu
tate a activității educative me
rită să fie semnalată și reținută 
ca o adaptare realistă la împre
jurare. Fată de o perioadă nu 
prea îndepărtată din istoria 
Modern-clubului. ne asigura to
varășul loan Mainov, secreta» 
al comitetului U.T.C. al secto
rului 8, atmosfera de calm și dis 
ciplină. atitudinea civilizată 
particinanți lor. contribuția mul 
tora din ei la lucrările de în
frumusețare a clubului și înc: 
reprezintă un pas foarte serios 
înainte, alături de care exis
tența cîtorva cicluri tematice cu 
o configurație precis constituită 
oferă, chiar dacă ritmicitatea 
lor nu este încă întru totul.

pusă la punct, temeiul încrede
rii în viitor. Totuși, ca această 
încredere să devină și rodul u- 
nui prestigiu cert ni se pare că 
merită să fie întreprinsă o nouă 
reevaluare a activității Modern- 
clubului.

Chestiunea principală care 
trebuie să-și afle, după opinia 
noastră, un răspuns ferm in cu
prinsul acestei reevaluări este ce 
așteptăm din partea unui club 
al tineretului, ce rol specific îi 
destinăm în relațiile sale cu ti
nerii și cu organizația U.T.C. 
Dacă ni se va părea firesc ca 
prezența sa să nu fie marcată 
decit de satisfacerea nevoii 
agrement, atunci lucrurile 
să rămînă așa cum sînt. Dar 
dacă dimpotrivă, vom dobindi 
convingerea că un club nu poate 
fi doar un fel de placă turnan
tă pentru orientarea cadrelor cu 
înaltă calificare la întilnirile din 
întreprinderi, nici in exclusivi
tate salon de dans, nici cu pre
cădere sală de sport și nici, mai 
cu seamă, cafenea pentru șuete, 
atunci vom înțelege către ce a- 
nume se cuvine să ne concen
trăm atenția. Repus, treptat, in 
drepturile sale legitime, clubul 
tineretului, fără să-și piardă ca
litățile atractive prin ofertele de 
destindere pe care le asigură va 
fi. în același timp, locul în care 
inițiativele din organizații cîș- 
tigă laturi mai complexe, se pot 
realiza mai deplin, în care ne
dumeririle se limpezesc, căuta
rea răspunsurilor exacte, a so
luțiilor. atinge o finalitate satis
făcătoare. Trebuie, după noi, dat 
eîștig de cauză ideei că aseme
nea unei inimi vii, așezămîntul 
de cultură pentru tineret își 
asigură vitalitatea nu printr-un 
ottls independent de funcțiile și 
de nevoile majore ale celorlalte 
organe, organizații, colective de 
tineri, ci în armonie cu ele, fi
nind seama de ele.

de 
pot

Cea dinții însemnare pe care 
Constantin Rugă și-a notat-o azi 
dimineață pe agenda de lucru 
este cifra 167. Alături și în or
dine. alte citeva cifre : 38 — 31 
— 47 — 30. așezate una sub alta. 
O linie încheie socoteala : 146. 
Privite astfel, pe coala încă 
albă a unei zile ce urmează a 
fi acoperită cu muncă, cifrele 
dau o ușoară impresie de mister. 
Și pentru că ne aflăm într-o co
mună, ținem să precizăm că ele 
nu desemnează nici hectare, nici 
tone sau kilograme ori alte uni
tăți de măsură întîlnite frecvent 
in coloanele situațiilor operative 
ale actualei campanii. Dar să 
facem cunoștință : Constantin 
Bugă este secretarul comitetului 
U.T.C. din comuna Ștefan cel 
Mare, județul Olt, iar cifrele no
tate de el reprezintă efectivul 
de forte tinere ale satului. Așa
dar. 167 de uteciști. Din aceștia, 
8 elevi și 13 cadre didactice fac 
obiectul unei rubrici aparte. 
Restul de 146 reprezintă numă
rul tinerilor țărani cooperatori 
în competiție directă cu agricul
tura și care, în agenda zilnică a 
secretarului, sînt eșalonați în 4 
organizații : 3 la fermele de 
cîmp și una la zootehnie. Cu a- 
ceste cifre, lapidare și frumos 
ordonate, incepe. la ora 6 dimi
neața, ziua de muncă a lui 
Constantin Bugă. De la această 
oră biroul lui de lucru capătă 
dimensiuni hiperbolice' : un vast 
amfiteatru cu parametri de zeci 
de kilometri. Acum pornesc dru
murile. Nu la întîmplare, nu de 
dragul plimbării. Seara, la șe
dința de plan a consiliului de 
conducere a cooperativei agrico
le. și-a notat. în memorie punc
tele de efort necesare, urgența 
lucrărilor imouse de campanie. 
A urmat apoi o scurtă consfătu
ire cu secretarii celor 3 organi
zații de la fermele de cîmp :

RITMUL 
LUCRĂRILOR

Florica Vlădoi, Paul Ivanovici 
și Tomel Călin. Hotărirea este 
limpede, expresivă : da, mobili
zare sută la sută, toți uteciștii 
vor fi prezenți la muncă. Dru
murile capătă astfel sens, umă
rul tînăr al secretarului se ală
tură celorlalți umeri tineri 
arcuiți in efort. Un prim popas 
— la recoltatul sfeclei. Intre cele 
mai rodnice mîini consemnăm 
numele uteciștilor Iulia Soreață, 
Tatiana Pătrașcu și Elena Io
nescu care, la ora 9 adunaseră 
zeci și sute de kilograme de 
„zahăr primar". Lingă vorbe, 
alăturăm și faptele secretarului : 
în piramidele de sfeclă o canti
tate anume reprezintă trecerea 
Iui astăzi pe aici. In drum spre 
porumb, o scurtă oprire la iri
gații, Doi uteciști — Nicu Creac 
și George Octavian — dirijează 
meșteșugitele căi ale apei. Din 
mers facem cunoștință cu Florea 
Mitroi, activist al comitetului 
județean U.T.C. pentru această 
zonă, aflat și el de dimineață 
în cîmp în mijlocul tinerilor. La 
porumb, recoltatul este în toi. 
Recunoaștem între ceilalați coo
peratori pe uteciștii Iulia Arge- 
toianu, Maria Pătru, Virgil Pă
trașcu, Iulian Ciurea. De altfel, 
aici pot fi recunoscuți toți cei 
116 uteciști din organizațiile 
fermelor de cîmp care, alături 
de ceilalți cooperatori, au luat 
aceeași suprafață de porumb in 
acord global. Fiecăruia îi revine, 
de la semănat la cules, 67 ari 
de porumb, 25 ari de sfeclă. 10 
ari de vie. Cu toții se află acum 
în cîmp grăbind strîngerea roa
delor. Primele rezultate atestă 
faptul că în timpul anului s-a 
muncit intens, operativ, compe
tent, Un exemplu : din cele 515 
hectare cu porumb au fost re
coltate pină la această oră 120, 
cu o producție medie de 5 600 kg 
boabe la hectar.

