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Dorim să colaborăm larg cu toate
popoarele lumii. In acest spirit
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se inscrie vizita noastră in America Latină
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LA SAN JOSE, o prodigioasă activitate politică semnarea

AL CUVlNTĂRII

Tratatului de prietenie și cooperare între România și Costa Rica,
întîlniri cu membrii Adunării Legislative și ai Consiliului municipal

TRATAT CONVORBIRI

acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

ziarului argentinean „Opiniân"
în pagina a IV-a

De ce ne costă 
scump cocsul?
La Reșița costul este mai mic decit la Hunedoara, dar in 

ambele combinate sint încă mari rezerve de reducere 
a cheltuielilor de producție

Fiecare produs industrial realizat 
cu consumuri minime de materii 
prime, energie și combustibil — iată 
o cerință actuală, de maximă însem
nătate economică, pusă de partid în 
fața colectivelor unităților productive. 
S-a acumulat în acest sens o expe
riență valoroasă intr-un șir de între
prinderi; colectivele acestor unități 
se străduiesc să atingă cele mai bune 
rezultate consemnate în acest dome
niu pe plan mondial, gospodărind cu 
grijă și răspundere resursele de care 
dispun, să fabrice produse cu însu
șiri calitative superioare. Concomi
tent, colectivele lor au în vedere în
lăturarea deficiențelor de natură teh
nică și organizatorică ce provoacă 
încă „umflarea" unor costuri de pro
ducție, aplicind in acest sens cu
prinzătoare planuri de măsuri. Pro- 
punîndu-și să releve, în paginile 
sale, eforturile ce se depun pentru 
realizarea producției cu cheltuieli 
tot mai mici, ziarul nostru va ana
liza nivelul costurilor la cîteva pro
duse principale. prezentînd expe
riența pozitivă etștigatft, militînd 
pentru cunoașterea și extinderea ei. 
pentru înlăturarea acelor neajun
suri care mai determină încă prac
ticarea unor consumuri și cheltuieli

exagerate într-o unitate industrială 
sau alta.

Azi, in cadrul noii noastre acțiuni, 
specialiștii din siderurgie iși spun 
euvîntul asupra unei chestiuni esen
țiale pentru economie : cît costă to
na de cocs metalurgic fabricat în 
țară ? Temeiurile abordării aces
tui produs sînt cunoscute : cocsul 
— alături de minereu — are un rol 
fundamental tn producția 
a țării ; concomitent cu 
producției se pune serios 
reducerii prețului de cost 
lui, pentru a se asigura și . 
tă cale diminuarea cheltuielilor ■ de 
producție in siderurgie.

în structura prețului de cost al coc
sului produs la Combinatul siderur
gic Hunedoara, ponderea hotărîtoa- 
re — de 92,5 la sută din totalul chel
tuielilor de producție — o deține ma
teria primă, respectiv cărbunele. Toc
mai de aceea, producătorii de cocs 
de aici dovedesc o preocupare sus
ținută pentru utilizarea cit mai eco
nomicoasă a acestei materii prime, 
care. In parte, provine dift import. 
Un grafic al evoluției consumului e- 
fectiv de cărbune pe tona de coc»

de metal 
creșterea 
problema 
al cocsu- 
pe aceas-

(Continuare in pag. a Vil-a)

TELEGRAMĂ

de prietenie și cooperare între 
Republica Socialistă România

OFICIALE

și Republica Costa Rica
Republica Socialistă România și Republica 

Costa Rica, ținînd seama de relațiile de prietenie 
dintre cele două țări și de afinitățile de limbă 
și de cultură dintre popoarele lor, animate de 

• dorința comună de a realiza aspirațiile de apro
piere și de înțelegere ale popoarelor român și 

4 costarican și de a dezvolta și în viitor relațiile 
de prietenie, de stimă și de cooperare dintre 
cele două state, de a promova extinderea con
tactelor în favoarea dezvoltării cooperării paș
nice dintre popoarele lor, pe baza durabilă a 
respectării principiilor și normelor de drept și 
justiție internaționale,

Dorind să crească aportul celor două țări la 
cauza păcii și securității în Europa, în America 
Latină și în lume și să contribuie la dezvoltarea 
cooperării între toate statele,

Reafirmînd atașamentul lor față de scopurile 
și principiile Cartei Națiunilor Unite, care pro
clamă voința popoarelor de a da dovadă de to
leranță și a trăi în pace unul cu altul, într-un 
spirit de bună vecinătate, și de a dezvolta relații 
prietenești între toate națiunile,

Luînd în considerare importanța fundamen
tală a întăririi legalității internaționale, a pro
movării primatului dreptului între națiuni, 
prin respectarea efectivă, cu bună-credință, în 
conduita statelor a principiilor și normelor 
dreptului internațional, a drepturilor și îndato
ririlor ce revin statelor în virtutea dreptului in
ternațional,

Subliniind că marile schimbări politice, eco
nomice și sociale, precum și progresul științific 
contemporan fac să crească importanța noilor 
principii ale dreptului internațional și a necesi
tății aplicării lor mai eficiente în raporturile 
dintre state.

Conștiente de responsabilitatea care incumbă 
tuturor statelor mari, mijlocii sau mici, indi
ferent de nivelul lor de dezvoltare sau sistemul 
politic, economic sau social, pentru instaurarea 
unui climat de pace și securitate în lume și 
pentru dezvoltarea relațiilor prietenești și de 
cooperare între toate țările,

Reamintind că toate statele, fără nici o deo
sebire, au dreptul și îndatorirea de a participa 
la soluționarea problemelor internaționale care 
le privesc.

Convinse că respectarea deplinei suveranități 
si a egalității în drepturi a tuturor statelor 
constituie baza durabilă a cooperării, securită
ții și a păcii internaționale.

Exprimînd convingerea lor că pacea interna-

tională se bazează pe respectarea dreptului sa
cru al fiecărui stat la suveranitate și indepen
dență națională, la pace și securitate și a drep
tului inalienabil al fiecărui popor de a-și de
cide soarta, fără nici o intervenție, constrînge- 
re sau presiune externă,

Reafirmînd dreptul și îndatorirea tuturor sta
telor de a coopera între ele în diverse domenii 
ale relațiilor internaționale.

Convinse de responsabilitatea fundamentală 
care revine fiecărui stat de a continua dezvol
tarea economică, socială și culturală a poporu
lui său, de a mobiliza pe deplin resursele sale 
interne, fără nici un obstacol extern.

Conștiente de necesitatea sporirii eforturilor 
pe plan național și internațional, pentru a se 
asigura un progres mai rapid al economiilor 
țărilor în curs de dezvoltare și a se reduce și 
elimina decalajul dintre ele și țările dezvoltate,

Reafirmînd dreptul tuturor statelor la dez
voltare economică, socială și culturală indepen
dentă, precum și dreptul de a participa la co
operarea internațională în diverse domenii și 
de a avea acces liber la cuceririle științei și 
tehnicii moderne,

Ferm convinse de necesitatea stabilirii unei 
juste și echitabile ordini economice și sociale 
mondiale, bazate pe respectarea strictă a drep
turilor și îndatoririlor economice ale statelor și 
pe securitatea economică colectivă,

Au hotărît să încheie prezentul tratat și, în 
acest scop, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România și președintele 
Republicii Costa Rica au convenit asupra celor 
ce urmează :

ARTICOLUL I

înaltele Părți contractante pun la baza rela
țiilor dintre Republica Socialistă România și Re
publica Costa Rica următoarele principii :

1. Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a 
decide soarta sa și de a-și alege și dezvolta liber 
sistemul său politic, economic și social, cores
punzător voinței și intereselor sale proprii, fără 
nici un amestec din afară.

2. Dreptul sacru al fiecărui stat la existentă, 
libertate, independență și suveranitate națională.

3. Dreptul suveran inalienabil și imprescripti
bil al fiecărui stat de a folosi bogățiile sale na
turale și toate celelalte resurse conform intere-
(Continuare in pag. a Il-a)

Pentru Republica Socialistă România,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat

MACOVESCUgeorge
Ministrul afacerilor externe

Pentru Republica Costa Rica,

JOSE FIGUERES FERRER
Președintele Republicii

GONZALO FACIO
Ministrul afacerilor externe

Luni după-amiază și în cursul 
dimineții de marți au avut loc 
convorbiri oficiale între președin
tele Nicolae Ceaușescu și preșe
dintele Jose Figueres Ferrer.

Din partea română au partici
pat tovarășii Ion Pățan, Ștefan 
Andrei, George Macovescu, Bujor 
Almășan, Mircea Malița și 
stantin 
român

Din
participat Gonzalo J. Facio, 
nistrul afacerilor externe, 
ton Cogan, ministrul economiei, 
industriei și comerțului, Rodolfo 
Silva, ministrul lucrărilor pu
blice și transporturilor, Alber
to Canas, ministrul culturii, ti
neretului și sporturilor, Francis-

Con- 
Stănescu, ambasadorul 

în Costa Rica.
partea costaricană au 

mi- 
Gas-

co Morales, ministrul muncii și 
securității sociale, Fernando Sa
lazar Navarette, viceministru al 
afacerilor externe, Guido Saenz, 
viceministru al culturii, tineretu
lui și sporturilor.

în timpul convorbirilor au fost 
examinate probleme ale relațiilor 
bilaterale, exprimîndu-se hotărî- 
rea comună de a dezvolta relațiile 
româno-costaricane pe multiple 
planuri — economic, politic, teh- 
nico-științific, cultural, artistic, de 
învățămînt.

Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu a adresat 
șefului statului costarican invi
tația de a face o vizită în 
România. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere.

Tovarășului dr. SALVADOR ALLENDE GOSSENS
Președintele Republicii Chile

Cu ocazia împlinirii a trei ani de Ia victoria obținută în alegerile 
prezidențiale de forțele Unității Populare, am deosebita plăcere de a vă 
transmite, în numele Consiliului de Stat, al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste al Republicii Socialiste România și al meu 
personal, călduroase felicitări și sincere urări de noi și importante suc
cese poporului chilian prieten.

Victoria politică de mare însemnătate obținută de forțele populare, 
patriotice și democratice din Chile în alegerile prezidențiale din anul 
1970 a deschis calea înaintării țării dv. spre o dezvoltare independentă, 
pentru apărarea dreptului sacru al poporului chilian de a fi stăpînul 
destinelor și bogățiilor sale naționale, de a păși liber pe drumul pro
gresului și bunăstării.

Folosesc această ocazie pentru a reafirma sprijinul și solidaritatea 
noastră militantă cu lupta poporului frate chilian, sub conducerea gu- 
vernului Unității Populare, pentru făurirea unei vieți noi, libere și in
dependente.

Doresc să vă transmit, în încheiere, stimate tovarășe președinte, sen
timentele mele de caldă prietenie și solidaritate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat, 
Președintele Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste 

din Republica Socialistă România

ln timpul convorbirilor oficial»

Să ne organizăm

viața în deplină

concordanță cu

ETICA Șl ECHITATEA

SOCIALISTĂ!
Tn pagina a V-a
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SOLEMNITATEA SEMNĂRII TRATATULUI
DE PRIETENIE Șl COOPERARE

O *'li irf II

Marți dimineață, după încheie
rea convorbirilor oficiale, a avut 
loc ceremonia semnării Tratatului

de prietenie și cooperare între Re
publica Socialistă România și Re
publica Costa Rica.

După ce 
română și 
la tratat,

se dă citire, în limbile 
spaniolă, preambulului 

președintele Nicolae

Dejun în onoarea președintelui
Nicolae Ceausescu

9
După cum s-a mai anunțat, pre

ședintele Republicii Costa Rica, 
Josă Figueres. a oferit un dejun

președintelui Consiliu- 
al Republicii Socialiste 

România, Nicolae

în onoarea 
lui de Stat

Ceaușescu.

In timpul dejunului, cei doi șefi 
de stat au rostit toasturi.

TRATAT
de prietenie și cooperare între
Republica Socialistă România

și Republica Costa Rica
(Urmare din pag. I) Cțl:

politic, economic sau

fiecărui stat de a 
condiții de deplină 

examinarea și solu- 
internațio-

terriaționale valabile conform aces
tor principii și reguli de drept in
ternațional.

înaltele Părți contractante decla
ră că, în interpretarea și aplicarea 
lor, aceste .principii fundamentale 
ale dreptului internațional sînt le
gate între ele și fiecare principiu 
trebuie interpretat în contextul 
celorlalte principii. Ele trebuie să 
fie respectate riguros de către 
toate statele în relațiile lor re
ciproce și nici o violare a unuia 
dintre aceste principii nu ar pu
tea ti justificată niciodată și în 
nici o împrejurare.

înaltele Părți contractante se de
clară hotărîte să dezvolte relații 
de prietenie și cooperare pe baza 
principiilor sus-menționate, 
toate celelalte state.

cleare de a nu folosi armele ato
mice împotriva țărilor participan
te la astfel de zone și de a respec
ta statutul de den ucl ear i zare.

ARTICOLUL VII

Ceaușescu și președintele Josâ Fi
gueres semnează documentul. Cei 
doi șefi de stat se îmbrățișează.

Tratatul poartă, de asemenea, 
semnăturile celor doi miniștri de 
externe, . George Macovescu și 
Gonzalo Facio.

La ceremonia semnării • fost 
de față tovarășa Elena Ceaușescu. 
Erau prezenți tovarășii Ion Pățan, 
Ștefan Andrei, ~ 
Mircea Malița.

Au luat apoi 
președinți.

Cu prilejul 
nării tratatului, 
Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu li s-a înmînat o 
diplomă specială prin care sînt 
declarați „Oaspeți de onoare ai 
Republicii Costa Rica“ ; pentru 
prietenia manifestată față de Costa 
Rica prin efectuarea vizitei ofi
ciale, precum și pentru apropie
rea tot mai strînsă între cele două 
țări, guverne și popoare.

Bujor Almășan,

cuvîntul cei doi

ceremoniei sem- 
președintelui 
și tovarășei

cu

înaltele Părți contractante vor 
coopera în scopul promovării des
tinderii, păcii, bunei înțelegeri și 
cooperării în Europa, America La
tină și în întreaga lume.

ARTICOLUL VIII

de a fo- 
tehnolo-

ARTICOLUL II

avantaj

selor naționale, fără nici un fel 
de împiedicare din afară, inclusiv 
dreptul statelor riverane de a dis
pune, în funcție de necesitățile 
dezvoltării lor economice, de re
sursele marine situate în limitele 
jurisdicției lor naționale și de a 
participa echitabil la exploatarea 
teritoriilor submarine și a resur
selor lor care constituie moșteni
rea comună a umanității.

4. Egalitatea deplină în drep
turi a tuturor statelor, indiferent 
de mărime, nivel de dezvoltare și 
sistemul lor 
social.

5. Dreptul 
participa, în 
egalitate, la
ționarea problemelor 
nale de Interes comun.

6. Dreptul fiecărui stat 
losi realizările științei și 
giei moderne.

7. Dreptul statelor la
reciproc în colaborarea dintre ele, 
în toate domeniile.

8. Dreptul și îndatorirea state
lor, indiferent de sistemul lor so
cial și politic, de a coopera între 
ele în diverse domenii în scopul 
menținerii păcii și securității in
ternaționale, al favorizării progre
sului economic și social al tuturor 
națiunilor și, în special, al țărilor 
în curs de dezvoltare.

9. Obligația statelor de a nu in
terveni, sub nici o formă și sub 
nici un pretext, în afacerile inter
ne sau externe ale oricărui alt 
stat.

10. Obligația statelor de a respec
ta inviolabilitatea frontierelor d^ 
stat și a integrității teritoriale a 
altor state și, drept consecință, re
cunoașterea faptului că orice ten
tativă din partea unui stat în
dreptată împotriva unității na
ționale sau integrității teritoriale a 
altui stat constituie o atingere 
gravă adusă păcii și securității in
ternaționale și, prin urmare, obli
gația statelor de a nu recunoaște 
dobîndirile teritoriale sau avanta
jele speciale obținute prin forță.

11. Obligația statelor de a se ab
ține, în relațiile lor internaționale, 
de la orice fel de constrîngere de 
ordin militar, politic, economic 
sau de altă natură și de la ame
nințarea cu forța sau folosirea 
forței, sub orice pretext, în orice 
împrejurare și sub orice formă, 
împotriva altui stat.

12. Dreptul inerent al fiecărui 
stat la autoapărare individuală sau 
colectivă.

13. Obligația statelor de a solu
ționa toate diferendele dintre ele 
exclusiv prin mijloace pașnice.

14. Dreptul fiecărui stat la pace, 
menținerea păcii fiind de interes 
primordial pentru toate statele.

15. Obligația fiecărui stat de a 
respecta drepturile de care se 
bucură alt stat, conform dreptului 
internațional ; drepturile funda
mentale ale statelor nu sînt sus
ceptibile de nici o alterare.

16. îndatorirea fiecărui stat de 
a-și îndeplini cu bună-credință 
obligațiile asumate în conformita
te cu Carta Națiunilor Unite, cele 
decurgînd din principiile și regu
lile de drept internațional, general 
recunoscute sau din acorduri in-

înaltele Părți contractante 
dezvolta și întări relațiile 
prietenie și cooperare în domenii
le politic, economic, tehnologic, 
științific, cultural și în alte do
menii similare între cele două sta
te, în conformitate cu principiile 
enunțate la Articolul I.

ARTICOLUL III

vor 
de

înaltele Părți contractante 
intensifica și extinde 
economică reciproc 
dintre cele două state, prin dez
voltarea schimburilor comerciale 
și diversificarea tipurilor de măr
furi ce vor fi schimbate între ele, 
prin eliminarea obstacolelor din 
calea schimburilor comerciale și 
îmbunătățirea metodelor și instru
mentelor juridice care reglemen
tează aceste exporturi, prin întă
rirea și extinderea cooperării in
dustriale, tehnice și științifice în 
toate domeniile de interes reciproc 
în scopul folosirii pe deplin a re
surselor lor naturale.

vor 
cooperarea 

avantajoasă

ARTICOLUL IV

înaltele Părți contractante vor 
favoriza extinderea și intensifica
rea schimburilor dintre cele două 
state în domeniile științei. învă- 
țămîntului, culturii, artelor și spor
tului.