Dar drumurile zilei au fost 
mult mai numeroase pentru

secretarul Constantin Bugă și 
nu o urmărire a lor cu orice 
preț ne-am propus. Am vrut 
să dovedim în aceste secvențe 
de zi obișnuită, prin prezența 
în cîmp a secretarului U.T.C., 
acolo unde se decide soarta re
coltei, prezenta activă a între
gului tineret din comună. Victor 
Voios, președintele cooperati
vei agricole ne-a vorbit cu alese 
cuvinte de prețuire despre ute
ciștii cooperatori. Hotărîti să 
ducă mai departe munca părin
ților lor, ei constituie un valo
ros schimb de ștafetă. Și nu 
întîmplător Constantin Bugă. 
secretarul acestei organizații, a 
fost ales și în funcția de mare 
răspundere, aceea de vicepreșe
dinte al cooperativei agricole 
de producție.

...Seara situația principalelor 
lucrări se prezenta astfel : la 
recoltatul porumbului. supra
fața sporise cu 30 hectare ; din 
cele 500 hectare prevăzute a 
fi însămînțate cu griu se rea
lizaseră 250 : alte 10 hectare de 
sfeclă își dăduseră rodul : în 
baza furajeră fuseseră depo
zitate 18 tone alături de cele 
1 500 de tone siloz deja exis
tent.

La aceeași oră a serii se um
pleau cu calcule și însemnări 
filele din agenda de lucru a se
cretarului U.T.C. Pentru că la 
realizarea tuturor acestor ac
tivități, o însemnată parte de 
muncă a revenit tinerilor. Sint 
și acestea argumente care con
feră siguranța că și a doua zi, 
cea dinții însemnare pe care 
Constantin Bugă și-o va nota 
pe agenda de lucru, va fi ci
fra 167, urmînd ca pe parcursul 
zilei coala încă albă să fie 
acoperită cu noi fapte de mun
că, între care, pildă de urmat 
se înscriu și cele ale secreta
rului comitetului comunal 
U.T.C.

ION ANDREIȚA

DE TOAMNA
(Urmare din pag. I)

Spuneam la început că. orga
nizarea s-
funcție de succesiunea opera
țiunilor dar și de necesitățile 
de moment. Avindu-se in vede
re prioritățile ivite, zilele a- 
cestea s-a lucrat pe trei fron
turi : cooperatorii de la ferma 1 
au recoltat manual floarea-soa- 
relui, cei de la ferma 2 recol
tează porumb, ferma 3 ocupin- 
du-se de încărcatul și descărca
tul recoltelor.

Recoltatul porumbului a in
trat in plin abia de două zile, 
pînă acum umiditatea boabelor 
fiind destul de ridicată : 32—35 
la sută. O dată însă acest coefi
cient ajuns să oscileze între va
lori admise — 26—28 — mare 
parte din forță de muncă — 
circa 160 de oameni — înaintea
ză prin lanurile de porumb, 
care umede fiind, încă nu „pri
mesc" combine.

Pînă aseară s-au recoltat peste 
720 tone de porumb de pe a- 
proape 280 hectare. Președinții, 
inginerii șefi, șefii de fermă, 
brigadierii celor două coopera
tive agricole mărșăluiesc fără 
odihnă de la un. punct la altul 
de muncă, intervin acolo unde 
trebuie. Pentru a obține o in
formație trebuie să străbați ki
lometri de arături sau de haturi: 
nimeni n-are timp de vorbă.

La capătul unei tarlale patru 
cooperatori înaintează rapid 
printre cocenii care mai stau 
încă în picioare. Sint Dragomir 
Dumitru, nora și două nepoate 
— o formațiune de lucru. „Pină 
la 9 am fost la floarea-soarelui, 
am terminat, acum sintem aici, 
se adresează Dragomir Dumitru 
șefului de fermă". încerc să-i 
pun citeva întrebări. Omul dă 
din cap, zice da sau nu. N-are 
timp de vorbe.

muncii s-a făcut în

dar și de necesitățile

i

CĂRȚI CU 
PREȚ REDUS

(Urmare din pag. I)

gustuiui celor pentru care, desigur, fuseseră tipărite, ci din 
simpla constatare că acele cărți ieftine și poate multe dintre 
ele încă interesante, nu se cumpărau, fiecare dintre cei care 
se opreau băgau de seamă despre ce este vorba și se mutau 
nerăbdători alături, unde coperțile luceau ca un ambalaj 
ispititor.

Pentru a nu stîrni proteste, admit că am nimerit eu o zi 
proastă pentru comerțul cărților cu preț redus, dar faptul că 
multe dintre ele - mă refer la beletristică, lucrurile fiind ceva 
mai puțin complicate în cazul literaturii . tehnice, învechită 
uneori și peste noapte - erau ceea ce se cheamă curent 
„cărți de actualitate", nu poate să nu intrige și să nu impună 
măcar una sau două întrebări, firește înainte de toate 
întrebarea limpede despre înțelegerea actualității în litera
tură. Nu este aci locul cel mai potrivit pentru a da răspunsul 
ia această întrebare, dar fără îndoială că reținerea oe ieri 
și de azi a amatorului de literatură- în fața „actualității" 
cuprinse în volumele scoase la vînza-re ca solduri, ar putea 
proveni în bună măsură și din inautenticitatea actualității 
puse acolo in discuție sau descrise cu mai mult sau mai puțin 
talent. Conform unei zicale, fiecare carte își are cititorii ei, 
și s-ar putea ca în cele din urmă cărțile cu preț redus 
să-și găsească cititorii potriviți, cu toate că asta nu mo
difică mai prin nimic sensul întrebării despre actuaiitate, 
și chiar cu nimic răspunsul care trebuie dat, evident, nu 
teoretic, ci practic, în cărți cu temeinică valoare artistică. 
Fiindcă, să nu uităm, orice epocă de dezvoltare a științei 
și tehnicii - și societatea noastră traversează cu succes 
tocmai o astfel de epocă - conține implicit, și cu atit 
mai mult azi, în condițiile presiunii „culturii consumu
lui de masă", pericolul unilateralizării și al unei anumite 
insensibilități față de artă și de literatură, pericol care 
poate fi anihilat numai printr-o artă viguroasă, adică o 
artă de autentică actualitate, adică o artă care să 
tulbure lăuntric și să aducă celui care o caută și o citește 
poate mai puțină satisfacție, cit mai ales neliniște a partici
pării, cit mai ales receptivitate pentru istorie și societate, 
pentru semeni. Și, probabil, atunci cărțile vechi se vor vinde, 
ca și altădată, doar în anticariate.
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CU CĂRȚILE PE FAȚA : Scala 
(orele 9,15; 11,30; 14; 16.30; 18,45; 
21).

BARBATII : Central (orele 10 
12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30)

DRUMUL SPRE SATUL NA
TAL ; Lumina (orele 16 ; 18,30 
20,45).

VERONICA : Lumina (orele 9
11.15 ; 13,30).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY : Luceafărul (orele 9 ; 11,15 . 
13,30 ; 16 ; j- — • -» — • ■
(orele 8.45 ;
18.15 ; 21) ; vtaxuua xxuceaxtitui 
(ora 19.15) ; Grădina Festival (ora 
19.30).

ALBA CA ZAPADA ȘI CE) 
ȘAPTE PITICI : Patria (orele 9 ;

16.30 ; 19 ; 21,15) ; Ca- 
■' : 13,45 ; 16 ;

țuieie » , xx,iu .
16 ; ’18,30 ; 20.45) ; Festival 

; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 :
21) ; Grădina Luceafărul

15,30 : 18 ; 20,15) Grădina
(ora 19,15).

PERECHILE : Excelsior
I : 12 . 15.15 ; 18 ; 20,30) ; 
'orele 9 : 11,45 ; 14.30 : 
20,30) ; Grădina Tomis (ora

CONSPIRAȚIA ,--------------
TUȘ : Floreasca 
19) ;

CONSPIRAȚIA t 
15,30 ; 18 ; 20,15). 
(ora 19,15).

URMĂRIRE LA
Grivița (orele 9 ;

20.30) ; Lira (orele 15.30 : 
; Grădina Lira (ora

Bucegl

ULTIMUL 
(orele

Arta
Grădina

fi fi SE3&fi®* fi flUv bEm ■Tai

(orele 
Tomis
17.30 :
19.15). 
CAR-
15.30 ;

(orele
Arta

AMSTERDAM :
11,15 : 13,30 :

11.30 ; 14 ; 16.30 ; 19 ; 21,15) ; Ca
pitol (orele 9,30 ; 11.30 ; 13,45 ; 16 ; 
18,15 ; 20,15) ; Grădina Capitol (ora 
16,45).

NEAMUL 
Timpuri Noi 
continuare).

O AFACERE PE CINSTE . 
București (orele 9; 11,15; 13,30; 
16,30: 18,45; 21), Grădina București 
(ora 19.30), FaVorit (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15: 20.30).

DEPARTE DE TIPPERARY : Bu- 
zești (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
18.15 ; 20,30) : Miorița (orele
11.15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20.15) :
Grădina Buzești (ora 19,30).

DREPTUL DE A IUBI : 
toria (orele 9: 11,15: 13.30;
18.30 ; 20,45) ; Gloria (orele 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) 
dern (orele 8.30 : 10.30 ;
14.30 : 16.30 ; 18.30 ; 20,30) ; 
dina Modern (ora 19).

PARAȘUTIȘTII : Bucegi
15.30 : 18 : 20,15) "
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18.15;

ȘOIMĂREȘTILOR ■ 
(orele 9.15—19 în

Volga

16 :
9 :

Vic- 
16: 
9 : 

; Mo- 
12.30 ;
Gră-

(orele 
(orele 

20,30) ;

16 ; 18.15 ;
18 : 20.15)
19.15).

NUNTA 
te 16 ; 18 
(ora 19.15).

AVENTURA LUI POSEIDON : 
Dacia (orele 9 ; 12 ; 15.15 : 18 ;
20,30) : Aurora (orele 9 ; 11.15 :
13.30 ; 15.45 : 18 ; 20,15) ; Cotro-
oeni (orele 15,30 : 18 : 20,15) ; Gră
dina Aurora (ora 19).

VALTER APĂRA SARAJEVO : 
Viitorul (orele 15.30 : 19) ; Drumul 
Sării (orele 15.30 ; 19).

PE ARIPILE VÎNTULUI : 
lodia (orele 9,30 : 14 : 19).

AFECȚIUNE : Unirea (orele 
18 ; 20) : Grădina Unirea 
19.15).

FANTOMA LUT BARBĂ NEA
GRĂ : Giulești (orele 15.30 : 18 ;
’n.15) ; Flacăra (orele 15,30 : 18 : 
” 15).

FELLAGA > Pacea (orele 15.30 :
17 45 : 20).

INFAILIBILUL RAFFLES : în
frățirea (orele 15,30 : 18 ; 20,13) :
Grădina Vitan (ora 19,15).

ALADIN ȘI LAMPA FERME-

DE AUR : Moșilor (ore- 
; 20) ; Grădina Moșilor

CATĂ : Doina (orele 11 : 13,15 ;
15,30: 17,30; 20). Progtam de desene 
animate pentru copil — ora 9,45.

EVA ȘI ADAM : Popular (orele
15.30 ; 18 : 20,15).

POLIȚISTUL : Flamura (orele 
9: 11,15: 13,30: 16; 18,15; 20,30).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Rahova (orele 15,30 ; 18 : 20,15).

JANDARMUL LA PLIMBARE ; 
Ferentari (orele 15,30 ; 17,45 ; 20).

CUTEZANȚA : Munca (Orele
15.30 ; 18 ; 20,15) ;

un om în sălbăticie : crîn- 
gași (orele 15,30 ; 18 ; 20.15).

LA RĂSCRUCE DE VINTURI : 
Cosmos (orele 15.30 : 18 ; 20.15).

CARTEA JUNGLEI : Progresul 
(orele 16 : 18 ; 20).

CÎTNELE DIN BASKERVILLE 
(orele 10: 12; 14: 16 30: 18.30). AR
CUȘUL FERMECAT (Ora 20,30), 
rulează la Cinemateca „Union".

muzică ușoară la cererea ascul
tătorilor. 18.00 — Șapte zile, șapte 
arte. Arhitectura. 18,10 — Pagini 
din operele lui Leoncăvallo. 18.55
— Meioctia zilei. 19,00 — In di
rect de la Stațiunea de cercetări 
marine Agigea. 19,30 — Știri. 19.35
— Casa de discuri „Electrecord" 
20.00 — Educație — răspunderi. 
Opinia publică in acțiune. 20,30 — 
Muzică de scenă de Beethoven. 
21,00 — Dans, dans. 22.00 — Ra
diojurnal, buletin meteorologic 
sport. 22,30 — Melodia zilei. 22,35
— Vedete ale muzicii ușoare. 23,15
— Poetica. Marcel Mureșianu.

Jazz — variete. 23.55— 
Ultimele știri.

tui Motor-Mouse" (VI). 19.30 Te
lejurnal. 20.00 Cintecut săptămi- 
nii ; ..Hora tinereții". 20,05 Reflec
tor. 20.25 Film artistic : ..Pe jos, 
pe cal și cu mașina". O produc
ție a studiourilor cinematografice 
franceze. Cu : Noel Noel. Denise 
Grey, Jean Tlssier. Gil Vidal, 
Jean—Paul Belmondo. Regia Mau
rice Delbaz. Film documentar : 
..Curtea veche". 22,00 Muzică 
populară eu Ioana Crăciun. 22.1.5 
24 de ore.