ARTICOLUL V

înaltele Părți contractante vor 
dezvolta și aprofunda legăturile de 
prietenie dintre popoarele lor, 
printr-o mai bună cunoaștere re
ciprocă a valorilor lor materiale și 
spirituale și apropierea dintre ele, 
prin cooperarea între universități 
și instituții de artă și cultură, 
schimburi de oameni de știință, 
profesori și studenți, personalități 
ale vieții economice, politice și so
ciale, prin alte forme de legături, 
ca și prin contacte între cetățenii 
celor două state.

ARTICOLUL VI

Inaltele Părți contractante vor 
coopera în scopul realizării de mă
suri eficiente în domeniul dezar
mării și, în primul rînd, al dezar
mării nucleare, prin crearea de 
zone denuclearizate în diferite re
giuni ale lumii, împreună cu an
gajamentul ferm al statelor nu-

Toastul președintelui 

Jose Figueres Ferrer

Toastul președintelui

Nicolae Ceaușescu

înaltele Părți contractante vor 
acționa împreună pentru stabili
rea și menținerea unei ordini eco
nomice și sociale mondiale juste și 
echitabile, prin instaurarea unei 
mai raționale diviziuni internațio
nale a muncii, prin încurajarea 
transformărilor necesare a fi 
operate în structura economiei 
mondiale, prin normalizarea și 
dezvoltarea comerțului, intensifica
rea cooperării economice între 
toate statele și prin întărirea in
dependenței economice a țărilor în 
curs de dezvoltare, prin întărirea 
securității economice colective în 
scopul favorizării unei dezvoltări 
și a unei expansiuni susținute a 
economiilor naționale.

ARTICOLUL IX

înaltele Părți contractante vor 
coopera pentru întărirea roiului 
Organizației Națiunilor Unite în 
menținerea și consolidarea păcii și 
securității internaționale, dezvolta
rea cooperării între toate națiunile 
și în promovarea respectării drep
tului internațional în raporturile 
dintre state.

ARTICOLUL X

în scopul asigurării înfăptuirii 
dispozițiilor prezentului tratat, 
înaltele Părți contractante vor a- 
profunda și lărgi consultările din
tre ele, fie pe cale diplomatică 
normală, fie prin consultări perio
dice la diverse niveluri.

Aceste consultări, care nu vor 
aduce prejudicii altor obligații in
ternaționale ale celor două părți 
și nici celorlalte sisteme de consul
tări prevăzute de acorduri în vi
goare, vor avea ca obiect chestiu
nile referitoare la dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două state, pro
blemele internaționale de interes 
comun, inclusiv cele examinate de 
organizațiile internaționale ale 
căror membre sînt cele două state, 
și în special O.N.U., precum și 
orice altă chestiune asupra căreia 
cele două părți vor considera util 
să aibă schimb de păreri.

ARTICOLUL XI

înaltele Părți contractante de
clară că obligațiile prevăzute în 
prezentul tratat nu sînt în contra
dicție cu obligațiile care 
pentru 
tratate 
și din 
țional.

încheiat la San Jose, la 4 sep
tembrie 1973, în două exemplare, 
fiecare în limbile română și spa
niolă, ambele texte avînd aceeași 
valabilitate.

decurg 
fiecare dintre ele din alte 
la care sînt părți, precum 
normele dreptului interna-

Domnule președinta,
Domnilor,
Este o mare plăcere ca, în numele meu și al gu

vernului Republicii Costa Rica, să vă transmit mul
țumiri pentru vizita Excelenței Voastre, a domnilor 
miniștri, a celorlalte persoane care vă însoțesc.

Numărîndu-ne printre țările cele mai mici din 
America, noi apreciem vizita pe care o face pre
ședintele României, mare conducător, ca fiind o înaltă 
cinste pentru Costa Rica.

Dacă de pe urma acestei vizite 
schimburi de bunuri sau de Idei — 
însă că dacă cu un singur prilej 
la acest schimb, nu ne vom simți 
presus de orice interese comerciale și de colabora
rea pe termen mai scurt există aceste contacte care, 
în momentul actual al istoriei universale, apropie 
mica noastră țară, poporul, guvernul șl conducătorii 
săi de o națiune europeană ce a făcut cel mai mult 
în timpul acelei nopți îndelungate a „războiului 
rece" pentru a menține vie speranța înțelegerii și a 
avea o punte care, în acest caz, nu a fost de argint, 
ci de aur, între cele două mari civilizații ce și-au 
dedicat, timp de un sfert de veac, un efort dublu, 
nu pentru a se distruge reciproc, ci pentru a evita 
o asemenea catastrofă.

Astăzi, se pare că pacea generală este destul de 
asigurată. Omenirea trebuie să mulțumească Româ
niei pentru perseverența și eforturile ei grele. Dacă 
se va consolida pacea generală, așa cum sperăm, 
victoria va fi a țărilor mici și mijlocii și a conducă
torilor lor, care, în nici un moment, nu și-au pierdut 
răbdarea și încrederea în binele omenirii. (Aplauze).

vor rezulta noi 
va fi bine. Cred 
nu vom ajunge 
dezamăgiți. Mai

Spectacol de gala
în sala Teatrului Na

țional din San Jose, una 
dintre cele mai frumoase 
din lume, a avut loc, 
luni seara, un spectacol 
de gală dat în onoarea 
președintelui Consiliului 
de Stat al României, la 
care și-a dat concursul 
renumita balerină Mar
got Fonteyn.

în loja de onoare 
a teatrului au luat

loc ^președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa
Elena Ceaușescu, precum 
și președintele Josâ Fi
gueres Ferrer.

înaintea spectacolului 
au fost intonate imnurile 
de stat ale celor două 
țări.

Președintele
Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu 
rit marii artiste 
mos coș cu flori.

Nicolae 
tovarășa 
au ofe- 
un fru-

Domnule președinte,
Domnilor,
Aș dori să exprim încă o dată satisfacția mea, a 

tovarășilor mei, că astăzi ne aflăm, ca oaspeți ai 
dumneavoastră, ai Republicii Costa Rica. Vă mulțu
mesc pentru invitația ce ne-ați adresat-o și care ne 
prilejuiește posibilitatea de a ne întîlni cu dumnea
voastră, de a cunoaște cîte ceva din preocupările po
porului dumneavoastră, din lupta sa pentru indepen
dentă, pentru dezvoltarea economioo-socială. într-a- 
devăr, popoarele noastre sînt situate la distanțe mari, 
au orînduiri sociale diferite, dar sînt animate de do
rința de a găsi căile unei colaborări active. Țările 
noastre, fiind state mici și mijlocii, sînt interesate 
ca în relațiile dintre state să triumfe principiile ega
lității, respectului suveranității, independentei, nea
mestecului în treburile interne și avantajului re
ciproc.

Sper că vizita pe care o facem în Costa Rica și 
convorbirile pe care le vom avea vor duce la ider.\- 
ficarea de noi posibilități privind o colaborare mai 
largă între țările noastre. Nu trebuie să aveți grija 
că nu o să vă mai rămînă cafea. (Vii aplauze).

Cred că vom găsi domenii care să fie de interes 
reciproc și să contribuie la dezvoltarea economică și 
socială atît a poporului dumneavoastră, cît și a Româ
niei. De aceea, eu am convingerea că vizita se va 
încheia cu rezultate 
nomic.

Sînt de acord cu 
general, au o mare 
tele între reprezentanții popoarelor, între conducă
torii popoarelor, aceasta cu atît mai mult în situația 
de astăzi, cînd în lume au loc mari transformări, 
cînd s-au obținut o serie de rezultate pe calea des
tinderii și realizării unei politici noi, atît în Europa, 
cît și în alte zone ale lumii. Desigur, mai sînt încă 
multe probleme de soluționat. Cursul destinderii se 
poate spune că este numai la început. Sînt necesare 
eforturi serioase din partea tuturor popoarelor, și 
popoarele mici și mijlocii trebuie să acționeze cu 
toată fermitatea pentru a asigura ca problemele să 
fie soluționate ținînd seama de interesele fiecărui 
stat. Noi avem speranța că noul curs din viata inter
națională se va accentua și sîntem ferm hotărîți să 
acționăm în direcția aceasta. Ani fi foarte bucuroși 
dacă țările noastre ar colabora strîns în cadrul Or
ganizației Națiunilor Unite, al altor organisme inter
naționale, împreună cu alte state, pentru a ne aduce 
contribuția la o lume mai bună, mai dreaptă, o lume 
a păcii. Cu această speranță și cu această dorință am 
venit în America Latină, am venit în frumoasa dum
neavoastră țară și sper că, și din acest punct de ve
dere, vizita se va încheia cu bune rezultate.

Doresc succes acțiunilor de colaborare dintre po
poarele noastre, pentru o pace trainică. (Aplauze).

bune și din punct de vedere eco-

dumneavoastră că, pe plan mai 
importanță întîlnirile și contac-

NICOLAE CEAUȘESCU ȘI A TOVARĂȘEI EIINA CEAUȘESCU

Luni seara, 
nătorului edificiu „Casa Amarilla' 
(Casa galbenă). 
Cancelaria 
importante instituții guvernamen
tale, 
Rica, 
rit o 
telui 
blicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

în saloanele impu- « 
care adăpostește 

prezidențială și alte

președintele Republicii Costa 
Jose Figueres Ferrer, a ofe- 

recepție în onoarea președin- 
Consiliului de Stat al Repu-

La recepție au participat Ion Pă- 
țan. Ștefan Andrei, George Maco- 
vescu, Bujor Almășan, Mircea Ma- 
lița, consilier al președintelui Con
siliului de Stat, precum și Constan
tin Stănescu, ambasadorul Româ
niei la San Josă.

Din partea costaricană erau de 
față Manuel Aguilar Bonilla, 
prim-vicepreședinte al republicii, 
cu soția, Maria Eugenia de Agu-

ilar Bonilla, Jorge Rossi Chavar
ria, al doilea vicepreședinte al re
publicii, cu soția, Virginia de Ros
si, Gonzalo Facio Segreda, minis
trul afacerilor externe, Jorge Ar
turo Montero Castro, ministrul de 
interne, Gaston Cogan, ministrul 
economiei, industriei și comerțu
lui, Fernando Valverde Vega, mi
nistrul siguranței publice, Ulan- 
dislao Gomez Solano, ministrul e-

ducațiel, Rodolfo Silva, ministrul 
lucrărilor publice și transporturi
lor, Gonzalo Solorzano Gonzales, 
ministru pe lingă Președinție, Fer
nando Salazar Navarrete. vicemi- 
nistru al afacerilor externe, alte 
persoane oficiale.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de o deosebită cordia
litate.
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Cuvîntarea președintelui

Nicolae Ceaușescu
Domnule președinte.
Domnilor deputați,
Aș dori să încep prin a exprima 

mulțumirile mele, ale soției mele 
și ale colaboratorilor mei pentru 
cuvintele de salut și de prietenie 
față de poporul român. De ase
menea, doresc să vă adresez dum
neavoastră și, prin dumneavoastră, 
întregului popor costarican un salut 
călduros din partea mea, a Marii 
Adunări Naționale, a întregului 
popor român.

Sîntem bucuroși că, în cadrai 
vizitei pe care o facem în America 
Latină, putem să vjzităm și fru
moasa dumneavoastră țară.

într-adevăr, trăim o epocă de 
mari transformări. Popoarele sînt 
hotărîte, tot mai mult, să devină 
stăpîne pe bogățiile naționale, să-și 
organizeze viața corespunzător nă
zuințelor lor, să pună capăt poli
ticii imperialiste de forță și dictat, 
colonialismului și neocolonialismu- 
idi, să facă totul pentru ca. în re
lațiile dintre state, să se afirme 
principiile noi — egalitatea între 
toate națiunile, respectul indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecul în treburile interne, 
avantajul reciproc.

între România și Costa Rica s-au 
statornicit nu de mult relații di
plomatice, dar în acești ani s-au 
dezvoltat deja o serie de relații de 
colaborare, iar în cadrul convor
birilor pe care le-am început as
tăzi împreună cu președintele Fi- 
gueres și cu unii miniștri ai gu
vernului țării dumneavoastră am 
ajuns la înțelegerea comună de a 
pune bazele unei colaborări în do
meniile economic, tehnico-științific. 
cultural, de a realiza o serie de 
acorduri de colaborare de lungă 
durată, care să țină seama de prin
cipiile la care m-am referit și de 
condițiile pentru dezvoltarea eco
nomică și socială independentă a 
popoarelor noastre.

România și Costa Rica sînt a- 
șezate pe continente diferite, sînt 
țări cu orînduiri sociale diferite, 
dar aceasta nu constituie o pie
dică în calea unei bune colaborări, 
pornind de la principiile coexis
tenței pașnice, de la necesitatea ca 
toate popoarele să conlucreze 
strîns, pentru a asigura în lume 
triumful unei politici noi de co
laborare și pace.

După cum cunoașteți. România 
a trecut de mult la construirea u- 
nei noi orînduiri sociale. Anul vii
tor — în 1974 — vom sărbători 30 
de ani de la eliberarea tării. în 
acești ani, poporul român, stăpîn 
pe destinele sale, a obținut succe
se remarcabile în dezvoltarea sa 
economico-socială. Industria româ
nească produce acum mai mult de 
25 de ori decît în anii dinainte de 
război. Mă refer la aceasta pen
tru că în 1938 am avut cea mai 
înaltă producție industrială din 
perioada antebelică. Pentru a face 
mai înțelese aceste , realizări, ,mă 
voi referi la faptul că astăzi pro
ducem 8 milioane tone oțel, față de 
280 000 tone în 1948, producem a- 
proape , 50 miliarde kWh energie 
electrică, față de aproximativ un 
miliard și jumătate în trecut. 
România produce o serie de utila
je petroliere, chimice, miniere, pen
tru agricultură, satisfăcînd nu nu-

OMAGIUL ADUS ȘEFULUI STATULUI ROMAN
DE PARLAMENTARII COSTARICANI

fn cursul după-amiezii de luni, 
răspunzînd unei invitații a Adună
rii Legislative, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au făcut o vizită acestui 
înalt for, în timpul desfășurării 
uneia din ședințele obișnuite de 
lucru.

Oaspeții stimați din România au 
fost salutați cu căldură de către 
președintele adunării, Luis Aiberto 
Monge, care a exprimat satisfacția 
parlamentarilor costaricani de a-1 
avea în mijlocul lor pe reprezen
tantul unei țări care a devenit cu
noscută lumii întregi prin succe
sele sale remarcabile în dezvoltarea 
economico-socială, prin politica 
externă de pace și cooperare cu 
toate țările lumii. Exprimîndu-și 
speranța că această vizită va con
tribui la apropierea între cele două 
popoare, președintele Adunării Le
gislative a dat, în continuare, 
cuvîntul deputatului Jenaro Val
verde Mora, care a arătat 
că prezența președintelui Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, în incinta parlamentului 
îmbracă o înaltă semnificație. 
Vorbitorul a spus : Lumea 
noastră cunoaște o intensă transfor
mare și. ceea ce este important, este 
a ști dacă noi sîntem capabili să 
contribuim cu ceva ca schimbările 
care se vor produce să se realizeze 
cu maximum de profit pentru toți 
și cu minimum de sacrificii. în ac
tualul moment istoric, America 
Latină este tot mai conștien
tă de destinul ei și de imensul 
avantaj pe care ni-1 aduc 
pacea și respectul între națiuni. 
Popoarele mici trebuie să-și aducă 
aportul lor la această sarcină.

Puținii ani care au trecut din 
prezentul deceniu sînt importanți 
șl trezesc un . optimism pe care 

mai necesitățile proprii, dar fiind 
și exportatoare de asemenea uti
laje, în condițiile competitivității 
tehnice și economice pe plan mon
dial. Toate acestea au putut fi reali
zate datorită eforturilor făcute de 
poporul român, care a înțeles că in
dependența sa națională, bunăsta
rea și fericirea sa jiu se pot rea
liza decît pe baza unei puternice 
economii, a industriei, a agricul
turii, pe baza dezvoltării științei, 
culturii, învățămîntului — factori 
primordiali ai progresului economic 
și social.

Am obținut succese importante 
în dezvoltarea agriculturii, a cres
cut și crește continuu bunăstarea 
materială și spirituală a poporului 
român. Venitul național pe cap de 
locuitor a crescut de la 80 dolari, 
în trecut, la circa 800 dolari în 
acest an. Oricare dintre dumnea
voastră veți veni să vizitați Româ
nia veți putea constata realizările 
poporului român, energia, fermita
tea cu care înfăptuiește politica de 
făurire a orînduirii noi, socialiste, 
fiind convins că aceasta i-a asigu
rat și îi asigură dezvoltarea liberă, 
independentă, fericirea și bună
starea.

Dorim să colaborăm larg cu toa
te popoarele lumii. Nu pot să nu 
menționez relațiile bune pe care 
le avem cu țările socialiste, rela
țiile bune pe care le avem cu toa
te țările care au trecut pe calea 
dezvoltării independente. Conside
răm că tocmai colaborarea cu toa
te aceste state, care sînt încă slab 
dezvoltate și luptă pentru crearea 
unei economii independente, con
stituie un factor important al pro
gresului fiecărei țări, dar și al co
laborării și păcii internaționale. 
Tot așa cum — în spiritul princi
piilor coexistenței pașnice — colabo
răm larg cu toate țările lumii, cu 
țările capitaliste dezvoltate.

Sigur, trăind în Europa, punem 
un accent deosebit pe dezvoltarea 
colaborării cu țările de pe conti
nentul nostru, pentru înfăptuirea 
securității europene, pentru a face 
ca pe continentul european să se 
înfăptuiască relații noi, care să 
asigure fiecărei națiuni, posibilități 
depline de dezvoltare, fără teama 
vreunei agresiuni sau amestec în 
treburile sale interne —■ și. vă pot 

♦ spune că relațiile României cu 
toate țările europene sînt bune.

Dezvoltăm larg relațiile cu Sta
tele Unite. Nu este un secret pen
tru dumneavoastră că în 1969 pre
ședintele Nixon a vizitat România, 
că, la rîndul meu, în 1970, am vi
zitat Statele Unite, că am așezat 
la baza relațiilor dintre România 
și Statele Unite principiile respec
tului independenței, egalității și 
neamestecului în treburile interne.