PROGRAMUL II

Me-

16 :
(ora

PROGRAMUL III

adio
9,00 Știri. 9,05 Incognito — pr<. 

gram de varietăți muzicale. 9,51 
— Melodia zilei : „Ani de aur1 
de Dinu Stelian. 10,00 — Clubul 
curioșilor. 11.00 — știință și teh
nică. 11,10 — Profil pe portativ : 
ion Rad'u. 11.30 — Antract mu
zical. 12,00 — Transmisiuni direc
te din tară. 12,10 — Invitație in 
fonotecă. 12,55 — Melodia zilei. 
13,00 — închiderea emisiunii de 
dimineață. 17,00 — Știrile după 
amiezii. 17,05 — Alo. Radio ! —

PROGRAMUL I

20,00 Pagini muzicale de 
popularitate. 20,30 Prim plan . 
na Cocea. Emisiune de Alexandru 
Stark. 21,00 Telex. 21,05 Reporta
jul săptâmînii : „Aniversarea fo
cului". 22,25 Gala lunilor.

mare 
: Di-

9,00 Curs de limbă franceză. Re
capitulare (10) 9.30 Curs de limbă 
rusă (recapitulare 11). 10,00 Telex. 
10,05 Muzică populară cu Maria 
Dicu și Sandu Angheluș. 10,15 Te
leobiectiv. 10,30 Travelling 
timp — Magazin bilunar de 
tură cinematografică. 12.00 
furnal. 16,00—17.00 Teleșeoală. 17 30 
Curs de limbă engleză. Recapitu
lare (11). 18,00 Telex- 18.05 Trage
rea Loto. 18,15 La volan — emi
siune pentru conducătorii auto. 
18,30 Artă plastică. 18,45 Telecon- 
ferință de presă. Orientări și di
recții în perfecționarea pregătirii 
cadrelor de conducere. 19,15 Pu
blicitate. 19,20 1001 de seri : „Iste-

peste 
cul-

Tel ti

Teatrul National ..I. L. Caragia- 
le“ (Sala Comedia) : CUI I-E FRI
CĂ DE VIRGINIA WOOLF ’ —
ora 20 : Teatrul „Lucia Sturd.-.a 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
TOC DE PISTCI - ora 
A.R.I.A. (La Sala Palatului) 
SAMBLUL AUSTRALIAN
BALET — ora 20 : Teatrul 
Iești" (la sala Studio a Teatrului 
Național „I. L. Caragiale) : RĂZ
BUNAREA SUFLEURULUI — 
ora

20 : 
AN
DI 

..GiU-

19.30.



de peste hotare
Sesiunea O.N.U.

Primirea de noi membri
un drum spre o pace durabilă

® Dezbaterile din Adunarea Generală • Ale
gerea celor șapte președinți ai comitetelor 
principale și ai vicepreședinților Adunării

Punctul de pe ordinea de zi 
referitor la primirea de noi 
membri in Organizația Națiu
nilor Unite a oferit, in continua
re, numeroaselor delegații pre
zente la lucrările celei 
28-a sesiuni a Adunării 
rale posibilitatea să 
intrarea celor două state ger
mane și a Insulelor Bahamas 
in O.N.U.. apreciind rolul pozi
tiv al acestui act pentru spori
rea prestigiului și eficacității 
organizației și exprimind spe
ranța că această inițiativă va 
avea menirea să contribuie la 
realizarea, cu mai multe șanse 
de izbindă, a obiectivelor și 
principiilor Cartei.

Reprezentantul U.R.S.S. a su
bliniat, între altele, că admite
rea R.D.G. și R.F.G. în O.N.U. 
constituie un eveniment ce poa
te fi calificat ca o dată istori
că în evoluția relațiilor inter
naționale în Europa postbelică. 
Faptul constituie, de asemenea, 
dovada unor schimbări consi
derabile și ireversibile care s-au 
produs in lumea contempora
nă, grație eforturilor susținute 
ale tuturor forțelor păcii și 
progresului și, înainte de toate, 
ale țărilor socialiste. El consti
tuie, pe de altă parte, conse
cința directă a destinderii 
relațiile internaționale, Ț" 
care s-a afirmat îndeosebi 
cursul ultimilor ani.

Salutînd apoi intrarea 
O.N.U. a statului Bahamas, că
ruia i-a urat prosperitate 
progres in existența 
pendentă, ambasadorul 
a subliniat sprijinul 
Uniunea Sovietică va 
să-l acorde popoarelor

de-a 
Gene- 
salute

'i în 
proces 
'*i in

în

i Și 
sa inde- 

sovietic 
pe care 
continua 

,______  din A-
frica. Asia și America Latină în 
lupta lor pentru libertate, inde
pendență, democrație și pro
gres social.

Reprezentantul Iugoslaviei, 
felicitind cele trei state care au 
devenit membre ale O.N.U., s-a 
referit, la rindul său, la forța 
nouă pe care o vor insufla a- 
cestea organizației. „Organizația 
noastră, a declarat ambasado
rul iugoslav, se afirmă pe mă
sură ce crește universalitatea sa. 
Faptul că toate țările doresc să 
intre în organizație și nimeni 
nu o părăsește este o dovadă 
elocventă a forței care o sus
ține și a potențialului său, care 
crește fără încetare". El și-a ex
primat speranța că procesul 
complex pe care il reprezintă
Conferința pentru securitate și 
cooperare europeană se va do
vedi un progres notabil in di
recția destinderii în lume, 
apreciind că „raporturile de ega
litate între state, bazate pe in
dependența, suveranitatea, in
tegritatea teritorială, neames
tecului in treburile interne și 
nerecurgerea la amenințarea 
cu forța sau la folosirea forței 
constituie u_ 
posibil al unei 
bile, al unei păci 
durabile in Europa 
lumii".

In discursul său. 
S.U.A. a arătat că

singurul fundament 
cooperări sta- 

și securități 
și în restul

ambasadorul 
intrarea ce-

RAPORTUL
ECONOMIC 

ANUAL
AL CLL

Wilhelm Hafferkamp, vicepre
ședinte al Comisiei C.E.E., însăr
cinat cu problemele economice 
și monetare, a avertizat pe „cei 
nouă“ împotriva inflației care ia 
proporții alarmante. Hafferkamp 
a prezentat, miercuri, presei cel 
de-al treilea raport anual asupra 
situației economice a C.E.E.

După cum informează agenția 
France Presse, Comisia constata 
cu amărăciune in raportul său 
că, incă de cinci ani, in economia 
țărilor membre ale C.E.E. bintuie 
inflația și că lupta pentru stabi
lirea prețurilor, deșt prioritară 
pentru guvernele țărilor respec
tive, nu s-a soldat decit cu rezul
tate nesatisfăcătoare. Creșterea 
prețurilor în ultimele 12 luni a 
continuat să se accelereze. Rit
mul anual de creștere s-a situat 
în această perioadă între 5 și 11 
la sută, față de 5,5—8 la sută, a- 
nul trecut.

în cuvîntul său, Hafferkamp a 
subliniat consecințele nefaste ale 
inflației pe plan economic, social 
și politic și a avertizat că, fără 
o acțiune comună de stopare a 
prețurilor, „cei nouă" nu vor pu
tea trece la o nouă etapă a Uniu
nii Economice și Monetare.

ca 
că 
Și 

de

lor două state germane în 
O.N.U. reprezintă încoronarea 
eforturilor diplomatice depuse 
timp de o generație in interiorul 
și in afara O.N.U.. proces, in 
cursul căruia statele au ajuns 
să recunoască realitățile lumii 
de azi. Acest proces a făcut 
lumea să admită, treptat, 
nici diferențele de ideologie 
nici ostilitățile generate
război nu trebuie să Împiedice 
edificarea unui viitor mai bun. 
„Primind noi membri în O.N.U., 
a declarat reprezentantul ame
rican, noi am parcurs doar o 
porțiune a drumului care duce 
spre o pace durabilă. însoțită 
de alte progrese în direcția ar
moniei internaționale, această 
evoluție trebuie să facă omeni
rea să resimtă încurajare și 
satisfacție". El și-a exprimat 
speranța participării totale și 
active a celor trei state la 
sarcinile economice și sociale 
imense care trebuie îndeplinite 
de O.N.U.

Cele șapte comitete principa
le ale Adunării Generale s-au 
întrunit, joi. pentru a-și ale
ge președinții, după care a avut 
loc o nouă reuniune a Adu
nării, destinată alegerii celor 
17 vicepreședinți ai acesteia.

Cei șapte președinți de comi
tet și cei 17 vicepreședinți 
Adunării — alcătuind ___
tul general (Biroul) — s-au în
trunit, joi, sub conducerea pre
ședintelui .............. ~____
pentru a examina probleme le
gate de organizarea celei de-a 
23-a sesiuni, de ordinea de zi, 
în sensul adoptării agendei de
finitive și a distribuirii proble
melor pe comitete.

ai 
Comite-

Adunării Generale

CONFERINȚA 
DE LA GENEVA
JOI și-au continuat activi

tatea majoritatea organelor 
de lucru ale Conferinței pen
tru securitate și cooperare m 
Europa. în comisia întii care 
se ocupă de problemele secu
rității pe continent, au fost 
abordate problemele privitoa
re la modul de organizare a 
lucrărilor in această fază a 
Conferinței. Au avut loc șe
dințe ale subcomisiei care se 
ocupă de principiile ce tre
buie să reglementeze relațiile 
dintre state și jle subcomi
siei pentru aspectele militare 
ale securității. în aceasta a 
doua subcomisie, delegațiile 
U.R.S.S. și Angliei au prezen
tat documente cuprinzind pro
puneri de măsuri concrete 
privind notificarea prealabilă 
a manevrelor militare ae 
amploare, precum și schim
bul de observatori la aseme
nea acțiuni, ca prime masuri 
in această direcție. S-a dis
cutat totodată, problema noti
ficării mărilor mișcări de tru
pe. O serie de delegații au a- 
nunțat că vor înainta propu
neri mai detaliate de natură 
să lărgească sfera acestor 
preocupări.

în domeniul cooperării eco
nomice, au avut loc schim
buri de opinii asupra organi
zării lucrărilor în subcomisii
le pentru cooperarea in do
meniul industrial, tehnico- 
științific și comercial. De a- 
sernenea, s-a făcut un schimb 
preliminar de păreri privind 
agenda de lucru a subcomi
siilor pentru cooperare în 
domeniile culturii, educației 
și informațiilor.

Dezbaterile din organele de 
lucru ale tuturor celor trei 
comisii ale Conferinței au 
fost marcate de preocuparea 
participanților de a asigura 
cadrul pentru examinarea te
meinică', aprofundată a pro
blemelor securității și coope
rării în Europa și a elaboră
rii, pe această bază, a docu
mentelor corespunzătoare ale 
Conferinței.

SUEDIA

La patru zile de la a- 
legerile suedeze,.- după 
numărarea repetată a 
voturilor conținute de 
urne, 
prin 
cele mai specializate 
computere folosite vre
odată în cadrul unor a- 
legeri și-au dat verdic
tul : egalitate la 175 și 
nimic mai mult.

a celor venite 
corespondență,

Așteptarea încordată din ulti
mele zile n-a primit nici o sa
tisfacție. Pe de o parte, sociai- 
democrații premierului Olof 
Palme cu 156 locuri în Riksdag, 
sint în regres cu 7 (43,6 la suta) 
pe cînd comuniștii eu 19 locuri 
au obținut un frumos avans ae 
2 locuri (5,3 la sută). Comuniștii 
au acordat întotdeauna sprijinul 
lor social-democraților. Stingă 
acumulează, deci 175 de man
date in parlament. Pe de altă 
parte, o coaliție, formată îna
inte de consultarea electorala, 
reunește partidele de opoziție : 
centriștii (fost 
rian) au obținut

partidul agra-
90 de locuri, cu

*'V<
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Ambasadorul român in R. P. Polonâ primit
Noul ambasador extraordinar 

și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România, in Republi
ca Populară Polonă, Aurel Duca, 
a fost primit, joi de președin
tele Consiliului de Stat al Po
loniei, Henryk Jablonski, căruia 
i-a prezentat scrisorile de acre
ditare.
Președintele Consiliului de Stat, 

Henryk Jablonski, a avut o con
vorbire cordială cu ambasado
rul român, in cursul căreia au 
fost evocate relațiile de priete
nie și colaborare multilaterală 
dintre cele două țări.

Cu acest prilej, ambasadorul 
român a transmis președintelui 
Henryk Jablonski, din partea 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, un me
saj de salut și cele mai bune 
urări de succese in activitatea 
sa, de sănătate și fericire per
sonală.

Mulțumind pentru mesajul 
primit, Henryk Jablonski a ru
gat, la rindul său. să se tran
smită președintelui Nicolae 
Ceaușescu un salut prietenesc, 
împreună cu cele mai sincere 
urări de sănătate și fericire.

Proiectul de buget pe anul 1973-1974 
prezentat parlamentului australian de către 
cabinetul laburist al premierului Whitlam 
este considerat în cercurile politice de la 
Canberra ca o manifestare semnificativă a 
unor noi orientări și priorități ce se fac 
remarcate pe cel de-al cincilea continent.