Pe această bază am obținut o 
dezvoltare puternică a colaborării 
internaționale. România întreține 
astăzi relații diplomatice cu peste 
110 state. Sîntem hotărîți să ac
ționăm în acest spirit, pentru a 
contribui la dezvoltarea vieții in
ternaționale pe drumul nou care 
s-a afirmat în ultimul timp, al des
tinderii și colaborării.

Știm că realizarea unei lumi mai 
drepte și mai bune, în care fiecare 
.popor să fie pe deplin stăpîn pe 
destinele sale, cere încă eforturi

l-am dori să se transforme în re
lații responsabile și respectuoase 
între toate popoarele, să aibă ca 
rezultat eliminarea tuturor rele
lor de care se plînge omenirea : 
dependența și opresiunea, mizeria 
spirituală și materială.

Cînd afirmăm că multe eveni
mente ne fac să fim optimiști, ne 
bazăm pe faptul că realitatea lu
mii ne demonstrează aceasta zi cu 
zi. Războiul din Vietnam s-a ter
minat și, deși pentru Indochina 
pacea nu a fost încă realizată, re
glementarea diferendelor și stabi
lirea păcii este o problemă exclu
sivă și internă a propriilor sale 
popoare. Conferința țărilor europe
ne este un semn încurajator în ceea 
Ce privește posibilitățile pe care le 
au, eforturile ce se fac în serviciul 
unei cauze juste. Negocierile din
tre cele două state germane, din
tre partea de nord și de sud a Co
reei. care caută reunificarea paș
nică a patriei lor. în sfîrșit, noile 
și importantele orientări ale Or
ganizației Statelor Americane, u- 
nele dintre ele fiind promo
vate de guvernul nostru, lucru 
pentru care ne mîndrim, relevă că 
putem să ne punem multe speranțe 
în eforturile îndreptate spre cău
tarea unei ltimi fără războaie, 
fără ură sterilă, o lume în care 
fiecare popor să-și hotărască sin
gur destinul său, în concordanță 
cu cele mai bune valori istorice și 
sociale ale sale.

Prezența dumneavoastră aici, 
domnule președinte Ceaușescu, 
vorbește foarte bine despre acest 
drum nou al istoriei. Dumneavoas
tră trebuie să vă simțiți foarte sa
tisfăcut că participați activ în 
această nouă politică a rela
țiilor respectuoase și fertile, 
care au ca scop realizarea înțele- 

mari. Știm că numai în măsura în 
care fiecare popor, fie el mare sau 
mic, va participa activ la soluțio
narea tuturor problemelor interna
ționale se poate realiza o lume 
mai dreaptă și mai bună.

Ca țară care aparține grupului ță
rilor mici și mijlocii, România con
sideră că aceste țări trebuie să par
ticipe activ la soluționarea tuturor 
problemelor internaționale, că nici 
o problemă nu poate fi soluționată 
decît cu participarea directă a tu
turor țărilor interesate, că țările 
mici și mijlocii trebuie să-și spună 
cu fermitate cuvîntul în viața in
ternațională. Numai așa sînt posi
bile triumful unei politici noi, o 
colaborare și o pace îndelungată.

Dorim să contribuim activ la li
chidarea stărilor de lucruri moște
nite din trecut, a faptului că un 
număr mare de țări sînt încă sub
dezvoltate. Apreciem că trebuie să 
se facă totul pentru a se obține un 
progres economico-social mai rapid 
al acestor țări. Numai așa este po
sibilă asigurarea dezvoltării, destin
derii, a unei păci trainice în lume.

Este necesar să acționăm cu mai 
multă fermitate pentru a face ca 
Organizația Națiunilor Unite să 
aibă un rol mai important în solu
ționarea diferitelor probleme inter
naționale, ca țările mici și mijlocii 
să aibă, de asemenea, un cuvînt 
mai greu de spus în cadrul acestei 
organizații, precum și în alte orga
nisme internaționale.

După cum vedeți, România este 
pentru o politică de largă colabo
rare cu toate statele, fără deose
bire de orînduîre socială, pentru o 
politică nouă care să țină seama de 
interesele tuturor statelor.

Ne pronunțăm pentru o soluție 
politică a situației din Orientul 
Apropiat. Considerăm că este tim
pul să se ajungă la o hotărîre din 
partea tuturor statelor de a renun
ța la forță și amenințarea cu forța 
în soluționarea problemelor din
tre state, de a acționa în spiritul 
Cartei Organizației Națiunilor Uni
te în soluționarea tuturor proble
melor litigioase dintre state.

In acest spirit se înscrie vizita 
noastră în unele țări din America 
Latină, inclusiv în țara dumnea
voastră. Sperăm că vizita în țările 
Americii Latine, în țara dumnea
voastră va contribui la evidenție
rea a noi posibilități de cola
borare în multe domenii de ac
tivitate, că acordurile pe care 
le vom semna cu președintele 
și guvernul țării dumneavoas
tră vor așeza relațiile dintre 
țările noastre pe o bază nouă, 
în spiritul principiilor de care am 
vorbit. Sper că dumneavoastră, ca 
reprezentanți ai poporului costa
rican, veți sprijini pe deplin rea
lizarea și înfăptuirea acestor acor
duri, deoarece acestea corespund 
pe deplin intereselor popoarelor 
noastre de a trăi în pace, de a co
labora, de a putea contribui la o 
lume mai bună și mai dreaptă.

Cu aceste gînduri ne aflăm în 
țara dumneavoastră și aș dori să 
urez întregului popor costarican 
succese tot mai mari pe calea dez
voltării economice și sociale inde
pendente, pentru bunăstare și feri
cire.

gerii și a schimburilor pozitive, 
menținerea și întărirea păcii. în- 
tr-una din lucrările dumneavoas
tră, intitulată „Pentru o politică 
de pace și colaborare internațio

Moment din timpul întîlnirii dintre tovarășa Elena Ceaușescu și Karen Olse de Figuere»

nală“, se relevă, prin marea forță 
a stilului ponderat, sinceritate, do
rință de colaborare și realism, ca
pitolul în care analizați relațiile 
României cu țările aparținînd unor 
sisteme social-economice dis
tincte.

După ce a subliniat că politica 
României a deschis noi contacte 
culturale și economice cp țări din 
Africa și din America Latină, de
putatul Valverde Mora a eviden
țiat concepția clară a șefului sta
tului român privind necesitatea ca 
biserici diferite, indiferent de cul
tul pe care îl au, să participe ac
tiv la realizarea bunăstării și păcii 
tuturor locuitorilor de pe pămînt. 
Sînteți foarte informat atunci cînd, 
referindu-vă la religia catolică, ați 
citat grupuri de preoți catolici des
tul de puternice care se preocupă 
tot mai intens de problemele so
cietății, recunoscînd participarea 
lor activă la soluționarea acestora.

Apreciind faptul că lucrările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu sin
tetizează în mod clar și strălu
cit respectul față de diferite sis
teme social-politice, vorbitorul a 
spus:

Aceasta fiind atitudinea dum
neavoastră, aceasta fiind atitudi
nea pe care a adoptat-o lumea u- 
mană în general, să mergem mai 
departe și să dăm tuturor popoare
lor lumii ceea ce, fără a fi impus, 
ajută la progresul material și spi
ritual al concetățenilor noștri.

Vorbitorul a încheiat urând o 
ședere plăcută în Costa Rica pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu și celor
lalți oaspeți români.

La solicitarea președintelui Adu
nării Legislative, a luat cuvîntul 
președintele Nicolae Ceaușescu.

★

Tovarășii Nicolae Ceaifșescu și 
Elena Ceaușescu au fost, de ase
menea, salutați de deputatul Ma
nuel Mora Valverde, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Avan
garda Populară din Costa Rica, 
care a dat glas satisfacției deputa- 
ților comuniști, a celorlalți mem
bri ai parlamentului pentru fap
tul de a fi avut prilejul să asculte 
cuvîntul conducătorului stimat al 
unei țări care construiește o viață 
nouă, mai bună, pentru toți fiii săi.

în încheiere, președintele Adu-' 
nării Legislative oferă o cupă de 
șampanie în onoarea oaspeți
lor români. Președintele Nicolae 
Ceaușescu se întreține cordial cu 
parlamentarii prezenți.

★

La solicitarea imui grup de zia
riști, reprezentanți ai presei și ai 
radioteleviziunii costaricane. șeful 
statului român s-a referit la con
vorbirile avute cu președintele Fi- 
gueres. cu alți membri ai guvernu
lui din Costa Rica, arătînd că a avut 
loc un util schimb de păreri asupra 
dezvoltării raporturilor economice, 
culturale, științifice dintre cele 
două țări. Convorbirile au pus în 
evidență existența unor reale po
sibilități de colaborare în mai 
multe domenii de activitate, ceea, 
ce este de bun augur. Sîntem gata 
să Inițiem acțiuni de cooperare în 
producție cu Costa Rica — a spus 
președintele României. Ca răspuns 
la o întrebare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a considerat ca un lucra 
foarte bun faptul că în Costa Rica 
nu există forțe armate. El a subli
niat, totodată, că România se pro
nunță ferm în favoarea dezarmării 
generale și totale, care să înceapă 
cu țările care dețin cele mai multe 
armamente. Ziariștii costaricani au 
mulțumit călduros președintelui 
român pentru răspunsurile primite.

LA CONSILIUL MUNICIPAL
După vizita la Adunarea Le

gislativă, președintele Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de tovarășii Ște
fan Andrei și George Macovescu, 
este oaspetele Consiliului munici
pal al orașului San Jose, al cărui 
sediu se află într-o frumoasă clă
dire în stil clasic spaniol.

Președintele consiliului. Alvaro 
Umano Volio, rostește un cuvînt de 
bun venit în care arată că este o 
mare cinste pentru cetățenii capi
talei Republicii Costa Rica de a 
primi, în persoana președintelui 
Nicolae Ceaușescu, pe cel mai dis
tins dintre purtătorii mesajului de 
bunăvoință al nobilului popor ro
mân.

Este pentru prima dată în isto
ria țării noastre — a spus preșe
dintele consiliului municipal — cînd 
un șef de stat din Balcani, exer- 
citîndu-și mandatul său, este 
oaspete pe pămîntul costarican. 
Este un eveniment deosebit de plă
cut, dat fiind faptul că, în afară de 
a fi șeful unicei națiuni balcanice 
legate de țara noastră . prin legă
turi de sînge și cultură, vizita

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte al munici
palității,

Doamnelor și domnilor.
Aș dori să vă mulțumesc, dum

neavoastră, reprezentanți ai muni
cipalității San Jose, ai populației 
capitalei Costa Ricăi pentru pri
mirea cordială pe care mi-ați fă
cut-o. pentru cuvintele de salut ce 
mi le-ați adresat și pentru urările 
transmise poporului român.

Sîntem bucuroși că, vizitînd fru
moasa dumneavoastră țară, ne a- 
flăm în mijlocul reprezentanților 
populației capitalei tării dum
neavoastră.

România și Costa Rica se află 
la distanțe mari, au și orînduiri 
sociale diferite, dar între popoare
le noastre s-au stabilit și se dez
voltă relații de colaborare eco
nomică, științifică, culturală și o 
colaborare pe plan internațional. 
Aceste relații sînt expresia dorin
ței popoarelor noastre de a colabo
ra în lupta pentru progres eco
nomic și social, pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună, pentru- coo
perare și pace în lume. 

dumneavoastră are loc într-un mo
ment în care în viața internaționa
lă începe să înflorească o nouă e- 
tapă de pace, înțelegere și respect 
între popoare cu sisteme politice 
diferite.

în numele membrilor acestui 
consiliu, în numele tuturor locui
torilor din San Jose și în numele 
meu personal — a spus în înche
iere Alvaro Umaho Volio — rog 
pe Excelența Voastră, domnule 
Ceaușescu, să fiți purtătorul celui 
mai cald și mai profund mesaj de 
afecțiune față de poporul din 
România. Vă rog ca la întoarcerea 
în patrie să le spuneți românilor că 
în această parte a lumii există o 
tară mică ce se numește Costa 
Rica, unde, ca și în România, se 
aspiră la o lume mai bună, în care 
oamenii să poată trăi în permanen
ță ca frați, în afara oricăror te
meri, în libertate și sub imperiul 

,păcii și al dreptății.
A luat, de asemenea, cuvîntul 

Fernando Chavez Molina, membru 
al consiliului municipal. în nu-

Poporul român a cunoscut el în
suși timp îndelungat asuprirea 
străină. Dumneavoastră ați cucerit 
independența națională în 1821. în 
aceeași perioadă forțele înaintate 
din România au dus o bătălie grea 
împotriva dominației străine, însă 
independența a fost cucerită cu 50 
și ceva de ani mai tîrzîu. Și după 
aceea poporul a continuat să cu
noască asuprirea străină a mono
polurilor și trusturilor imperialis
te. De fapt, abia acum 29 de ani
— în 1974 vom sărbători 30 de 
ani — poporul român și-a cucerit 
cu adevărat independența naționa
lă. și-a luat soarta în propriile 
miini și a trecut la făurirea unei 
vieți noi, socialiste. Nu știu dacă 
se găsește printre dumneavoastră 
cineva care a vizitat România. Aș 
dori să sper ca, în viitor, o dele
gație a municipalității San Jose
— și aș dori-o în frunte cu dom
nul președinte — să viziteze Româ
nia. Veți putea atunci constate 
realizările obținute de poporul ro
mân în mai puțin de 30 de 
ani în făurirea societății socialiste.

Nu a fost ușor. Am pornit de la 
un stadiu foarte scăzut de dezvol
tare. A trebuit să învingem multe 
greutăți, dar poporul român a în
țeles că dacă dorește să fie liber 
trebuie să-și făurească o economie 
puternică, trebuie să fie unit, să 
facă totul pentru a fi pe deplin 
stăpîn la el acasă. Industria româ
nească produce de 25 de ori mai 
mult decît înainte de război. A 
crescut nivelul de cultură. Româ
nia era țara cu peste 35 la sută 
analfabeți. Am lichidat de mult a- 
ceastă stare de lucruri. Avem în- 
vățămîntul obligatoriu de 10 ani. 
întregul învățământ este gratuit. 
Numărul studenților este de 
peste 150 000, iar în licee învață 
cîteva sute de mii de tineri. Deci, 
construcția socialismului a însem
nat dezvoltarea economiei, a în
vățământului, științei, culturii, ri
dicarea bunăstării materiale și spi
rituale a poporului român. Tocmai 
de aceea, întregul popor sprijină 
pe deplin politica internă și ex
ternă a partidului comunist, deoa
rece aceasta corespunde pe deplin 
intereselor sale vitale.

Ducem o politică amplă de cola
borare internațională. Desigur, co
laborăm larg cu țările socialiste, 
cu țările care au scuturat jugul 
dominației străine și-și făuresc o 
viață independentă și, după cum 
știți, în lume există zeci și zeci de 
asemenea state. România întreține

♦
Apoi, în aplauzele celor prezenți, 

președintele Nicolae Ceaușescu 
a primit din partea municipalită
ții cheta orașului San Jose. înso
țită de diploma prin care i se con
feră titlul de oaspete de onoare al 
capitalei. 

mele reprezentanților partidului 
„Acțiunea Populară Socialistă'1 
care a transmis cordiale urări de 
bun sosit.

Sîntem convinși — a spus Fer
nando Chavez Molina — că aceas
tă vizită are o importanță deose
bită, nu numai pentru țara noas
tră, ci și pentru interesele majore 
ale umanității, care cer desființa
rea definitivă a tuturor barierelor 
dintre popoare, lichidarea războ
iului rece și întărirea principiilor 
coexistenței pașnice. Consolidarea 
relațiilor dintre țara noastră și 
Republica Socialistă România va 
avea efecte foarte pozitive în dez
voltarea economiei și a culturii din 
Costa Rica.

Succesele înregistrate de poporul 
român ne umplu inima de bucu
rie și ne permit să privim cu șl 
mai mult optimism viitorul ome
nirii.

Răspunzînd saluturilor adresate 
de reprezentanții consiliului mu
nicipal, a luat -cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

relații largi de colaborare cu toa
te aceste state.

în spiritul coexistenței pașnice, 
dezvoltăm relații de colaborare și 
cu țările capitaliste dezvoltate. Ac
ționăm pentru a se afirma în lume 
principiile egalității, respectului 
independenței și suveranității între 
state, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc. Sîn
tem bucuroși că popoarele au ob
ținut succese pe această cale.

în ultimii ani, în lume se pro
duc mari schimbări. S-au făcut 
pași spre destindere, dar sîntem de 
abia la început. Noi considerăm 
că toate țările, indiferent de mări
mea lor, trebuie să acționeze în 
această direcție.

Considerăm că țările mici și mij
locii trebuie să-și unească efortu
rile pentru a participa activ la 
viața internațională, la soluționa
rea tuturor problemelor. Tocmai 
în acest spirit are loc vizita noas
tră în unele țări din America La
tină, printre care și Costa Rica.

Doresc să remarc cu multă sa
tisfacție că în convorbirile de as
tăzi cu președintele Figueres, cu 
a-lți membri ai guvernului, am a- 
juns la o serie de înțelegeri pri
vind dezvoltarea colaborării econo
mice, științifice, culturale, umane, 
dintre popoarele noastre. Desigur, 
aceste înțelegeri vor deschide o 
perspectivă largă de colaborare ; 
de altfel, în cursul zilei de mîine 
vom semna și unele acorduri în 
această privință, ceea ce va așeza 
relațiile dintre țările noastre pe o 
bază trainică. Iată de ce aș dori să 
exprim satisfacția noastră pentru 
faptul că ne aflăm în Costa Rica.

Aș dori să exprim mulțumiri 
pentru sentimentele manifestate de 
cetățenii costaricani pe care i-am 
întîlnit în această zi, să vă declar 
că asupra noastră, asupra mea, a 
făcut o impresie deosebită capitala 
țării dumneavoastră. Sper că veți 
răspunde invitației ca o delegație 
a dumneavoastră să viziteze Ro
mânia și capitala României — 
Bucureștiul. Am dori ca și întră 
capitalele țărilor noastre să se sta
bilească relații mai strînse de co
laborare.

Doresc să urez întregii populații 
din San Jose multă fericire, pros
peritate, pace. Dumneavoastră vă 
urez succes în activitate, astfel 
îneît capitala patriei dumneavoas
tră să fie tot mai frumoasă, să 
răspundă tot mai bine cerințelor 
tuturor locuitorilor ei. (Aplauze 
puternice).

★

Ca și vizita de 1a Adunarea Le
gislativa, întîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu' cu membrii 
Consiliului municipal din San Josă 
s-a desfășurat într-o ambianță d» 
caldă cordiali tata,
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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN COSTA RICA 

în mijlocul feroviarilor de la

INTERVIUL ACORDAT DE TOVARĂȘUL 
Zț NICOLAE CEAUȘESCU 

ziarului argentinean „Opinion '
„Ferrocarril Electrico al Pacifico"
Ca și în ziua precedentă, pro

gramul zilei de marți al vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
Costa Rica a fost deosebit de bo
gat, cu multiple și variate mani
festări. Vizita la gara „Ferrocarril 
Electrico al Pacifico", care a pri
lejuit o emoționantă întilnire cu 
feroviarii costaricani, solemnitatea 
depunerii unei coroane de flori la 
Monumentul Eroilor din Parcul 
Național, continuarea convorbirilor 
la nivel înalt începute luni, sem
narea Tratatului de prietenie și 
cooperare între Republica Socialis
tă România și Republica Costa 
Rica, precum și a unor acorduri 
da cooperare și colaborare in do
meniile economic, industrial, teh- 
nico-științific și cultural, vizita la 
ferma „Lucha", în curs de desfă
șurare la ora cînd transmitem a- 
ceste rînduri — întreaga suită a 
acestor momente, ca și evenimen
tele care sînt prevăzute a se des
fășura în continuare reliefează ca
racterul intens de lucru al acestei 
vizite.

Este ora 8,40, ora locală. De la 
reședința oficială, rezervată oas
peților români, coloana de mașini 
se îndreaptă spre centrul orașu
lui. Se străbat străzi înecate în- 
tr-o revărsare de verdeață, ceea 
ce confirmă pe deplin denumirea 
de „Orașul grădinilor", cum 
i se mai spune capitalei costarica- 
ne. La trecerea mașinilor, nume
roși „josefinos", cum sînt denu
miți locuitorii orașului, fac sem
ne prietenești, salută cu multă 
simpatie pe solii unui popor de 
care se simt legați prin limbă, 
prin cultură și prin tradiții. Prin
tre ei sînt foarte mulți tineri, 
Costa Rica avînd unul din cei 
mai ridicați indici de natalitate, 
dar nici un militar. Este și firesc 
pentru o țară unde forțele arma
te au fost desființate, ceea ce a 
permis ca fondurile irosite în tre
cut în scopuri militare să fie în
dreptate cu precădere spre dez
voltarea învățămîntului. Școli și 
universități în loc de cazărmi, 
iată încă una din trăsăturile ca
racteristice ale acestui frumos 
oraș, de care luăm cunoștință 
parcurgîndu-i din goana mașinilor 
arterele principale.

Coloana oficială ajunge la 
gara „Ferrocarril Electrico al Pa
cifico", unde nu de mpltă vreme 
au sosit trei locomotive Diesel- 
electrice de fabricație românească. 
Președintele Nicolae Ceaușescu a 
fost întîmpinat de ministrul lu
crărilor publice și al transporturi
lor, Rodolfo Silva, și de ministrul 
siguranței publice, Fernando Val
verde Vega, reprezentant al exe
cutivului comitetului de direcție 
al Institutului Porturilor la Paci
fic (I.N.C.O.P.), organism de care 
depind și căile ferate. în fața gării, 
încadrată de steagurile celor două 
țări, s-a adunat o mare mulțime 
de oameni care aclamă sosirea 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
salutat cu căldură de Clarence 
Barth Vargas, președintele comi
tetului de direcție al Institutului 
Porturilor la Pacific. Cunoaștem 
marea dezvoltare pe care a 
luat-o industria românească, a 
declarat acesta, și ne bucură că 
vom putea beneficia de unele din 
realizările ei sub forma locomoti
velor ce vor intra în dotarea Insti
tutului Porturilor la Pacific. Co
mitetul de direcție, ca și lucrătorii 
Institutului Porturilor la Pacific 
simt o mare bucurie că pot saluta 
prezența în mijlocul lor a condu
cătorului unei țări de care Costa 
Rica se simte apropiată prin ori
ginea latină comună și cu care 
dezvoltă relații de prietenie și co
laborare. Pentru noi, această zi va 
rămîne de neuitat. încă o dată 
vă urăm din toată inima „bun 
venit".

Luînd cuvîntul, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a decla
rat :

Aș dori să Încep prin a adresa 
tuturor oamenilor muncii — cu- 
prinzînd aici și conducerea și in
ginerii și muncitorii — de la În
treprinderea care va exploata lo- 
oomotivele românești un salut 
cordial din partea mea, din partea 
muncitorilor din transporturile de 
căi ferate din România.

într-adevăr, vizita noastră in 
Costa Rica marchează un moment 
de importanță deosebită in rela
țiile dintre țările noastre. Prezența 
noastră in momentul de față aici, 
pentru a lua parte Ia această

DEPUNEREA UNEI COROANE DE FLORI
După vizitarea gării „Ferro

carril Electrico al Pacifico", cor
tegiul oficial se îndreaptă spre 
Monumentul Eroilor din Parcul 
Național din San Josâ.

Aici, în numele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ

Semnarea unor acorduri
Marți dimineața au fost semnate 

Acordul de cooperare economică, in
dustrială și tehnică pe termen lung, 
Acordul de colaborare culturală. A- 
cordul de colaborare științifică și 
tehnică.

Primul acord a fost semnat, din 
partea română, de Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
șl ministrul comerțului exterior, iar 

festivitate, este legată de faptul 
că un număr de locomotive româ
nești vor începe să contribuie la 
dezvoltarea transporturilor din 
Costa Rica. Aceasta constituie un 
simbol și un inceput, aș putea 
spune, al relațiilor de colaborare 
economică, tehnico-științifică din
tre țările noastre.

în cursul convorbirilor cu pre
ședintele și cu miniștrii guvernu
lui Republicii Costa Rica am ajuns 
la Înțelegerea să realizăm o serie 
de acțiuni de colaborare in multe 
domenii de activitate. în curind 
urmează să fie semnate o serie de 
documente in această privință ; 
deci prezența acestor locomotive 
românești constituie începutul 
unei largi colaborări între țările 
noastre. Fie ca aceasta să fie un 
început al relațiilor de colaborare 
și prietenie dintre poporul român 
și poporul costarican, să se dezvol
te continuu aceste relații — ceea 
ce corespunde atit intereselor am
belor noastre popoare, cît și co
laborării intre toate statele, cau
zei păcii in lume.

Doresc încă o dată să urez tu
turor celor ce lucrează la această 
întreprindere de transporturi din 
Costa Rica succese în activitatea 
lor, multă sănătate și succes în 
dezvoltarea relațiilor dintre po
poarele noastre.

Aș dori să invit o delegație din 
întreprinderea dumneavoastră să 
viziteze o întreprindere de trans
porturi din România, pentru a 
dezvolta și pe această bază rela
țiile de colaborare dintre oamenii 
muncii din țările noastre. încă o 
dată vă doresc succes și multă 
fericire.

în continuare, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România este invitat sâ 
viziteze platforma unde sînt ga
rate cele trei locomotive. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu se urcă 
în cabina uneia dintre locomotive, 
care face cîteva manevre de probă. 
Locomotiva răspunde excelent la 
comenzi. Toți cei de față izbuc
nesc în aplauze. în foarte scurtă 
vreme acești mesageri ai tehnicii 
românești vor contribui la desfă
șurarea în cît mai bune condiții a 
traficului feroviar din această re
publică latino-americană.

Se vizitează apoi atelierele de 
reparații și de întreținere ale 
Institutului Porturilor la Pacific. 
Hala centrală este pavoazată cu 
drapele și stegulețe ale Re
publicii Socialiste România. La 
trecerea conducătorului statu
lui nostru, muncitorii aflați pe 
platformele de lucru îi fac o cal
dă manifestare de simpatie. Este 
o grăitoare mărturie a solidarității 
dintre muncitorii costaricani și 
cei români. în timpul vizitei tova
rășul Nicolae Ceaușescu este in
format de reprezentanții condu
cerii Institutului Porturilor la Pa
cific că între specialiștii ro
mâni care au instruit personalul 
de deservire a noilor locomotive 
Diesel-electrice și colegii lor cos
taricani s-au creat relații exce
lente de lucru. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază că acest lu
cru este în interesul și în folosul 
ambelor țări și popoare.

La terminarea vizitei în atelie
rele de reparație și întreținere, 
ministrul siguranței publice, Fer
nando Valverde Vega, reprezen
tant al executivului Comitetului 
de direcție al Institutului Por
turilor la Pacific, rostește o 
scurtă cuvântare, adresînd pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
României salutul feroviarilor cos
taricani. El a relevat succesele im
portante pe care le-a obținut țara 
noastră în dezvoltarea sa econo
mică. Costa Rica — a spus 
vorbitorul — merge și ea pe 
aceeași cale a dezvoltării și cre
dem că prin stingerea legătu
rilor cu alte țări, cum ar fi Româ
nia, vom putea să atingem și noi 
la rindul nostru trepte superioare 
de dezvoltare. Iată de ce, dacă 
veți privi în jurul dumneavoastră, 
veți vedea oameni cu fețe vesele 
pentru că avem ca oaspete stimat 
pe reprezentantul unei țări care 
prin politica sa ocupă un loc im
portant în Europa, o țară care, în 
același timp, a obținut succese 
atit de marcante în dezvoltarea sa.

Răspunzînd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

Așa cum am spus cu cîteva mi
nute mai Înainte, vizita noastră 
în Costa Rica este expresia rela
țiilor de prietenie și colaborare 
care se dezvoltă intre popoarele 

nia. președintele Nicolae Ceaușescu 
a depus o coroană de flori.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Costa Rica și 
Republicii Socialiste România.

Se păstrează un moment de re
culegere.

celelalte două de George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe.

Din partea costaricană, cele trei 
acorduri au fost semnate de Gonzalo 
Facio, ministrul afacerilor externe.

S-a convenit, totodată, efectuarea 
unui schimb de note privind înche
ierea unei Înțelegeri referitoare la 
facilitarea acordării vizelor.

noastre. Am ajuns la multe înțe
legeri cu privire la relațiile vii
toare. In România întreaga pu
tere politică este in mina clasei 
muncitoare, a țărănimii, a inte
lectualității. Am invitat, deja, o 
delegație a conducerii întreprin
derii și de muncitori să viziteze 
România pentru a cunoaște ne
mijlocit felul de viață al poporu
lui român, rezultatele pe care le-a 
obținut in construcția socialismu
lui, care a transformat România, 
într-o perioadă scurtă, într-o țară 
cu o industrie dezvoltată, în care 
bunăstarea muncitorilor, țărani
lor, intelectualilor crește conti
nuu. De altfel, tot ceea ce facem 
noi în România are drept scop de 
a asigura fiecărui om al muncii o 
viață cît mai bună, cît mai ferici
tă, de a face ca omul să fie pe 
deplin liber și stăpîn pe destinele 
sale. Așa se și explică faptul că 
întregul popor român, începînd cu 
clasa muncitoare, sprijină întrea
ga politică a partidului și guver
nului nostru, pentru că această 
politică îi asigură fericirea, inde
pendența. bunăstarea.

Colaborarea noastră cu țara 
dumneavoastră pornește de la 
faptul că sintem țări care dorim 
să ne dezvoltăm independent, in 
care poporul să fie stăpin pe 
destinele sale, să-și făurească o 
viață așa cum o dorește, fără nici 
un amestec din afară.

Sigur, trăim intr-o asemenea pe
rioadă in care au loc schimbări 
mari. Este necesar ca clasa mun
citoare, oamenii muncii de pretu
tindeni să fie uniți. Pînă la urmă, 
in lume, muncitorii, țăranii, inte
lectualii reprezintă principala forță 
a dezvoltării societății omenești. 
Noi am găsit in Costa Rica. in 
discuțiile cu președintele Figueres, 
cu miniștrii din guvernul țării 
dumneavoastră, tocmai înțelegerea 
că trebuie să facem totul pentru 
ca oamenii muncii din țările noas
tre să colaboreze strîns in lupta 
pentru o viață mai bună, pentru 
o lume mai dreaptă, pentru o pace 
trainică între toate popoarele.

Aș dori să vă adresez dumneavoas
tră, muncitorilor de aici, tuturor 
muncitorilor din Costa Rica salu
tul frățesc al muncitorilor români. 
Mă simt foarte bine în mijlocul 
dumneavoastră, al acestor ateliere. 
Eu însumi sînt muncitor Și în În
treaga activitate din România păs
trez o strînsă legătură șî permanent 
acționez pentru a uni clasa mun
citoare în dezvoltarea întregii so
cietăți românești. Deci, aș dori să 
urez întregii muncitorimi din Cos
ta Rica. dumneavoastră, succese tot- 
mai mari în activitate, de a face 
din Costa Rica o tară tot mH dez
voltată. în care clasa muncitoare, 
toți oamenii muncii să se s’mtă 
pe deplin stăpîni pe destinele lor.

Să trăiască solidaritatea dintre 
popoarele noastre, dintre muncito
rii țărilor noastre !

Să trăiască pacea și colaborarea 
între popoare I

Cuvintele președintelui Nicolae 
Ceaușescu sînt subliniate de a- 
plauzele puternice ale celor pre
zență

Tovarășul Nicolae Ceaușescu își 
ia apoi rămas bun de la condu
cătorii Institutului Porturilor l«i 
Pacific, de la muncitorii fero
viari, care își exprimă încă o dată 
prin cuvinte pline de căldură și 
prin aclamații satisfacția și grati
tudinea pentru cinstea de a-1 fi 
avut ca oaspete.

Reportajul vizitei 
a fost realizat de
Ion CÂRJE 
Romulus CAPLESCU 
Radu PASCAL

Telefoto : Radu Cristescu 
Ion Dumitru

Un dialog constructiv — rezultai* rodnic*

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, a primit, la 21 august a.c., pe Emilio Abraș, șeful Se
cretariatului pentru presă și difuziune al Președinției Republicii Ar
gentina, căruia i-a acordat un interviu pentru ziarul „Opiniăn".

ÎNTREBARE : Ați dori, 
domnule președinte, să ne 
vorbiți despre preocupările 
actuale ale României pe pla
nul politicii interne 7

RĂSPUNS : Actualmente. între
gul popor român se găsește anga
jat în eforturi susținute pentru 
înfăptuirea hotărîrilor Congresu
lui al X-lea și ale Conferinței Na
ționale ale partidului, care au tra
sat drept obiectiv fundamental 
făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în România. A- 
ceasta înseamnă dezvoltarea în 
ritm înalt a industriei, agricultu
rii, a întregii economii .naționale. 
Vă pot spune că prevederile pla
nului cincinal se înfăptuiesc cu 
succes. Fe primii doi ani și jumă
tate, prevederile sînt nu numai 
realizate, dar chiar depășite. Rit
mul de creștere a producției in
dustriale, pe cele șapte luni din a- 
cest an, este de 14,6 la sută.

Totodată, acordăm o mare a- 
tenție dezvoltării învățămîntului, 
științei, culturii, considerînd că 
toate acestea constituie factori 
primordiali ai progresului gene
ral. în condițiile revoluției teh- 
nico-științifice contemporane tre
buie să punem la baza întregii 
dezvoltări cele mai noi cuceriri în 
toate domeniile.

Acordăm o atenție permanentă 
ridicării bunăstării materiale și 
spirituale a poporului. De altfel, 
esența însăși a făuririi socialismu
lui, tot ceea ce înfăptuim este în
dreptat spre a asigura întregului 
popor condiții cît mai bune de 
viață, de a crea largi posibilități 
de manifestare a personalității 
umane.

O atenție deosebită acordăm 
problemelor perfecționării con
ducerii. participării maselor popu
lare la conducerea societății, dez
voltării democrației socialiste, ca 
factor de participare directă a în
tregului popor la făurirea în mod 
conștient a propriului său viitor.

ÎNTREBARE : Este cunos- 
t-i-r- cut că industria românească 

se dezvoltă în ritmuri înalte. 
Ce rațiuni stau la baza aces
tor ritmuri 7 Care sînt obiec
tivele politicii de industriali
zare șt cum participă munci
torii la elaborarea și înfăp
tuirea acestei politici 7

RĂSPUNS : Am menționat deja 
că ritmul de dezvoltare a indus
triei în acest an depășește 14 la 
sută. Am adoptat această orien
tare pornind, în primul rînd, de 
la faptul că făurirea unei socie
tăți socialiste dezvoltate presupune 
o economie puternică, pentru a 
putea satisface din plin necesită
țile tuturor oamenilor muncii, 
în al doilea rînd, progresul sus
ținut al industriei, agriculturii, al 
întregii economii constituie un 
factor esențial pentru însăși dez
voltarea independentă a țării. în 
al treilea rînd, tocmai pe baza 
unei dezvoltări puternice a indus
triei și agriculturii, a întregii eco
nomii se creează condițiile pentru 
participarea activă la diviziunea 
internațională a muncii, de coo
perare largă cu alte state. Acestea 
sînt rațiunile care ne-au determi
nat și ne fac să avem în vedere 
și în viitor continuarea dezvoltă
rii într-un ritm înalt a întregii 

economii și, în primul rînd, a in
dustriei.

Este de înțeles că rolul hotărî- 
tor în înfăptuirea acestei politici 
îl are clasa muncitoare, princi
pala forță productivă ; dar, tot
odată. trebuie să menționez rolul 
deosebit de important al intelec
tualității tehnice, al cercetării 
științifice care aduc, de aseme
nea, o contribuție deosebită la în
tregul progres al industriei româ
ne. în același timp, am creat con
diții organizatorice pentru parti
ciparea directă a oamenilor mun
cii la conducerea activității între
prinderilor si a întregii societăți, 
în acest scop funcționează comi
tete și consilii ale oamenilor mun
cii, ca organe de conducere a în
treprinderilor, iar adunările gene
rale ale tuturor salariaților con
stituie forumul suprem al condu
cerii colective din întreprinderi. 
Avem în vedere că numai cu par
ticiparea directă a maselor mun
citoare atît la elaborarea politicii 
generale economice și sociale, cit 
și a politicii internaționale, ca de 
altfel la soluționarea tuturor pro
blemelor, se pot înfăptui cu suc
ces aceste obiective.