Ceea ce atrage în primul rind atenția 
este reducerea substanțială operată la ca
pitolul cheltuielilor militare, al alocațiilor 
destinate înarmării. intr-adevăr, procentul 
cheltuielilor militare în ansamblul bugetului 
de stat este cel mai coborît din întreaga 
perioadă postbelică. in conformitate cu 
aceste reduceri numărul militarilor și al per
sonalului civil de specialitate deservind 
instalațiile militare urmează a fi micșorat, 
în medie, cu zece la sută, in aceeași ordine 
de idei ministrul australian al apărării, 
Lance Barnard, anunța anularea programu
lui de dezvoltare a marinei militare lansat 
de precedentul guvern liberal (program 
care prevedea construirea a trei crucișă
toare ușoare și a două vase rapide de 
luptă, costul total ridieîndu-se la 500 de 
milioane de dolari). Cabinetul Whitlam pre
conizează, de asemenea, renunțarea la 
achiziționarea de noi avioane de luptă, 
interceptare și cercetare ca și la înlocuirea 
tancurilor tip „Centurion" cu care este în
zestrată actualmente armata australiană, 
programe proiectate de precedentul gu
vern și al căror cost era estimat la minimum 
1,2 miliarde dolari. In sfîrșit, merită relevată 
hotărîrea anunțată de ministerul australian 
al apărării de a se trece la desființarea a

Noi priorități australiene

99Mai puține crucișătoare, 
mai multe școli

Merită amintit faptul că printre cele mai 
populare teze ale programului 
laburist figura opțiunea : „r’ 
CRUCIȘĂTOARE, MAI

R.P. CHINEZĂ : La uzina de 
aparate de radio și televi

zoare din Șanhai.

A

In Mexic

SCRUTIN NECONCLUDENT
18 mai mult decit la preceden
tele alegeri (25 la sută), mo
derații (fostul partid conser
vator) dețin 51 de locuri, cu 10 
mai mult (14,2 Ia sută) și libe
ralii au 34 mandate, in regres 
cu 24 de locuri (9,4 la sută). îm
preună cele trei partide nesocia- 
liste realizează tot 175 de locuri 
și nu-și îndeplinesc, astfel, visul 
de a înlocui de Ia putere parti
dul social-democraților. de 41 de 
ani, deținători ai puterii. Egali
tatea dintre cele două grupări 
politice, stingă și coaliția parti
delor burgheze, a dat naștere Ia 
o serie de speculații privind or
ganizarea de noi alegeri după 
începerea sesiunii parlamentare 
la 11 februarie, probabil în mai- 
iunie. posibilitatea demisiei ac
tualului premier, Olof Palme, al 
cărui partid a înregistrat o rela
tivă înfrîngere la alegeri, mo
dificarea prevederilor constitu
ționale, în sensul micșorării cu 
un loc a numărului mandatelor 
in parlament. Nici una dintre a- 
ceste variante nu s-a dovedit 
realistă, partidele politice, cu 
excepția moderaților, respingind 
cu hotărîre soluția organizării 
unor noi confruntări electorale. 
Nici schimbarea numărului de 
locuri în parlament nu este 
posibilă actualmente pentru că, 
evident, nici unul dintre partide 
n-ar fi dispus să cedeze un Ioc 
obținut cu greu. Cit ii privește
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pe Olof Palme, acesta a declarat 
că numai o înfrîngere a guver
nului (social-democrat) în fața 
parlamentului, cu prilejul 
probleme importante, ar 
antrena organizarea unor noi 
alegeri și că deși nu se poate 
exclude eventualitatea unei si
tuații politice care le-ar face 
necesare, nu crede că acestea 
sint de dorit. Scepticism au ex
primat și 
centru 
Gunnar 
partidului
Hermansson, președintele parti
dului de stingă — comuniștii cu 
privire la organizarea de noi 
alegeri.

După cum scriu agențiiile de 
presă pină la deschiderea 
sesiunii parlamentare. Ja V fe
bruarie 1974. in cazul balotajului, 
proiectele de lege, printre care 
modificarea constituției în ve
derea 
locuri 
face 
sorti, 
inedite a constituției suedeze.

Cauzele care au determinai 
acest impas parlamentar sint 
puse pe seama scăderii nonu- 
laritătii partidului social-demo
crat căruia i se reproșează rata 
șomajului de 3 la sută, taxele pe 
venituri uriașe, dintre cele mai 
ridicate din lume, dacă nu 
cumva chiar cele mai mari, ie
șirea cu greu din recesiunea 
economică de acum doi ani care 
a determinat ca ritmul de creș
tere al economiei naționale să 
fie egal cu zero, anul trecut 
intr-un cuvint, probleme interne 
care îi preocupă în cel mai înalt 
erad pe suedezi. Menținerea 
binecunoscutului „standard de 
viată suedez", dintre cele mai 
ridicate din lume, a constitui* 
faza principală a platformei 
electorale a, coaliției partidelor 
burgheze dar răspunsurile eva
zive ale expertului centrist in 
aconomie au dezamăgit pe te
lespectatorii suedezi. Scindarea 
actuală a corpului electoral în 
două tabere sensibil egale apare 
ca o reacție a nemulțumirii ale
gătorilor față de o 
nomene negative 
confruntată viața 
socială suedeză.

unei 
putea

liderul partidului de 
Thorbjorn Fallidin, 
Helen, președintele 
liberal precum și C.H.

restrîngerii numărobii de 
la 349 în loc de 350, vor 

obiectul unei trageri la 
conform unei dispoziții

serie de fe- 
cu care este 
economică și

După alegeri : premierul Olof Palme de vorbă cu ziariștii. DOINA TOPOR
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Pavilionul țârii noastre 
vizitat de primul 
ministru iranian

• LA 19 SEPTEMBRIE, pavi
lionul Republicii Socialiste 
România din cadrul Tirgului 
internațional de la Teheran a 
fost vizitat de primul ministru 
al Iranului, Amir Abbas Ho- 
veyda, insoțit de ministrul eco
nomiei, II. Ansari.

La intrarea in pavilion, oaspe
ții au fost intimpinați de con
silierul economic I. Marcu și de 
reprezentantul Camerei de Co
merț, E. Cristodorescu. Premie
rul iranian și celelalte persoa
ne oficiale care l-au însoțit au 
făcut în cursul vizitei, aprecieri

favorabile asupra calității ex
ponatelor și a aspectului pavi
lionului.

• AGENȚIA A.D.N. informea
ză că, in urma lucrărilor comisiei 
de frontieră R.D.G—R.F.G., la 
Bonn au fost semnate, joi, două 
convenții. Este vorba de o con
venție privind principiile com
baterii calamităților in zonele 
de frontieră dintre R.D.G. și 
R.F.G. și o convenție referi
toare la principiile întreținerii 
și amenajării apelor de frontie
ră, precum și a instalațiilor co
respunzătoare.

Intr-o declarație făcută pre
sei, reprezentantul R.D. Germa
ne a menționat că semnarea ce
lor două convenții fixează pro
gresul înregistrat la lucrările 
comisiei și a evidențiat succe

sele obținute in lucrările de 
marcare a frontierei de stat 
dintre cele două țări.

Hotârîre la Alger
• CONSILIUL REVOLUȚIEI 

și guvernul algerian au hotărit, 
în cursul unei reuniuni desfă
șurate, miercuri seara, sub con
ducerea președintelui Houari 
Boumediene, suspendarea ime
diată a emigrației muncitorilor 
spre Franța — anunță agențiile 
Reuter și France Presse. Comu
nicatul publicat la încheierea 
reuniunii menționează că această 
hotărîre va rămîne în vigoare 
„pină cînd autoritățile franceze 
vor garanta tuturor rezidenților 
algerieni condiții de securitate 
și demnitate".