ÎNTREBARE : Care este 
poziția guvernului României 
față de investițiile străine în 
dezvoltarea economică a 
țării ?

RĂSPUNS : Guvernul României 
privește în mod favorabil reali
zarea unor investiții străine în 
România, îndeosebi în cadrul unor 
societăți mixte. Practic însă, pînă 
acum am realizat puțin în aceas
tă privință. Sperăm însă că în 
viitor, pe baza legilor pe care le 
avem în momentul de față, să pu
tem atinge un volum mai mare 
de investiții în unele ramuri ale 
economiei românești ; desigur, în 
condițiile în care sînt respectate 
legile românești și nu este afec
tată în nici un fel suveranitatea 
țării și nu se dă posibilitatea nici 
unui fel de amestec în treburile 
interne.

ÎNTREBARE : România
participă în străinătate la o 
serie de societăți mixte, în 
special în Europa occidentală. 
Care este opinia dumnea
voastră, domnule președinte, 
asupra importanței acestor 
societăți 7

RĂSPUNS : într-adevăr, Româ
nia a creat în ultimul timp o se
rie de societăți mixte, dar nu în 
țările occidentale, ci îndeosebi în 
țările în curs de dezvoltare. Am 
creat cîteva societăți mixte și cu 
firme capitaliste, însă, îndeosebi, 
în România.

Desigur, noi considerăm că ase
menea societăți mixte, bazate pe 
deplina egalitate între parteneri, 
sînt avantajoase și avem în ve
dere să le promovăm în viitor 
atît prin participarea noastră în
tr-un șir de țări care acționează 
pentru dezvoltarea independentă, 
cît și prin crearea în România a 
unor astfel de societăți. Conside
răm că acestea pot avea un oare
care rol în dezvoltarea mai ra
pidă a fiecărei țări și, mai cu sea
mă, în realizarea unui acces mai 
direct la cuceririle științei și teh
nicii contemporane.

ÎNTREBARE : Cum ați pu
tea defini, domnule președin
te, poziția de independență a 
României pe planul politicii 
externe 7

RĂSPUNS : România consideră 
că în actuala etapă a dezvoltării 
internaționale este necesar ca fie
care stat să participe cît mai activ 
la soluționarea marilor probleme 
contemporane, că relațiile dintre 
state trebuie să pornească de la 
deplina egalitate în drepturi, res
pectul independenței și suveranită
ții, neamestecul în treburile inter
ne și avantajul reciproc.

Este de înțeles ca România, care 
și-a cucerit prin lupte grele inde
pendența națională, să se preocupe 
de întărirea și consolidarea acestei 
independențe, dezvoltînd colabora
rea cu țările socialiste, cu alte 
state, cu toate statele lumii, să mi
liteze activ pentru respectul inde
pendenței sale și a tuturor statelor. 
Considerăm aceasta ca un factor 
primordial al dezvoltării țării 
noastre și, totodată, al afirmării în 
lume a unei politici noi, de pace șl 
colaborare internațională.

ÎNTREBARE : Cum ar pu
tea fi rezumate pozițiile Ro
mâniei in problema dezarmă
rii ți a securității europene 7 
Ce atitudine are guvernul ro
mân față de blocurile mili
tare — N.A.T.O. și Tratatul 
de la Varșovia — și față de 
intervenția armată străină 7

RĂSPUNS : România a partici
pat și participă activ la Conferința 
general-europeană, considerînd că 
înfăptuirea securității europene 
presupune așezarea relațiilor din
tre statele continentului pe prin
cipiile noi de care am vorbit, dez
voltarea largă a unei colaborări e- 
conomice, tehnico-științifice și cul
turale, excluderea forței sau a a- 
menințării cu forța în soluționarea 
oricărei probleme. Avem în vedere 
că înfăptuirea securității europene 
trebuie să ducă și la măsuri de de
zangajare militară și de dezarmare. 
De altfel, credem că una din pro
blemele cele mai importante aleo- 
menirii este, în momentul de față, 
oprirea cursei înarmărilor, avînd în 
vedere că se cheltuiesc anual peste 
200 miliarde dolari pentru înar
mare. Considerăm că este necesar, 
în primul rînd, să se pună capăt 
cursei înarmărilor atomice. De a- 
ceea, apreciem că trebuie intensi
ficate eforturile — atît în Europa, 
Cît și tatoată lumea — în vederea 
înfăptuirii de pași concreți spre de- * 
zarmare, îndeosebi a celei nu
cleare. Acestea sînt, de altfel, pro
bleme esențiale pentru securitatea 
în Europa, pentru securitatea în
tregii lumi.

Considerăm că blocurile militare 
— atît N.A.T.O.. cît și Tratatul de 
la Varșovia — sînt rezultatul unei 
politici vechi. înfăptuirea securită
ții. măsurile îndrentate înspre de
zarmare și dezvoltarea cursului 
destinderii în viața internațională 
trebuie să ducă la desființarea 
blocurilor militare. Desigur, ne 
dăm seama că acesta este un pro
ces, că este necesar să se creeze în
crederea corespunzătoare și să se 
acționeze consecvent în această 
direcție.

Ne pronunțăm pentru retragerea 
trupelor străine din Europa, de pe 
teritoriile altor state. Considerăm 
că prezența trupelor străine pe te
ritoriile altor state nu reprezintă 
deloc o garanție a securității, ci, 
dimpotrivă, constituie un factor de 
insecuritate pentru fiecare stat și 
pentru securitatea internațională.

ÎNTREBARE : Ce rol poate 
juca, după opinia dumnea
voastră, „lumea a treia" in 
cadrul evoluției mondiale 
contemporane și cum apre- 
ciați, domnule președinte, re
lațiile României cu țările ne
aliniate 7 Care este părerea 
dumneavoastră despre re
uniunea țărilor nealiniate, 
care va avea loc peste cîteva 
zile în Algeria 7

RĂSPUNS : Am arătat că Româ
nia acordă o atenție deosebită re
lațiilor sale cu statele care au 
trecut pe calea dezvoltării inde
pendente.

Personal, nu agreez calificarea de 
„lume a treia". Eu pornesc de la 
faptul că sînt țări care se află 
încă sub dominația colonială șl 
care trebuie sprijinite pentru a se 
elibera complet de această domi
nație ; că sînt țări care au obținut 
independența, dar trebuie să de
pună eforturi susținute pe calea 
dezvoltării lor independente, că 
trebuie să lupte hotărit împotri
va politicii colonialiste, neocolo- 
nialiste, pentru a fi stăpîne de
pline pe bogățiile proprii. Deci, aș 
vorbi de țările care luptă pentru 
dezvoltarea lor independentă, pen
tru a fi deplin stăpîne pe desti
nele proprii. Cu aceste țări, după 
cum am menționat, dezvoltăm re
lații active — economice, științi
fice, culturale. în același timp, 
considerăm aceste relații ca un 
factor deosebit de important în 
lupta generală pentru o politică 
nouă, de afirmare a independenței 
fiecărei națiuni. în acest spirit, 
vom dezvolta în continuare aces
te relații. De altfel, pot spune că 
avem relații deosebit de bune cu 
toate aceste state.

Considerăm că reuniunea din 

Algeria are o importanță, în ac
tualele condiții internaționale, 
pentru afirmarea voinței statelor 
care se vor reuni acolo, pentru o 
politică nouă, de egalitate între na
țiuni, pentru solidaritatea în lupta 
împotriva colonialismului ți neo- 
colonialismului, pentru dreptul po
poarelor de a fi stăpîne pe desti
nele lor. în acest spirit așteptăm 
să se desfășoare lucrările confe
rinței și vom saluta toți pașii ce 
vor fi făcuți în această direcție.

ÎNTREBARE : Ce apreciere 
dați dumneavoastră rolului pe 
care îl joacă țările Americii 
Latine ți procesului de elibe
rare ce are loc în această 
zonă 7

RĂSPUNS : într-adevăr. în A- 
merica Latină asistăm la un proces 
revoluționar cu adînci semnificații 
atît pe planul afirmării dreptului 
acestor popoare asupra bogățiilor 
naționale și la o politică indepen
dentă, cît și al afirmării dorinței 
de a realiza o serie de transfor
mări adînci sociale în direcția 
participării mai active a maselor 
populare la întreaga activitate so
cială. Aceste procese, care sînt re
zultatul creșterii conștiinței aces
tor popoare, le consider irevers - 
bile. înfăptuirea acestor adînci 
transformări, naționale și sociale, 
va contribui la dezvoltarea rapidă 
a acestor țări pe calea progresului 
economic și social, a ridicării bu
năstării popoarelor și totodată va 
fi o contribuție de mare însemnă
tate la dezvoltarea generală, la 
realizarea unei politici noi, de co
laborare și pace în întreaga lume.

ÎNTREBARE : Cum apre- 
c'ați relațiile dintre România 
și Argentina 7 Ce semnifica
ții acordați vizitei pe care 
generalul Juan Domingo 
Peron a întreprins-o în Ro
mânia și apropiatei dumnea
voastră vizite în Argentina 7 
Pe ce baze considerați că se 
va dezvolta în viitor colabo
rarea româno-argentineană în 
domeniile politic și economic 7

RĂSPUNS : Trebuie să mențio
nez de la început că între Româ
nia și Argentina există relații 
vechi. încă la sfîrșitul secolului 
trecut, țările noastre au început să 
dezvolte relații între ele. La a- 
ceasta aș adăuga și o anumită co
munitate de cultură, ținînd seama 
de originea latină, care are, desi
gur, o oarecare însemnătate pentru 
relațiile dintre statele noastre.

Vizita și convorbirile pe care 
le-am avut cu generalul Peron la 
începutul acestui an mi-au dat po
sibilitatea de a înțelege mai bine 
preocupările viitoare ale dezvol
tării din Argentina. Am înțeles 
mai bine preocupările generalului 
și ale partidului pe care îl con
duce privind dezvoltarea viitoare a 
Argentinei și viața internațională 
în general. Soer că această vi
zită și convorbirile au oferit și 
generalului Peron posibilitatea de 
a cunoaște și. deci, de a înțelege 
mai bine unele probleme și trans
formări care s-au produs și se 
vor produce în România. în orice 
caz, convorbirile au fost deosebit 
de prietenești, s-au referit la un 
vast cîmp de probleme. Am ajuns 
la multe concluzii comune, am pus 
bazele unor relații prietenești. De 
aceea, aștept cu multă plăcere vi
zita în țara dumneavoastră, întîl- 
nirile cu generalul Peron — care 
va deveni, pînă atunci, președin ■ 
tele Peron.

Sînt convins că în cadrul con
vorbirilor pe care le vom avea 
vom găsi căile pentru a pune ba
zele unei dezvoltări puternice a 
colaborării dintre țările noastre. 
Am dori ca în cadrul acestei vizite 
să așezăm aceste relații, în toate 
domeniile de activitate, pe baza 
unor înțelegeri de lungă durată. 
Dorim să realizăm o serie de coo
perări în domenii de interes co
mun atît pentru România, cît șl 
pentru Argentina, punînd în felul 
acesta bazele unei trainice prietenii 
șl colaborări avantajoase ambelor 
popoare și care, în același timp, 
să contribuie la cauza păcii și co
laborării internaționale.

ÎNTREBARE : Ce rol pot 
avea națiunile mari și mici 
în consolidarea păcii și in 
formularea bazelor cooperă
rii în lumea contemporană 7

RĂSPUNS : Este o realitate a 
lumii în care trăim că există țări 
mari, mijlocii, mici — unele chiar 
foarte mari, altele foarte mici. Dar 
tot o realitate este că soluționarea 
problemelor care preocupă astăzi 
omenirea impune o participare ac
tivă tuturor statelor, indiferent de 
mărimea lor, la realizarea unei co
laborări internaționale trainice. 
Desigur, fiecare stat are rolul și 
atribuțiile sale în viața interna
țională, dar nici o problemă nu se 
poate soluționa fără participarea 
statelor direct interesate. Noi acor
dăm o mare atenție participării 
active a țărilor mici și mijlocii la 
viața internațională, considerînd 
aceasta un factor important al dez
voltării unei colaborări largi și a 
unei păci trainice în lume.

Aș dori, prin intermediul ziaru
lui dumneavoastră, să transmit 
poporului argentinean prieten ură
rile mele cele mai sincere de pros» 
peritate, bunăstare ți de pace.
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Să ne organizăm viața în deplină concordanță cu
ETICA SI ECHITATEA SOCIALISTA!

PREVEDERILE

PROIECTULUI DE NORME

Comandamente 
morale devenite 

realitate cotidiană
Au prins gustul 

panoului de onoare
— Ce știați despre schimbul pe care l-ați pre

luat 7 îl întrebăm pe maistrul Ion Nițu. din ca
drul Combinatului de prelucrare a lemnului din 
Rlmnicu-Vllcea.

— Știam și eu ceea ce știa toată lumea : că era 
codaș ; că de mai bine de un an de zile aici nu se 
realiza planul ; da. lucrurile nu mergeau prea 
grozav...

— Atunci, cum de v-ați încumetat 7
— Ca să spun drept, nu-i ușor să _ lași un 

schimb fruntaș. L-am lăsat Insă pe mîini bune ! 
Iar aici, ei bine, In marea lor maioritate. am 
găsit oameni foarte pricepuți, pe care poți pune 
bază...

— Pricepuți șl... codași 7
— Chiar așa... Atunci cînd organizarea este 

proastă, cînd aprovizionarea nu se face ritmic, 
cînd nu există un control exigent al calității, orice 
este nosibil. La scurt timp dună ce am preluat 
schimbul, am constatat, de pildă, că în sectorul 
care lucra pentru export numai 50 la sută din 
producția realizată coresDundea exigentelor. Si
tuația era intolerabilă. Am chemat de îndată pe 
cei doi șefi de prese — Constantin Circiumaru și 
Gheorghe Ohîi — și. împreună cu șeful secției, 
le-am arătat, la fata locului, toate operațiile pe 
care nu le executaseră cum trebuie. Apoi am vor
bit cu membrii celor două echipe. Rezultatul : în 
decurs de o săptămînă, producția realizată a ajuns 
să corespundă In proporție de 90—95 la sută exi
gențelor exportului... în luna aceea, schimbul nos
tru a ieșit fruntaș în ce privește livrările la ex
port. iar pe ansamblu n-a mai fost citat în coadă...

— Ehei, se scarpină în cap, amintindu-'și. Ion 
Armeanu (24 de ani), secretarul organizației U.T.C. 
pe schimbul B. pînă în aprilie nu era ședință în 
care să nu fim dați exemplu... negativ. Acum 
Insă parcă am prins aripi. Sigur, din trei schim
buri. careva trebuie să ocupe și locul al treilea. 
Dar noi prea ne lipiserăm de locul ăsta. Si. ceea 
ce era mai rău, nu reușeam să ne realizăm nor
mele... Citeodată chiar ziceam : „Cum naiba — cred 
că greșesc ăia la socoteală — de ne scot tot co
dași 1“ Că de muncit se muncea, dar n-aveam 
spor. E drent că mai erau uneori și zile cind stă
team degeaba. Dar asta din lipsă de material.

— Lipsă, ziceți 7
— Ei. In magazie este material cit poftești. Dar 

dacă cine se ocupă cu organizarea, maistrul, cum 
făcea, cum dregea, că nu ne aproviziona ritmic, 
cum să meargă treaba 1 Sau. altceva : dacă șe de
fecta o mașină, apoi să fi așteptat mult și bine 
că nu te întreba nimeni ce are. Iar dacă mer
geam după mecanici, pe noi, ăștia mal tineri, nici 
nu prea ne ascultau. ..Lasă că venim noi" și aș
teptai pînă-ti venea rău. Acum însă n-am voie 
să părăsesc mașina. Maistrul Nitu este prezent. 
„Cum merge 7 Ce lipsește 7“ Astea sînt primele 
Întrebări. într-o zi se stricase ceva la presa asta. 
A plecat imediat să aducă lăcătușul. Avea băia
tul ochii umflată de somn. îl găsise dormind sub 
un nuc, prin grădină, și l-a luat pe sus. De-atunci 
Insă, nici o mașină nu mai așteaptă cînd are de
fecțiuni...

Direct, simplu, combativ...
— Cu citva timp în urmă am ieșit în cimp să 

văd și eu cum decurge cositul finului. Tarlaua fu
sese împărțită pe familii și oamenii se zoreau 
acum de mama focului. Un cooperator ieșea insă 
In evidentă...

— în ce fel 7 Se străduia mai mult 7
— De străduit, se străduiau toți. Dar cel despre 

care vorbesc nu cosea ca ceilalți, de la o mar
gine. ci numai din loc în loc. pe unde era finul 
mai mare și mai frumos. „Mie. a zis el. așa mi-a 
dat voie președintele". „Dar ce. tu ești cu stea 
în frunte 7“ Ceva mai încolo discut și cu preșe
dintele. Părea nedumerit. Nu știa cine era omul. 
„Cine să fie 7 Cine să fie 7“ Si se tot frămînta 
să-și amintească. Mă uit tintă în ochii lui. Văd 
că-mi ocolește privirea. „S-ar putea, a continuat 
el, cu jumătate de glas, să fie chiar văru-meu“. 
Chiar așa și era. Și. lntrucît o parte din finul co
sit mergea direct In podurile cooperatorilor, pre
ședintele găsise de cuviință ca vărului să-i dea 
voie să cosească numai din postatele cele mai bune.

— Ce a urmat 7
Tovarășul NIcolae Brutaru, primarul comunei 

Găneasa, din județul Olt, se gîndește puțin, apoi 
spune : . - .

— Erau de față peste 150 de cooperatori. Ce loc 
mai potrivit ca să discutăm deschis cazul eu pri
cina 7 Și l-am discutat. Și l-am și rezolvat... Pen
tru că. pornind de la asemenea împrejurări, apa
rent mărunte, se ajunge uneori la lucruri mai 
grave. Iată de ce ele trebuie să-șl primească de 
Îndată replica. Direct, simplu, combativ...

Cum a fost oprită... 
macaraua risipei

UN AGRONOM
DIN „SATUL 

PREMIANTILOR"
9

FIȘIER SOCIAL

Omenia este 
întotdeauna modestă

Pășim Împreună eu inginerul Petre Oprea șt șe
ful de echipă Neagu Briscanu prin hala secției de 
turnătorie a întreprinderii de mașini grele din 
București.