• INTRE 29 SEPTEMBRIE 
ȘI 14 OCTOMBRIE, la Bra
tislava, se va desfășura un 
Festival internațional mu
zical cu participarea unor cu
noscute formații orchestrale 
și soliști din diverse țări, 
printre care Orchestra simfo
nică din Viena, Orchestra 
simfonică a Filarmonicii din 
Zagreb, un colectiv al Operei 
din Sofia, orchestre de mu
zică de cameră din Riga și 
București, un colectiv de ba
let al Teatrului Mare din 
Varșovia. Cu acest prilej, in 
capitala slovacă va fi orga
nizată o trecere în revistă a 
tinerilor interpreți de muzică 
din țări socialiste.

două baze ale aviației australiene de recu
noaștere și cercetare maritimă situate în 
afara Australiei.

Toate aceste opțiuni sint privite de obser
vatori ca o componentă a noilor tendințe 
australiene de dezangajare din angrenajul 
pactelor militare patronate de Washington 
în zona Pacificului. „Ne aflăm probabil - 
constată corespondentul la Canberra al co
tidianului elvețian NEUE ZURCHER ZEITUNG 
- la începutul 
trine a apărării 
recent, doctrină 
rea australiană 
rican și britanic, ca și prezența unor gar
nizoane și baze militare australiene în 
străinătate".

Ecoul pozitiv pe care asemenea reorien- 
tări îl găsesc în cele mai largi cercuri ale 
opiniei publice australiene apare firesc. De 
altfel preconizarea „dezangajării" și a redu
cerii cheltuielilor militare în programul 
electoral al partidului laburist a constituit 
unul din punctele principale care au asi
gurat succesul laburiștilor la ultimele alegeri.

sfirșitului așa numitei aoc- 
avansate care prevala pină 
care presupunea participa- 
la mecanismul militar ame-

electoral
MAI PI TINE 

MULTE ȘCOLI". 
Această opțiune își găsește, de altfel, re
flectarea și în capitolul alocațiilor pentru 
invățămint din proiectul de buget pe anul 
1973-1974. Cheltuielile destinate școlilor de 
toate gradele urmează a crește cu aproape 
28 la sută, în comparație cu anul bugetar 
precedent. Premierul ' Whitlam releva, în 
cadrul unei conferințe de presă, că „pro
gramul de dezvoltare a școlii ți de asigu
rare a accesului deplin al tuturor păturilor 
populației ia studiu constituie o prioritate in 
cadrul programului de reforme sociale" 
subliniind că aceasta este „o necesitate 
obiectivă a dezvoltării economice și sociale 
a Australiei", In acest sens guvernul laburist 
a elaborat un așa numit „plan provizoriu" 
care prevede măsuri pentru construirea unor 
noi școli, modernizarea laboratoarelor uni
versităților de stat, sporirea numărului 
burselor studențești.

P. NICOARĂ

Viu interes față

de realizările

economiei

românești

SANTIAGO DE CHILE 20 (Agerpres). — Camioane și jeepuri 
ale armatei continuă să circule pe străzile capitalei chiliene, în 
timp ce unități militare patrulează in punctele strategice ale 
orașului, la peste o săptămină de la lovitura de stat împotriva 
Guvernului Unității Populare — transmite agenția U.P.I.

într-un interviu acordat zia
rului democrat-creștin „LA 
PRENSA", al treilea ziar auto
rizat să apară după recentele 
evenimente, Șeful juntei mili
tare, Augusto Pinochet, a decla
rat că „în mai multe puncte 
sint în curs de constituire, în 
prezent, unități de luptă împo
triva noului regim", amenințînd 
cu posibilitatea introducerii stă
rii de „război intern" și cu grele 
pedepse. Un alt membru al jun
tei, generalul de aviație Gustavo 
Leigh, a declarat că cei care o- 
pun rezistență noilor autorități 
„vor fi executați". Comunicate 
oficiale informează despre con
tinuarea raidurilor forțelor ar
mate și despre efectuarea unor 
noi arestări în rîndul susținăto
rilor Guvernului Unității Popu
lare. In ultimele 24 de ore. alte 
53 de persoane au fost reținute 
și transportat^ pe Stadionul 
național din Santiago de Ciule, 
unde potrivit agenției REUTER, 
se află. în prezent aproximativ 
4 400 de deținuți. Noile autori
tăți au recunoscut, de asemenea, 
tentative de atac împotriva u- 
nor posturi ale poliției. Terme
nul „ultim" pentru „predarea vo
luntară a armelor" a fost stabi
lit pentru duminică, 23 septem
brie, cei care nu se vor supune 
acestui ordin fiind amenințați

cu adoptarea unor măsuri dras
tice împotriva lor. Posturile de 
radio controlate de armată au 
avertizat, potrivit agenției 
A.N.S.A.. că orice „provocare" 
îmDotriva noilor autorități va fi 
pedepsită cu severitate „conform 
lefilor militare".

între timp, starea de urgență 
introdusă după lovitura de stat 
rămîne in vigoare, iar frontie
rele și aeroporturile internațio
nale chiliene continuă să fie în
chise. Un singur avion al linii
lor aeriene argentiniene a pri
mit autorizația de a ateriza la 
Santiago de Chile ; el a adus 
la bord un grup de aproximativ 
70 de ziariști străini. Autorită
țile militare au anunțat că. pină 
la noi ordine, intrarea ziariștilor 
străini pe teritoriul chilian nu 
se va putea face decit pe calea 
aerului. O strictă cenzură a pre
sei continuă să fie menținută. 
Posturile de radio progresiste au 
fost închise, iar ziarele și re
vistele de stingă desființate, 
după cum anunță agenția 
PRENSA LATINA, care citează 
emisiunile unor posturi de radio 
clandestine captate în Argen
tina, în apropierea graniței cu 
Chile. Cursurile în diferite uni
versități au fost suspendate, 
armata ocupind, potrivit agen-

Proteste energice
în întreaga lume

• COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI MUNCII 
COREEA a adresat o telegramă de solidaritate Comitetului 
trai al Partidului Comunist din Chile, precum și Comitetului 
Central al Partidului Socialist. Condamnăm cu severitate acțiunea 
forțelor imperialiste și a reacțiunii chiliene care a dus la asasi
narea președintelui Allende și la răsturnarea guvernului de 
Unitate Populară. Cerem în mod energic să înceteze fără intir- 
zierc represiunile îndreptate împotriva conducătorilor Partidului 
Comunist, ai Partidului Socialist, împotriva întregului popor 
chilian — se spune in telegramă.
• O SERIE DE ORGANIZAȚII POPULARE DIN PANAMA au 

transmis Adunării Generale a O.N.U. o rezoluție în care se men
ționează sprijinul poporului panamez pentru lupta forțelor pro
gresiste din Chile și în care se cere adoptarea unor măsuri ur
gente pentru stăvilirea terorii și a represiunii din Chile.