— Priviți și dv„ ne spune primul Interlocutor.
Becurile toate sînt stinse. ’ ’ **-*— ' *
Mașinile funcționează In 
fără cusur, oamenii sînt

— Totul este în ordine.
— Ehei, asta-i numai ,------

uneori, tocmai sub această aparentă... Zilele tre
cute. de pildă, un caz. Să vezi și să nu crezi Era 
tot pe la ora asta. Miezul zilei. Toți munceau de 
zor, in liniște. Deodată, un macaragiu ne face 
atenti să ne dăm la o parte. O greutate de metal 
care cîntărea In jur de o sută de kilograme era 
purtată în ghearele macaralei de la un capăt la 
altul al halei.

— Dar ce vi s-a părut aici nefiresc 7 Că doar 
100 de kg nu trebuie cărate In spate...

— A. nici vorbă. Dar știți ce capacitate avea 
macaraua de care se folosea ? 125 de tone. Or. 
pentru ceea ce făcea el era mult mai indicat să 
se folosească de o macara cu o capacitate mai 
mică, care are un consum de energie redus

— Se zice, intervine Neagu Briscanu, că asta 
ar fi o risipă care nu prea... se vede. Nu se vede, 
dar... se simte. Se simte la bilanțul cheltuielilor.. 
Păi. cînd te gîndești că prima macara este acțio
nată de un motor de 140 kW, iar alta, mai mică 
de un motor de numai 16 kW. să faci diferența, 
parcă altfel vezi lucrurile — si nu te mai dai atlt 
de cuminte la o parte din calea macaragiului ri
sipitor. Este 7

Ion POPA

Luminozitatea este bună, 
plin, aprovizionarea e 

toți prezenti la lucru...

la prima vedere. Dar.

L-am găsit la vo
lanul unui autoturism 
de teren „ARO“, co- 
lindind peste cimpuri, 
pe drumuri imposibi
le. uneori direct pes
te arătură, intr-o gra
bă nepotolită de a ve
dea totul, de a aco
peri cu prezenta sa 
întregul cîmp. „Dinco
lo avem trei tractoare 
la prășit ; cum se mai 
descurcă oare ?“. „A- 
colo, pe tarlaua de la 
harbuzerie, au dat cu 
insectofungicide : să
vedem dacă au dispă
rut gingănlile...". Și
astfel, Îmbarcat la
bordul mașinii, de-a 
dreapta tinărului in
giner agronom. Ion 
Rață, într-o diminea
ță de vară, cu soare 
toropitor, străbat în
treaga suprafață a 
cooperativei agricole 
de producție din Chi- 
liseni (Suceava).

— Se aplică acordul 
global 7 — îl întreb.

— încă de prin 1966...
- 7 7
— Da. Pe atunci nu 

fusese încă elaborat 
în forma de astăzi și 
nici nu fusese numit 
ca atare. Era doar o 
modalitate mai simplă 
de cointeresare a coo
peratorilor. găsită de 
noi, după nevoile 
noastre...

Mașina cirmește ver
tiginos și intră peste 

■cimp, scuturată amar
nic. Coborîm Intr-o 
viroagă, unde un băr

bat și două femei stau 
la sfat așezați pe 
iarbă.

— Ne făceam și noi 
planuri — ii spun ei 
tinărului inginer.

Și rîde. După care, 
continuă :

— Ambiția... Mare 
lucru I Să vă spun 
cum am luat locul in
ti i pe țară la produc
ția de cartofi. O coo
perativă vecină ne tot 
sicîia cu recordurile ei 
județene. într-un an 
am procurat și noi 
niște soiuri noi și am 
organizat citeva loturi 
experimentale împăr
țite in cite o sută de 
parcele... Si le-am 
„suflat" vecinilor re

și cînd am văzut ce 
cantități de cartofi 
avem de adunat din 
pămint, bănuiala unui 
record național s-a și 
ivit.

După ce mai hălă- 
duim peste cimpuri 
într-o călătorie cu 
destule peripeții : 
(„Unde o fi cisterna 
cu erbicide 7 S-o fi 
împotmolit in pirîu 7 
De ce nu mai apare 7 
Mergem după ea !“) il 
întreb pe agronom 
dacă, după experiența

— Vă pot ajuta cu 
ceva 7

— Păi... — vorbește 
bărbatul — ne-ați a- 
juta dacă ne-ați spu
ne ce lucrări mai sînt 
prevăzute la porumb... 
Acolo, peste linie 7

Inginerul le exulică 
In amănunt.

— E bine, acuma o 
să știm cum să ne îm- 
părțim forțele...

Consfătuirea ad-hoc 
mai durează citeva 
minute și se Inaheie 
vesel, cu spusele in
ginerului :

— Presimt că bri
gada voastră o să iasă 
anul ăsta. pe locul iu
tii !

După ce urcăm în 
mașină, inginerul a- 
daugă pentru mine :

— De fapt e cea 
mai slabă dintre cele 
cinci brigăzi ale noas
tre. Dar trebuie încu
rajați, puși la ambi
ție...

cordul județean. Asta 
ne-a deschis apetitul...

— Apetitul pentru 
recorduri 7 Poate că 
era vorba de dobîn- 
direa încrederii în 
propriile forțe 7

— Nu se poate una 
fără alta ! — vine
răspunsul ferm al a- 
gronomului. Această 
încredere .„că sîntem 
in stare de mai mult" 
am observat-o atunci, 
mai intii la cei cu 
care lucrez eu direct : 
brigadierii, șefii de e- 
chipă. Parcă se dez
morțiseră, parcă le-ar 
fi uns cineva Încheie
turile. umblau mai re
pede și mai ferm, mă 
pisau cu tot felul de 
întrebări, propuneri și 
cereri. Adevărul e că 
în anul următor totul 
a mers mult mai bine.

— Locul întii pe 
țară v-a surprins 7

— Nu prea. Cind 
am Început recoltatul

acumulată de el. a des
coperit vreun „secret" 
al... cartofului.

Nu-mi răspunde pe 
loc.

O cirmim brusc pe 
un drumeag care s-ar 
putea numi mai cu- 
rind potecă și tăiem, 
printr-o trifoiște, dru
mul cisternei. Tînărul 
agronom sare din ma
șină :

— Ce-a fost 7
Un om scund, plin 

de voie bună, îi iese 
în intîmpinare.

— N-a fost nimica, 
tovarășe inginer. Am 
întîrziat puțin pînă 
am dibuit secretul a- 
cestei soluții. Știți cum 
am făcut 7 Am luat 
prafurile și-am făcut 
intii o pastă, am ames
tecat-o bine și pe 
urmă am diluat-o... 
N-a rămas nici o gra
nulă... E formidabil...

— Grozav 1 — se. e- 
moționează agrono

mul. Cum de nu 
ne-am gindit mai de
vreme la șpiribanțul 
ăsta 7 Ei. bravo, dați-i 
bătaie !

Și către mine :
- Vedeți 7 Șl aici 

era un... secret. Da, 
lumea e plină de „se
crete" de-astea... Tre
buie mult suflet ca 
să le descoperi... Un 
fleac.. Dizolvarea u- 
nor chimicale. Dar de 
două săptămini ne 
chinuim... Bine că s-a 
rezolvat... Mergem mai 
departe 7

Și mergem mai de
parte. înaintăm pe 
cîmp și înaintăm și in 
Istorisiri...

— Aflați — îmi spu
ne el cu un soi de 
mîndrie — că ne-am 
creat aici o echipă de 
20 de conducători ai 
diverselor comparti
mente, unul șt unul... 
Ca acest Savel Birsan 
pe care l-am Intîlnit. 
cel cu cisterna... Oa
meni care n-au as- 
tîmpăr pînă nu văd 
treburile duse bine 
pînă la capăt.

Am umblat așa mul
te ceasuri In șir. O 
călătorie prin timpul 
de lucru, timoul fre
netic de acțiune al 
unui tînăr agronom 
posedat ptnă la dărui
re de sine de meserie 
și de menirea lui so
cială și, în același 
timp, o călătorie prin 
universul de mișcare 
al tuturor oamenilor 
de aici, din Chilișeni, 
al acelor oameni care, 
prin însușirile lor, 
prin sîrguintă și se
riozitate. au urcat sa
tul lor pe podiumul 
premianților. In sfera 
marilor izbînzi,

Mihai CARANFIL

De cind o cunosc pe 
femeia aceasta, mă-n- 
treb mereu cum de 
n-am știut-o pini a- 
cum. Eu însumi am 
auzit prima dată des
pre ea cu totul întim- 
plător, stind de vorbă 
cu un prieten. Pe 
urmă l-am consacrat 
un reportaj mai am
plu. Dar pe ea zadar
nic aș fi rugat-o : 
„Spune-mi, dragă De
nes Gizella, cum se 
poate că au trecut a- 
proape două decenii 
pină să cunoaștem 
profunda dumitale o- 
menie Mi-ar fi răs
puns că n-a dorit 
nicicind să se vorbeas
că despre ea prin zia
re și n-a așteptat 
mulțumiri sau elogii. 
Faptele sale erau în
temeiate doar pe o 
poruncă a propriei o- 
menii și a propriului 
suflet — așa că. in 
privința aceasta, bilan
țul poate fi numai 
lăuntric.

...In 1952, Intr-un sat 
din nrenima Topi iței, 
pe Teodor Ciobotă l-a 
lovit trenul. Fusese un 
om nevoiaș și nu lăsa 
în urmă decît amin
tirea vieții trudnice, 
trei copile nevîrstniee 
și o nevastă bolnavă. 
Curind, femeia — tu
berculoasă — ajunse 
într-un sanatoriu. In 
cel trei ani cit a zăcut 
acolo, ea nu se putu 
îngriji de copii, așa că 
Sabina. Dorina și Flo- 
rica ou fost crescute 
Intr-un preventoriu. 
Iată cum s-a înnădii 
legătura dintre sora 
sanitară Denes Gizella 
și familia Ciobotă. Iar 
peste trei ani, cind 
mama fetelor se stin
se. Dănes Gizella și-a 
asumat răspunderea 
pentru destinul celor 
trei surori. Ea nu avea

copii — deși ar fi do
rit mult să aibă. Se 
sfătui deci cu soțul — 
arhitect — și, de a- 
tunci, orfanele iși pe
trecută vacanța in fa- 
n}ilia Dines Gizella — 
care știa din expe
riență ce înseamnă să 
fii lipsit de un căpă
ta și găsise înțelege
rea și omenia, după 
multe vicisitudini, a- 
colo, la Toplița — știa 
prea bine ce înseam
nă o vorbă bună, un 
sfat sincer, sau, mai 
cu seamă, proteguirea 
necesară unor fete. 
Le-a apărat deci pe 
cele trei copile de 
relele izvorîte din lip- 
sa unui cămin famili
al, mai ales de compă
timirea oricui. Nu le-a 
înfiat oficial pe copi
le : voia să le lase nu
mele initial, cel al ta
tălui — și amintirea 
neștirbită a părinților. 
O dată, Florica i-a 
spus Gizellei Dănes că 
ar vrea să-i zică 
mamă. „Florico. tu ai 
avut o mamă adevă
rată : păstrează-i a- 
mintirea" — ii răs
punse ea. Asa a rămas 
tot ..tanti Gizi" — Insă 
numai „oficial", cum 
s-ar zice, căci in reali
tate era o mamă bună 
a fetelor : le purta de 
grijă și se ocupa de 
ele cu toată căldura și 
dragostea unei mame 
adevărate. Acum, după 
ce soții Dănes s-au 
stabilit la locul lor de 
baștină — Odorheiul 
Secuiesc — „fiicele" 
vin să-i vadă și aici, 
cu multă regularitate. 
Săptămînă de săptă
mînă, una sau alta 
dintre ele bate la ușa 
arhitectului pensionar, 
aducind și scrisori de 
la celelalte, in casa 
care este și căminul 
lor.

Sabina, sora mai 
virstnică, s-a măritat 
cu un profesor și tră
iește la Borsec. Dănes 
Gizella îmi arată fo
tografia mirilor. Ti
nerii au o fetiță : Mi- 
haela. La nașterea co
pilei, Sabina a spus : 
„Cind Mihaela va 
crește mare, am să-i 
povestesc tot ce a fă
cut pentru noi tanti 
Gizi. Să știe că am 
avut două mame 
bune și să le iu
bească pe amîndouă 
așa cum iși va iubi 
bunica".

Sabina vorbise cu 
oarecare pudoare, așa 
cum i se destăinuiesc 
cuiva lucruri intime, 
destinate numai ce
lor doi interlocutori. 
Dar și amănuntul a- 
cesta l-am aflat tot 
întîmplător. După cum 
întimplător mi-au a- 
juns la cunoștință și 
celelalte amănunte ale 
veghei materne de a- 
proape două decenii 
din viața Gizellei 
Dănes. Căci omenia 
nu înseamnă numai 
inimă bună și depli
nătate a caracterului, 
ci. implicit, o profun
dă modestie. Mă în
treb cite asemenea 
pilde ale adevăratei 
omenii nu se vor fi 
născind pe meleaguri
le noastre — dar rămîn 
totuși în anonimat 
pentru că le „tăinu- 
iesc" în primul rind 
tocmai cei ce le dau 
naștere !

Cred că descoperin- 
du-le „întimplător", 
avem datoria să le 
vestim și altora — cu 
glas măsurat și in cu
vinte simple, dar stră
bătute de adevărata 
bucurie a întilnirii cu 
omenia.

BEKE Gyorgy

!/■ ■f';
•tA

între proiectanți : M-am hotărît s pentru aco
periș, aducem stuf din Deltă I I !

în biroul Inginerului Re
mus Fota, directorul I.A.S. 
Goești, județul Dolj. Avem 
senzația că sîntem așteptați 
de multă vreme :

— Bine ați venit ; de cind 
țineam să stau de vorbă cu 
cineva de la ziar. Prea au 
fost tot felul de cercetări, 
de anchete. E timpul să-mi 
găsesc și eu liniștea I

De ce n-avea liniște șl ce 
anume dorea directorul 
I.A.S.-ului să se sfirșeascâ 
mai degrabă 7 într-o lungă 
discuție, interlocutorul ne-a 
relatat cite necazuri a avut 
de tras : un anume Aibăs
troiu, tnșelîndu-i Încrede
rea, a cumpărat niște tur
me de oi fără să le cintă- 
rească ; doi șefi de fermă 
nu s-au achitat cum se cu
vine de îndatoririle lor : șl, 
colac peste pupăză, s-au 
constatat serioase lipsuri în 
mecanismul de funcționare a 
unității.

Să vedem mal Intii cum 
s-a produs și în ce constă 
PAGUBA adusă întreprin
derii (adică 212 000 lei pa
gubă tn avutul statului). Re
memorăm, conform celor e- 
vocate la proces : în I960, 
conducerea I.A.S. Goești în
credințează tehnicianului 
veterinar Dumitru Aibăs
troiu responsabilitatea unei 
comisii de achiziționare a 
peste 2 000 de ovine de la 
crescătorii particulari din 
Dobrogea. 1 s-au pus în mină 
documentele cu care pu
tea transforma cei 1 500 000 
lei — credit acordat special 
de sucursala din Craiova a 
Băncii pentru agricultură și 
industrie alimentară — tn 
bani gheață și i s-a urat 
drum bun și spor 1 „Spor" 
pe care a știut să-l aibă 
din plin I Acum, trăgind c 
linie sub constatările revi
zorilor și experfilor conta
bili, ale miliției și procura
turii. reiese că. pe căi știute 
doar de D Aibăstroiu șl 
„colaboratorii" săi. în 2—3 
săptămini s-a făcut nevă
zută o sumă echivaliud cv 
o turmă de aproape 400 dr 
ol, O precizare : prevedei 
legale stabileau și modul a 
chizlționării : la kilogram 
in funcție de rasă și prlr 
Individualizarea fiecărei oi

Precizare necesară, pentru 
că I.A.S.-ul a primit intr-a
devăr un număr de 2 400 de

oi — dar despre diferența 
Intre scripte și realitate a- 
tit in privința prețului, nit 
și a greutății, să nu mai 
vorbim 1 Borderouri fictive, 
prețuri umflate, oi „îngră
șate" din condei 
chiar 100 kg... — 
scurt cu ce au fost 
obligațiile stabilite 
privința minuirii valorilor 
Nu și-a prea bătut Insă ni
meni capul cu faptul că 
doar pe hîrtie ovinele ară
tau mai dolofane ca niște 
viței. Nici măcar atunci 
cînd unele — de „grase" ce 
arătau 1 — au trebuit grab

- 70 și 
iată pe 
Înlocuite 
precis în
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Fără cuvinte
Desene de Adrian ANDRONIC

• ȘTRANDURI. Un vechi cores
pondent din Cimpulung, Ion Do- 
brescu, propune să se închidă celor 
ce trăiesc din nemuncă accesul în 
localuri publice, ștranduri, parcuri, 
„încă din anii trecuți mi-am spus 
părerea și o repet — scrie cititorul 
din județul Argeș — acești indivizi 
nu au drept de acces unde omul 
muncii a depus sudoare, efort și 
creație". Tovarășul Dobrescu a fost 
In măsură să-șl regăsească propria 
idee în opinia doctorului inginer

2 400 de oi sosite la fermele 
Gruița și Balota din cadrul 
I.A.S. Goești nu li s-a fă
cut, In afară de simpla nu
mărătoare. nici un fel de re
cepție. trecem la capitolul 
RĂSPUNDERI, care nu se 
pot rezuma, nici pe depar
te. la cele cu care a fost în
vestită spre soluționare in
stanța de judecată. Fiindcă 
rechizitoriul procuraturii a 
circumscris abia primul cere 
al celor răspunzători : com- 
ponenții comisiei de achizi
ții — tehnicianul veterinar 
D. Aibăstroiu, recepționer 
și președinte al comisiei ; 
revizorul contabil Marin

ția" semnind Iresponsabil 
tot felul de hirtii false.

— Eu am dat un ordin de 
constituire a comisiei și 
le-am făcut instructajul — 
ne-a replicat directorul Re
mus Fota. Nu știu cum s-a 
fntimplat de n-au ajuns toți 
o dată la Constanța. Am dat 
ordine și șefilor de 
cum să procedeze la 
re. Doar nu era să-i 
și să cintăresc eu...