• LA CIUDAD DE MEXICO AU AVUT LOC NOI DEMON
STRAȚII de protest, Ia care au participat tineri din capitala me
xicană care și-au adus omagiul memoriei președintelui Allende 
și și-au exprimat solidaritatea cu lupta poporului chilian.

• O DEMONSTRAȚIE STUDENȚEASCA SIMILARĂ A AVUT 
LOC LA LIMA, în cadrul căreia participant» au denunțat repre
siunea organizată de junta militară împotriva poporului chilian.

Val de frig în Italia
• VALUL DE FRIG. însoțit 

de furtuni violente și vinturi 
puternice, care au afectat a- 
proape întregul teritoriu al Ita
liei, a întrerupt brutal sezonul 
estival. 10 persoane au murit, 
iar alte 12 persoane au fost ră
nite. Sint pagube materiale de 
mai multe milioane de dolari. 
Deși situația este in curs de 
ameliorare, există temerea des
coperirii 
timpului 
fiecare 
raportat 
fie pagube 
vîrtejurilor de aer și inundați
ilor.

unor noi victime ale 
nefavorabil. Practic, în 
regiune a Italiei s-au 

fie victime omenești, 
materiale datorită

• AGENȚIA A.C.T.C. anunță

DIN 
Cen-

ției FRANCE PRESSE, Univer
sitatea ,,Santa Maria" din Val
paraiso și Universitatea tehnică 
din Santiago, unde au avut loc 
puternice acte de rezistență ale 
studenților Împotriva juntei mi
litare. De asemenea, junta a or
donat. după cum relevă agenția 
TANIUG. reorganizarea învață- 
mintului universitar.

Din Buenos Aires, agenția 
PRENSA LATINA transmite că 
redacția din Santiago de Chile 
a agenției „Inter Press Service" 
(I.P.S.) a fost ocupată de mili
tari, care au început să perche
ziționeze arhivele pentru „a a- 
naliza" informațiile transmise 
din capitala chiliană in ultimele 
trei luni. Redacției i s-a inter
zis să transmită știri în exterior 
pină Ta noi ordine.

Un purtător de cuvint oficial 
al juntei militare, citat de agen
ția Taniug, a declarat că majori
tatea membrilor Guvernului Uni
tății Populare au fost arestați 
și sint reținuți la Academia mi
litară din Santiago de Chile.

După cum relevă agențiile de 
presă, autoritățile militare au 
declanșat o adevărată prigoană 
împotriva unor rezidenți din țări 
latino-americane aflați în Chile, 
acuzindu-i de a fi amestecați 
în activități subversive. Două 
grupuri de rezidenți bolivieni — 
de 70 și, respectiv, 117 persoane 
— au fost expulzați în ultimele 
zile.

Pe plan economic, noile autori
tăți sint confruntate cu probleme 
urgente privind aprovizionarea 
capitalei și a altor localități cu 
produse alimentare și a diferite
lor unități industriale cu mate
rii prime. Birourile, magazinele, 
diferitele întreprinderi și servi
ciile publice și-au reluat activi
tatea la Santiago, dar, potrivit 
agențiilor de presă, viața in ca
pitală continuă să fie influențată 
de menținerea restricțiilor de 
circulație intre orele 20.00 și 7,00 
dimineața și de celelalte 
suri de urgență adoptate de 
țele armate.

mă- 
for-

• JUNTA MILITARĂ. in
staurată la putere în urma lo
viturii de stat de la 11 septem
brie. a anunțat ruperea relații
lor diplomatice eu R.P.D. Co
reeană — relatează agențiile 
TASS, FRANCE PRESSE 
ASSOCIATED PRESS.

La Palatul sporturilor din 
Ciudad de Mexico, sub o 
imensă cupolă din cupru și 
sticlă, a fost inaugurată prima 
expoziție industrială și econo
mică a României în Mexic.

La intrarea în complexul 
expozițional au fost înălțate 
drapelele de stat ale României 
și Mexicului. Deasupra unui 
mare panou se aflau portre
tele președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și al pre
ședintelui Mexicului, Luis 
Echeverria.

In numele președintelui 
Mexicului, expoziția a fost 
deschisă de Carlos Torres 
Manzo, ministrul industriei și 
comerțului.

Ministrul Carlos Torres 
Manzo și Victor Ionescu, con
silier al Agenției economice 
române în Mexic, au rostit 
scurte alocuțiuni, in care au 
subliniat importanta acestei 
prime expoziții românești în 
Mexic pentru dezvoltarea re
lațiilor de colaborare econo
mică dintre cele două țări, 
relații ce au cunoscut în ul
timul timp o evoluție favora
bilă.

Expoziția este amenajată pe 
o suprafață de 1 300 de metri 
pătrați. Un număr de 30 de 
întreprinderi de comerț ex
terior, centrale industriale și 
unități productive din țara 
noastră, care reprezintă cele 
mai dinamice ramuri ale 
economiei .naționale, metalur
gia, construcția de mașini, in
dustria chimică și petrochi
mia, expun o amplă și variată 
gamă de produse.

Un punct de atracție al 
expoziției îl constituie mașinile 
unelte. Vizitatorii zăbovesc 
îndelung în fața strungurilor 
universale în funcțiune, care, 
datorită parametrilor lor teh
nici, se situează la nivelul • 
celor mai bune mașini de 
acest tip. De altfel, aceste 
strunguri sint bine cunoscute 
în Mexic, ele puțind fi întîl- 
nite în zeci de întreprinderi 
din această țară. Industria 
noastră ușoară expune țesături, 
confecții. încălțăminte, trico
taje, produse de marochinărie, 
cosmetice și altele.

Prima expoziție economică 
și industrială a României în 
Mexic oferă date și informații 
despre potențialul tot mai ri
dicat al economiei, despre po
sibilitățile tot mai largi ale 
țării noastre de a participa 
competitiv la. schimbul inter
național de valori.

că între R.P.D. Coreeană și Iran 
a fost semnat un acord guver
namental cu privire la schimbu
rile die mărfuri și de plăți. In 
baza acordului, R.P.D. Coreea
nă va 
unelte, 
și alte 
schimb 
brefianți, aluminiu, țevi, tuburi 
și minereu de fier.

livra in Iran mașini- 
fontă. metale neferoase 

produse, primind in 
produse industriale, lu-

• AUSTRIA A FOST OBLI
GATA să-și sporească prețurile 
la fier și oțel în medie pină la 
35 la sută. Această măsură este 
consecința semnării de către 
Austria a unui acord cu Piața 
comună. In virtutea acordului. 
Austria s-a văzut constrînsă 
să-și adapteze prețurile la fier 
și oțel la nivelul celor comuni
tare, mult mai ridicate.

PE SCURT® PE SCURT® PE SCURT® PE SCURT® PE SCURT
O fotografie reprodusă după LE FIGARO : imobilul în care s-a 
aflat sediul Partidului Serialist din Chile distrus de carele blin
date și artileria puriștilor, în primele ore după lovitura de stat 

reacționară.
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