— Ați asistat la

ferme 
primi- 
păzesc

mărunta operație 
semnalat imediat 
nu se preocupa nimeni.

Este drept că mai exista 
o verigă menită să cerce
teze Încă o dată situația : 
Banca pentru agricultură și 
industria alimentară, 
a controlat 
de utilizare 
creditului 7

— N-am

care ar fi 
frauda —

Cum 
aceasta modul 
și decontare a

sosirea
vreunui transport In gară 7 

— Personal nu, dar au 
fost trimiși oameni cu ce-

avut dificultăți 
cu justificarea banilor. Se 
înregistrase chiar o econo
mie la cheltuieli — 1 329 lei. 
Eu asta aveam obligația să 
verific : scriptele, adică 
borderourile. și nu cit cîn- 
tărește oaia — susține in

„Oaia cu cinci picioare" ajuns-a la Goești
PE MARGINEA UNUI PROCES PUBLIC

A CĂRUI FUNCJIE EDUCATIVĂ N-A FOST VALORIFICATĂ ÎNDEAJUNS

nic plasate altor unități In 
vederea... consumului I

Același dosar mai relevă 
tncă o pagubă : 65 556 lei — 
echivalentul unui număr de 
175 miei, 99 oi tinere și 19 
oi mature care pur și sim
plu lipsesc de la ferma Vul- 
peni, aparținind de același

— neglijență in ser- 
Autor ? Același Du 
Aibăstroiu I

peni, aparținind de acels 
I.A.S încadrarea juridică 
faptei 
viciu, 
mitru

Așadar, ia numai citeva 
luni de la reîntoarcerea de 
oe meleagurile Dobrogei 
vajnicul achizitor primise 
altă „misiune specială" - 
șefia noii ferme Înființate 
la Vulpeni Și - ciudat? 
coincidență 1 - la proaspă 
ta fermă fuseseră reparti 
’.ate tocmai turmele fanto 
natice din Dobrogea — d' 
fapt, ceea ce mai rămăses- 
lin ele. scriptic I Că alt 
fel. unele fuseseră deja re 
alndute. iar din cele răma 
se. multe nu se prezpntai 
prea bine nici după 
darmite Ia cintar

Cu precizarea că celot
ochi

Miadinescu, casier plătitor; 
inginerul horticol stagiar 
Nicolae Nedelcu, recepțio- 
ner. si excontabilul-sef al 
I.A.S-ului, Gheorghe Tițu
lescu, învinuit de instigare 
la fals intelectual și fals 
material.

în ce o privește, comisia 
de achiziționare a lucrat de 
parcă singura grijă era de a 
da mină liberă iul Albăs 
troiu (nu s-au respectai 
prezența tuturor membrilor 
comisiei, cintărirea obliga
torie a fiecărui 
etc.) Comisia s-a dus la 
fața locului in rate, iar Ai
băstroiu a terminat aproape 
singur Întreaga operațiune 
a achiziționării, înscriind in 
borderouri greutăți și sume 
lupă bunul său plac ; Mla- 
itnescu n-a făcut altceva 
iecit să numere banii șl să 
'ranscrie „pe curat" borde 
rourile măsluite ; Ing. Ne- 
■ielcu - ajuns la Constanța 
din pricini necunoscute, la 
spartul tirgului. cind oile 
fuseseră deja expediate — 
gi-a adus |i el „contribu-

animal

cul să plătească transpor
tul. însoțitorii...

Răspunsul directorului ni 
se pare edificator. Va să 
zică forurile de resort gă
sesc de cuviință să inves
tească un milion și jumăta
te de lei tn animale de rasă 
repartizate I.A.S Goești. 
Iar directorul beneficiar 
n-are nici măcar curiozita
tea să asiste ca spectator la 
primirea lor I Dezinteresul 
— și este de datoria forului 
tutelar, a organelor compe
tente să analizeze circum
stanțele acestui dezinteres— 
l-a tinut deoparte tocmai 
pe cel însărcinat să fie cel 
dinții gospodar al unității 
Inițiativa, atita cită a 
s-a oprit la nivelul 
fiilor Oile erau 
erau : recepția nu 
făcuse, fermierii ezitau să 
semneze de primire... Fos
tul contabil-șef, Tițulescu 
Gheorghe. apelind șl el la 
„brevetul" încetățenit, ti
cluiește șt nostdatează do
cumente de recepție De 
dntăritul oilor — simpla.

fost, 
hir- 
cum 
li st

spectorul Constantin Mla- 
din.

Reprezentantul băncii n-a 
sesizat, așadar, nici o nere
gulă. Pe sub ochii săi au 
defilat inert borderouri 
după borderouri, kilograme 
după kilograme șl lei peste 
lei, dar... degeaba. N-a sesi
zat nici prețul umflat, nici 
faptul că de atita „greuta
te" (unele, după cum am 
văzut, și de cite 100 
bietele patrupede nu 
fi putut ține nici pe 
priile lor picioare.

Știm, există felurite 
de de vinovăție : există fe
lurite răspunderi și nu toa
te sint de natură penală 1 
Pentru faptele lor. cei din 
banca acuzaților au avut de 
dat socoteală potrivit legii 
Dar apărarea avutului ob
ștesc — așa cum au rele
vat-o In repetate rlnduri 
documentele de partid — 
nu este o sarcină exclusivă 
a organelor din mecanismul 
legii.

kg), 
s-ar 
pro-

gra-

Nu de mult, In sala clu
bului „1 Mai" din Craiova 
a avut loc și actul final al 
procesului : judecarea în 
fond și pronunțarea sentin
ței. Toți cei patru inculpați 
au fost găsiți vinovății fap
tele, de la caz la caz, abuz 
și neglijentă în serviciu, 
fals, uz de fals. Soluția — 
un verdict de condamnare 
care a dovedit — contrar 
anumitor păreri — că 
prejudiciul există și care, 
reținînd comiterea de fal
suri chiar și la sediul uni
tății. confirmă încă o dată 
concluziile anchetei noastre 
cu privire la climatul per
nicios tn care a prins rădă
cini infracțiunea. Pedepsele 
pronunțate : între un an și 
cinci ani închisoare ; cele 
care-i privesc pe Gh. Tițu- 
lescu și N Nedelcu (cite 1 
an), permițîndu-Ie benefi
ciul grațierii.

Dezbaterea acestui proces 
In fața unui auditoriu anu
me invitat, în specificul 
proceselor „la fața locului", 
iși avea insă, fără îndoială, 
rostul său sub raportul în
vățămintelor ce le furniza 
cazul. Din păcate, procesul 
s-a desfășurat schematic, 
limitîndu-se la aspectul teh
nic și procedural : („Există 
tentații în acest dosar — 
și-a început procurorul sus
ținerea verbală a rechizito
riului — de a descoperi și 
analiza culpe și vinovății 
dincolo de cea penală... Or, 
ce este aici de soluționat e 
un proces de date, de cifre 
și de fapte..."). Nu intrăm 
în alte amănunte și nici nu 
este de datoria noastră să 
arătăm cum să se desfășoa
re și ce trebuie să ofere un 
proces judecat la fata locu
lui. cu atît mai mult cu cit 
această formă este expres 
instituită prin lege. Un lu
cru este cit se poate de 
clar : justiția nu judecă ci
fre, nu judecă date : judecă 
oameni, in fața altor oa
meni. si trebuie să o fa<-a in 
așa fel incit actul justițiar 
să fie in același timp un 
act de educație civică, o 
formă de mobilizare, de ac
tivizare a opiniei publice 
împotriva a tot ceea ce tre
buie combătut șl înlăturat

Dinu POPESCU

Deceba! Anastasescu. Autorul struc- 
■ turii de rezistență a splendidului 

hotel „Continental" din Timișoara 
mărturisea, în contextul anchetei 
„Don Juanii de Talcioc", cum îi e 
jenă să se gîndească la faptul că în
tr-un bar sau intr-un restaurant 
construit de dinsul, pentru oameni 
cu venituri cinstite, se lăfăie și 
dintre cei a căror felie de cozonac 
conține suspect de multe stafide. Dar 
nu paternitatea ideii vrem s-o dis
cutăm, ci propunerea Însăși. Am re
flectat foarte serios tn fața acestei 
sugestii. Mai Intii am acceptat-o. 
Apoi ne-am zis că nu putem umbla 
cu jumătăți de măsură. Indivizii de
testați n-ar avea ce căuta nici în 
cinematografe, nici la cabane, nici 
pe litoral. Ei nu merită hrana pe 
care o mănîncă. De fapt nu merită 
nimic, nici apă și nici aer. Să le 
luăm apa și aerul, iată adevărata so
luție morală. Adică să le facem im
posibilă existenta parazitară. Dar, 
dacă ne gîndim bine, asta și Între
prindem zi de zi : o suprimare din 
mediu, nu fizică, ci o eradicare reală 
a circumstanțelor care le 
sibilă prezența.

face po-

• SLĂBICIUNE. Apropo 
rea precedentă, cititorul 
din comuna Vrani, județul Ca- 
raș-Severin, opina că cei care în
calcă datoria supremă a muncii sînt 
un rod al slăbiciunii unora dintre 
noi. Comentînd file din „Dosarul 
disprețului față de muncă". Gh. C. 
ne scrie : „Nu am fost deloc sur
prins de mijloacele prin care ele
mente ca Dorin Luca, Bojin Slrbo- 
bran și Bojin Adriana au ajuns să-șl 
ghiftuiască buzunarele cu atita bănet 
și să huzurească pe spinarea unor 
oameni care transpiră pentru a-șl 
cîștiga piinea. Nu m-a surprins nici 
atitudinea lor față de oameni și față 
de muncă. Cred că aș greși total 
dacă aș pretinde de la afaceriști o- 
menie. Ceea ce mă uimește tn- 
trucitva este Îngăduința de care s-au 
bucurat din partea unor oameni cin
stiți. care, fie din naivitate, fie din 
alte motive, au permis acestor avizi 
după înavuțire să tnvirtească tot 
felul de obiecte și să aibă îndeletni
ciri pe care legile țării nu le în
găduie. Locul de agoniseală și «fa
nții» i-au găsit printre noi".

de păre- 
Gh. C.

• O SECUNDĂ I Monica Zeller 
Arad : 
scrieți
asta e situația : unii soți nu se în
țeleg. Colea Cureliuc — Dărmăneștl, 
satul Mărițeia Mică, județul Su
ceava : Nu, opinia dumitale n-a 
trecut neobservată. N-am zis „ce 
știe el !“, am zis „cit știe el !“ Fran
chețea scrisorii ne-a incintat. Adrian 
Mircea și alți uteciști de la I.A.P.L.- 
Segarcea : Vom mai trata asemenea 
teme. Dr. Diamant Petrescu — Bucu
rești : Ce Intreprinseseră organele 
locale 7 Organele locale nu între- 
prinseseră nimic. Emilian Trănescu 
- T.C.I. Pitești. Nicolae Ștefan — 
București. Miron lonescu — Golești : 
în cazul de care vă interesați au fost 
luate măsuri convingătoare de re
stabilire a legalității și a climatului 
etic, inclusiv prin sancționarea 
funcționarilor abuzivi.

Ce simplu pare cum ne 
difmneavoastră I Și totuși,
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Urgențe în pragul campaniei CARNET CULTURAL

însămînțărilor de toamnă

ARATURILE
și ori- 
„Hora 
în că-
Dopu- 
si vi-

PREGĂTIREA SEMINȚEI
RAIDUL NOSTRU IN JUDEȚELE CLUJ Șl VRANCEA I

în programul culturii griului pe anul 1973—1974, întocmit de minis
ter, se prevede : în toate unitățile agricole se va asigura, pînă la 31 
august a.c., pregătirea seminței de griu, corespunzător proporției so
iurilor ce se vor cultiva, se vor stabili elementele valorii biologice 
pentru a se calcula cantitatea ce se dă la hectar. De asemenea, cu 3—4 
zile înainte de semănat se va face tratarea semințelor. Pregătirea se
mințelor a constituit obiectul unui raid-anchetă organizat de corespon
denții noștri in județele Cluj și Vrancea. Iată constatările făcute :

4

Cu citeVa zile în urmă, la Cluj a 
avut loc consfătuirea județeană a 
griului unde conducătorii de unități, 
specialiștii — hoțărîți. să pună,, în 
practică recomandările , conducerii 
partidului privind însămînțările din 
toamna aceasta 1—' au“ TÎdicăt' prin- • 
tre altele, și numeroase probleme vi- 
zînd cantitatea și calitatea .seminței. 
A doua zi, cooperativele agricole 
erau deja în posesia repartiției de 
sămință, astfel că acum au posibi
litatea să și-o ridice la orice oră. 
„La dispoziția unităților agricole se 
află — ne asigură tov. loan Moraru, 
șeful centrului de condiționare a se
minței — 4 000 tone sămință de grîu, 
912 tone orz și 340 tone secară din 
soiurile cele mai potrivite pentru 
condițiile pedoclimatice din județ. 
Sămînța este condiționată, ambalată 
în saci, cu buletin de analiză elibe
rat de laboratorul județean".

Cea mai mare parte a seminței 
provenite din producțiile proprii ale 
unităților agricole se află în depozi
tele și magaziile acestora. în ce 
stadiu se află pregătirea ei ? între
barea am adresat-o tovarășului ing. 
Ioan Prodan, director adjunct al di
recției agricole județene.

— în urma discuțiilor ce au avut 
loc in consfătuirea județeană a griu
lui s-a ajuns la concluzia că 
balanța seminței trebuie reactualiza
tă, ceea ce s-a și făcut. S-a ținut 
cont de faptul că la controalele 
efectuate s-au găsit multe boabe șiș- 
tave și boabe mici. în scopul elimi
nării acestora s-a trecut la o nouă

selectare a seminței. O altă măsu
ră — după părerea mea, foarte im
portantă — este recoltarea organizată 
a probelor de laborator pentru ana
lize. Specialiști ai laboratorului ju
dețean se deplasează in fiecare uni
tate, la fiecare magazie unde -se 
află semințele, iau probele și con
trolează cu acest prilej starea în
tregii cantități. Acțiunea este în 
curs și vom urmări cu toată răspun
derea ca ea să se încheie repede.

— Putem deci conchide că la 
ceastă dată întreaga cantitate 
sămință este asigurată, pe soiuri, 
întrunește condițiile calitative 
rute ?

— Da, pot spune că întreaga can
titate de sămință. de grîu, orz și se
cară este asigurată, pe soiuri, con
form balanței refăcute. Vom urmări 
ca operațiile suplimentare de selec
tare să fie făcute în timpul cel mai 
scurt în fiecare unitate, să se 
imediat cantitățile de sămință 
baze.

a- 
de 
că 

ce-

ridice 
de la

★
„Ținînd seama că sămință 

unul din factorii principali de care 
depinde creșterea recoltei medii de 
griu la hectar — ne spunea ing. Ion 
Mocanu, director adjunct al direcției 
agricole județene — s-a stabilit ca și 
in județul Vrancea să crească pon
derea suprafețelor ce urmează a fi 
cultivate cu soiuri intensive. Bineîn
țeles, introducerea și extinderea lor 
vor fi urmate de aplicarea unei teh
nologii

este

corespunzătoare, ceea ce va

face cu putință obținerea unor spo
ruri importante de reooltă".

Va putea fi realizată structura so
iurilor stabilită de direcția agricolă ? 
Punem această întrebare deoarece, 
din chuza condițiilor nefavorabile 
din toamna anului trecut și din pri
măvara acestui an, în multe unități, 
ca cele din Nănești, Rimniceni. Mâi- 
cănești și altele, loturile semincere 

’ au fost calamitate. Din producție 
proprie, cooperativele și-au asigurat 
abia 51 la sută din sămință de griu 
necesară. Recent, Ministerul Agri
culturii a repartizat județului Vran
cea o cantitate de 2 514 tone, insufi
cientă totuși pentru a acoperi între
gul necesar de sămință. La această 
dată, deficitul este de peste 600 
tone.

Desigur, cu aceasta nu se poate 
aprecia că problema semințelor este 
încheiată în județul Vrancea. 
iată de ce : la bazele de recepție 
întreprinderii de valorificare a 
realelor, întreaga cantitate de 
mință a fost condiționată, ambalată 
în saci, dar nu a început să fie pre
luată de către unități. Cineva trebuie 
să dea semnalul !

în cooperativele agricole de pro
ducție situația este mai complicată. 
Din cantitatea de 3 842 tone sămință 
brută, pină la data de 29 august au 
fost condiționate abia 2 340 tone. în 
unele unități sămînța nu a fost bine 
condiționată. Astfel, la Gugești, griul 
a fost trecut printr-o vinturătoare, 
și aceea nereglată corespunzător. Ca 
urmare, nu s-au putut îndepărta 
toate semințele de buruieni, iar cele 
110 tone griu trebuie recondiționa
te. Cooperativa agricolă din Sihlea 
a selectat 298 tone griu, dar în urma 
analizelor de laborator a rezultat că 
numai 158 tone au puritatea nece
sară. Și la Gologa.nu, din cele 175 
tone pentru care s-au trimis probe 
la laborator, 135 
iar 20 tone ’ nu 
cerută. Se poate

țiunea de condiționare a seminței de 
grîu din producția cooperativelor 
agricole a rămas în urmă. Analiza 
la laborator a unei probe durează 
4—5 zile. Cum pînă la începerea în
sămînțărilor mai e puțin, este nece
sar ca, în toate unitățile, să se termi
ne condiționarea întregii cantități de 
semințe și recoltarea probelor pen
tru laborator.

Alex. MUREȘAN 
Ion NISTOR 
corespondenții „Scînteii

Și 
ale 
ce- 
să-

tone nu corespund, 
au nici germinația 

deci aprecia că ac-

Strălucit mesager al artei noastre 
populare. Ansamblul folcloric „Cio- 
cîrlia" a părăsit marți Capitala, ple- 
cînd într-un turneu în Birmania. 
India și Irak. Pentru prima oară 
oaspete al acestor țări, ansamblul 
românesc, care a fost aplaudat pînă 
acum pe numeroase meridiane ale 
globului, va înfăț’șa și de astă dată, 
prin programele sale, bogăția 
finalitatea folclorului nostru, 
staccato", „Buciumul". „Sîrba 
rutăj1. executate de orchestra 
Iară, vor sugera optimismul
goarea cîntecului născut pe melea
gurile noastre. Acesta va fi si mai 
mult pus in valoare prin talentul 
cîntăreților Angela Moldovan si Ion 
Cristoreanu. Violonistul Tudor Pană, 
dirijorul orchestrei, Simion Stanciu 
la nai. Dumitru Zamfira la fluier și 
cimpoi, Constantin Botez la clarinet, 
Ion Milu la taragot și alți soliști 
vor face cunoscute, pe lingă melodii 
specifice din tezaurul nostru folclo
ric, cum sînt doina, brîul, învirtita, a- 
lunelul și interesantele instrumente 
populare. în pitorești costume, dan
satorii vor oferi spectatorilor din 
cele trei țări gazdă o imagine des-

t V
PROGRAMUL I

9,00 Curs de 
pitulare

9,30 Parada 
10,00 Telex.

limba engleză. Reca- 
(IX).

sporturilor.

10,05 Avanpremiera.

10,10 Șoferi de cursă lungă.

10,30 Selecțiuni din „Album dumi
nical".

11,10 La ordinea zilei. Azi, județul 
Timiș.

11,25 Film serial : „Marea iubire a 
lui Balzac". Coproducție po- 
Iono-franceză. Regia : Woj
ciech Solarz. Ultimul episod 
— „Eliberatul".

12,20

13,00

17,30

TV. 
act de angajare 
etică.

Revista llterar-artistică 
Scrisul — 
politică și

Telejurnal.

Curs de 
Recapitulare (IX).

limba germană.

18,00 Telex.

18,05 Tragerea Pronoexpres.

18,15 întrebări și răspunsuri • Mu
tații în structura socială a 
României • Sensul și necesi
tatea educației permanente.

18,45 Caracas — capitala Venezue- 
lel. Reportaj filmat.

19,00 Timp și anotimp în agricul
tură.

pre varietatea și expresivitatea jo
cului popular românesc caracteristic 
diferitelor zone ale țării.
va putea astfel urmări străvechiul 
dans al „călușarilor’ __ ___ __
Oaș, jocul de perechi de pe Tîrnave, 
cel oltenesc, plin 
sugestivul dans 
din zona Clujului 
de impresionante.

★
La muzeul Banatului din Timi

șoara a avut loc, marți după-amia- 
ză, vernisajul expoziției personale 
a artistului plastic francez Edouard 
Pignon, manifestare care se înscrie 
în cadrul schimburilor artistice ro- 
mâno-franceze. Sînt expuse peste 
70 de creații — pictură și grafică — 
cu o bogată tematică, redată într-o 
viziune artistică specifică artei plas
tice franceze contemporane.

★
Marți dimineața Ansamblul fol

cloric „Brădulețul" al întreprinderii 
de autocamioane din Brașov a ple
cat în Franța. Artiștii amatori ai 
întreprinderii brașovene vor partici
pa la o confruntare internațională 
care va fi organizată la Dijon.

Publicul

■“ sau cel din

de exuberanță, 
al „sucitoarelor" 
și altele tot atît

19,20 1001 de seri : „Cavalerul Flo
ricică șl scutierul său" (IV).

19,30 Telejurnal • Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20.W CIntecul săptămînii : „o ra- 
" de Radu Șer- 

Flavia Buref. 
Elena Neagu.

mură spre cer' 
ban. Versuri : 
Interpretează :

20,06

20,25

20,30

Teleobiectiv.

Publicitate.

Telecinemateca : Ciclul Jonh 
Ford. ..Plugul șl stelele" — 
ecranizare după piesa cu a- 
celași titlu de scriitorul 
Irlandez Sean O’Casey. Cu : 
Barbara Stanwyck șl Preston 
Foster.

21,50 Interpretul preferat — Ileana 
Sărăroiu.

22,00 24 de ore.

PROGRAMUL H

20,00 o viață pentru o idee : Da
niel Danielopolu.

20,30 Agenda.

20,35 Avanpremieră.

20,40 Tineri interprețl : • Clarine
tistul Vasile Mactoc, student 
In anul I la Conservatorul 
„Clprian Porumbescu" din 
București a Pianistul Cris
tian Vais, elev al Liceului de 
muzică nr.
« Pianista 
pescu.

1 din București 
Dana Protopo-

31,25

31,35

21,55

22,15

Muzeul de la Topalu.

Ghișeul.

Meridiane literare.

Ecou de romanță. Clntă : 
Dorina Drăghicl, Nlcu Stoe- 
nescu, Dorel Liveanu.

cinema
• Afecțiune : CAPITOL — 9.30;
11,45; 14; 16,30; 18,30; 20,30.
• Love Story : GRADINA CAPI
TOL — 19.
• Fellaga : LUMINA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Perechile : PATRIA ~ 9; 12; 
15; 18; 21, FESTIVAL — 9; 11,45; 
14,30; 17,30; 20,30, la grădină — 
19,15.
• Dreptul de a iubi : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, la grădină — 19,30.
• Polițistul : BUCUREȘTI — 9;
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, la gră
dină — 19,30, SCALA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30,
GRADINA DINAMO — 19,30.
• Departe de Tipperary j FAVO
RIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 13,15; 
20,30, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, la grădină — 19,30, 
VICTORIA — 10; 12; 15; 17; 19; 21.
• Valter apără Sarajevo i FLO- 
REASCA — 15,30; 19.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,30.
• Eglantine : DOINA — 11; 13;
15,15; 17,30; 20.
• Conspirația : GLORIA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30. >
• Ferma din Arizona : TIMPURI 
NOI — 9,15—19 în continuare.
• Parașutiștii : BUZEȘTI — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, la gră
dină — 19,30, MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,30; 20,45, ARE
NELE ROMANE — 19,30.
• Planeta maimuțelor — 10; 12; 
14; 16,30; 18,30. Parada primăverii
— 20,30 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Aventura lui Poseidon : GRI- 
VIȚA — 9; 12; 15,15; 18; 20,39, 
VOLGA — 8,45; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45.
• Cartea junglei i MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Dragostea începe vineri : POPU- ■ 
LAR — 16; 18; 20.
• Urmărire la Amsterdam : TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30, la grădină — 19,30, AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, la grădină — 19,30, FLAMU
RA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,90.
• Eva și Adam : VIITORUL — 
16; 18; 20.
• Distratul ; ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POGOARE — 15,30; 18; 20,15.
• Jucătorul : DRUMUL SARH — 
15,30; 18; 20,15.
• Jandarmul la plimbare : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30,
• Autostop : PACEA — 16; 18; 20.
• Fantoma lui Barbă Neagră : 
BUCEGI — 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 19,30, ARTA — 15,90; 18;
20.30, la grădină — 19,30.
• Tu, eu și micul Paris : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20.
• Un om In sălbăticie î GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 30,30, MUNCA
— 15,30; 18; 20,15.
• Ultimul cartuș : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
• La răscruce de vlnturi : RA
HOVA — 15,30; 18; 20,15.
• Fluturii sînt liberi : UNIREA — 
15,30; 17,45; 20, la grădină — 19,30.
• Cutezanța : COTROCENI —
15,30; 18; 20,15.
• Infailibilul Baffles : TARA — 
15,30; 18; 20,15, la grădină — 19,30, 
MOȘILOR — 16; 18; 20, la grădină
— 19,30.
• Cowboy : CRÎNGAȘI — 15,90;
18; 20,15.
• Clprian Porumbescu i FLACA-
RA — 16; 19,30.

SAntoniu și Cleopatra t PRO- 
RESUL — 15,30; 19.

• Florentiner nr. 73 î VITAN — 
15,30; 18; 20,15.
• Simon Templar intervine t 
GRADINA VITAN — 19,30.

UN RECORD EXCEPȚIONAL !
PESTE 200 000 000 DE SPECTATORI DIN TOATE ȚĂRILE LUMII AU VĂZUT FILMUL.

ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 7 PITICI

teatre

PRODUCȚIE : WALT DISNEY. TEHNICOLOR. O CAPODOPERĂ A DESENULUI
ANIMAT. ÎN CURÎND PE ECRANELE CAPITALEI

• Teatrul Național „I. L Cara- 
giale" (sala Comedia) : Trei frați 
gemeni venețieni — 20.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase” (sala Savoy) : Trăsnitul 
meu drag — 19.S0 (la grădina 
Boema) : Kstlval-Boema — 20.

Adevărul vieții, mai ales pentru 
prozator, este strins legat de conflict, 
este condiționat de contradicție, de 
sesizarea și de luminarea ei din un
ghiurile cele mai inedite, de o re
liefare cît mai obiectivă a înfruntă
rilor care au loc în realitate, intre 
ceea ce se naște și ceea ce moare, în
tre Ceea ce s-a născut și a crescut, 
Imbătrinind apoi, și ceea ce dă noi 
elanuri devenirilor, fiindcă mersul 
dialectic al lucrurilor nu cunoaște o- 
preliște, iar revoluția, procesul fun
damental al epocii contemporane, pă
trunde din ce în ce mai adine în 
viața omenirii, atrage în albia ei noi 
și noi popoare, trezește la viață rîn- 
duri noi de oameni, aprinde scinteia 
speranței acolo unde au dăinuit se
cole intregi bezna înapoierii și lipsa 
de mîndrie a gîrbovirii sociale și na
ționale, schimbă și preface totul, din 
rădăcină, dar nu ca într-un marș 
zglobiu, ci ca intr-o bătălie lunga, 
grea, dar și frumoasă. i

★
Pentru scriitorul idilic, idilic din 

vocație sau din alte motive, lucruri
le se prezintă cît se poate de simplu. 
El va presăra lumină peste narațiu
nile pe care le va da la iveală, va 
teoretiza această presărare de lu
mină, va uita de predispozițiile ini
țiale, dacă le-a avut, își va „forja" 
un fel de stil, cu ajutorul căruia ori
ce crîmpei de conflict va deveni o- 
peră literară, cu inceput și cu sfîr- 
șit, cu desfășurări „dramatice", cu 
încheieri cît se poate de limpezi, 
dacă nu chiar triumfătoare. Din- 
tr-un conflict care ar putea să țină 
în picioare o nuvelică. scriitorul idi
lic va alcătui cu ușurință un roman, 
va mima dezbaterile de idei și va 
simula actualitatea, fără a se apro
pia de lucrurile acestea. Dacă va 
scrie despre colectivizare, el își va 
pune eroul să se frămint.e înainte de 
a da cererea de înscriere, cu măsură 
insă, nu prea mult, apoi îl va plasa 
într-o brigadă de producție, după 
care... Să nu exagerăm însă, să nu în- 
groșăm niște tendințe, mai cu seamă 
că idilismul cel mai frecvent — frec
vent și in ultima perioadă literară — 
nu se bizuie pe o falsificare așa de e- 
videntă a lucrurilor. Dimpotrivă, idi
lismul acesta, modern și ultramodern, 
pigmentat cu cele mai noi cuceriri 
«le prozei mondiale, e mlădios ți

vioi, e inteligent cu măsură și în
drăzneț cu prudență, e scăpărător 
și bătăios, pe deasupra, pentru că 
pe dedesubt tot gol și sterp este, 
neavînd nimic de-a face cu dezba
terile pe care ar vrea să și le inte
greze, neavînd nimic comun cu viața, 
cu ceea ce omul a cucerit și cuce
rește prin muncă și prin luptă — 
cu bucuriile și cu tristețile lui, cu 
acele nespus de poetice și de toni
fiante înmuguriri de noi și noi idei 
creatoare, cu dirzenia și cu încrede
rea. Dar asta nici nu contează, ade
vărul vieții și conflictele pe care se 
bizuie acest adevăr fiind și răminind 
de multe ori o simplă problemă teo
retică, trecînd cu dezinvoltură din ar
ticol în articol și din discuție în dis
cuție, urmînd să fie abordat frontal 
cindva, cine știe cînd. ,

Există, de bună seamă, scriitori 
care sînt înclinați să vadă lucrurile 
intr-un anumit fel, cărora le sint mai 
familiare aspectele luminoase ale re
alității. Nu despre ei este vorba 
aici, nu este vorba, de fapt, despre 
cineva, în mod special, ci despre a- 
numite atitudini, despre falsurile 
care se pot naște din cauza grabei 
sau din alte cauze, subiective sau 
obiective, este vorba mai degrabă de 
un anumit soi de conjuncturalism ar
tistic, despre joncțiunea care tinde 
să se realizeze — sau chiar s-a rea
lizat în anumite cazuri — intre sche
matismul cel mai simplist și mai 
strident și modernismul cel mai mo
dern, dacă se poate spune așa, 
performanță care părea de do
meniul imposibilului. Nu este to
tuși, după cum ne arată urții au
tori, cei ce s-au deprins să facă 
gălăgie în jurul propriilor com
puneri, teoretizindu-îe, adăugîndu-le, 
prin explicații și supra-explicații, 
noi și noi înțelesuri, bizuindu-se, 
la o adică, pe colaborarea cite 
unui critic dornic să-și refacă 
prestigiul pierdut în cine știe ce îm
prejurări. Nu e ușor, cu toate astea, 
să fii scriitor idilic. Dificultățile insă, 
cite există, țin de micile și marile 
aranjamente, n-au nimic de-a face 
cu angajarea și cu răspunderea 
civică, fiind tot atît de străine de 
lucrurile acestea grave cît a fost și 
este felul acesta de literatură față 
de viață.

Bizuindu-se pe falsuri, oricît ar fi 

ele de nuanțate și de modernizate, 
literatura idilică n-a fost și nu este 
altceva decît un pospai artistic, un 
fel de gunoi spiritual, la care viito
rimea se va uita cu o întemeiată ui
mire.

★
Pentru scriitorul negativist, pe de 

altă parte, lucrurile se prezintă la fel 
de simplu. De data aceasta însă, 
peste fapte și peste narațiuni nu se 
presară lumină,' ci funingine sau ne
gru de fum, depinde de sursele de 

ADEVĂRUL VIEȚII
aprovizionare. Uneori, operațiile de 
acest fel, farmaceutice sau indus
triale — depinde, iarăși, de posibili
tățile fiecărei „întreprinderi" — se 
petrec în cadrul aceleiași „opere", 
ceea ce înseamnă că negativismul 
este frate bun cu idilismul. Ar mai 
fi de menționat că recuzita este mai 
bogată, de data aceasta se ape
lează la simboluri, voit cețoase, se 
mai ciupește cîte o idee de aici și 
cite-un gind de dincolo și se alcă
tuiesc altfel de narațiuni, corecte, dar 
false. Micile drame și conflictele 
minore capătă astfel, prin alambi- 
cări și prin supralicitări, proporții u- 
riașe — ar voi să le capete, nereu
șind, în fapt, decit să dezvăluie cit 
de ingust este orizontul celui ce al
cătuiește asemenea „artifexuri". cît 
de joasă este viziunea lui, dacă mai 
poate fi vorba de așa ceva. Chiar u- 
nele intenții bune, izvorîte dintr-o 
dorință sinceră de primenire a pro
zei, eșuează în falsitate, nimerind a- 
lături de drumul cel mare al realis
mului, bătucind niște potecuțe strîm- 
be și încîrcolite, pornind de la idilism 
și întorcindu-se la el, după cum bat 
vînturile diverselor conjuncturi ar
tistice.

Dacă se va „purta" o anumită lite
ratură, mai dură, mai plină de as

perități, dacă îndrăzneala va fi nu
mită necesitate, scriitorul predispus 
la idilisme și edulcorări va schimba 
imediat macazul, iși va însuși în 
grabă un patos pe care nu l-a avut 
niciodată, va lăsa de o parte „bucu
ria vieții" și se va concentra asupra 
tristeții, asupra înfrîngerilor, asupra 
tragediilor, descoperindu-și peste 
noapte vocații noi și neașteptate. 
Lumea va deveni astfel, prin molip- 
sire, -sumbră și haotică, orizontul va 
fi întunecat, iar eroii unor asemenea

puncte de vedere

producțiuni vor fi niște biete fantoșe, 
se vor zbuciuma în gol, nu vor avea 
nici o constantă psihologică, oricite 
pagini de „analiză" li se vor închina.

O simplă ploaie va deveni, într-un 
asemenea context, un eveniment teri
bil, preocupările cele mai banale vor 
fi suprasolicitate, căutindu-li-se sub
înțelesuri „existențiale", adăugin- 
du-li-se concluzii și explicații, cum 
se făcea în cazul celei mai „bune" 
și mai sănătoase literaturi schemati
ce, atîta doar că se procedează la o 
răsturnare a clișeelor. Trium
furile de dincolo devin aici In
fringed, albul devine negru, iar 
rozul se preface în cenușiu. Falsul 
rămine fals însă, artificialul — arti
ficial. chiar dacă primește vetoul 
criticii literare, al aceleiași critici de 
multe ori, fiindcă și în domeniul a- 
cesta. al criticii, schimbările de atitu
dine au loc în cadrul aceleiași „ope
re", cel mai adesea.

★
Pentru scriitorul realist. în schimb, 

înțelegind prin realism o preluare 
superioară, prin sinteză, a celor mai 

noi și mai interesante procedee ar
tistice, lucrurile capătă deodată o 
turnură mult mai gravă, dacă nu 
chiar dramatică. în raport cu o reali
tate nouă, bogată, dar și rapidă în 
schimbările pe care le cunoaște. A- 
firmația conform căreia în epoca 
noastră un deceniu echivalează cu 
un secol a devenit un loc comun, 
fără a descifra sensul real al vieții. 
Ea conține un mare adevăr, fiind ex
trem de generală insă, îl aplatizează, 
ascunzîndu-i asperitățile. Dincolo de

I
această afirmație se află oamenii, cu 
gîndurile și simțămintele lor, cu 
aspira țiile și cu inerțiile lor, se află, 
practic, o lume întreagă, care n-a 
cunoscut niciodată răvășiri atit de 
mari și de profunde, care nu a fost 
pusă nici cînd, nici măcar in treacăt, 
în fața unor probleme atit de capi
tale și de presante. De aici provine, 
de altfel, principala dificultate a 
abordării realiste a vieții de azi — 
dintr-o mult prea mare densitate a 
clipei, nu a zilei sau a anului, din
tr-o perindare mult prea rapidă a 
primenirilor prin care a trecut și 
trece lumea contemporană. Aceasta 
este o caracteristică a lumii moder
ne. dar mai ales a lumii noastre so
cialiste. care a cunoscut și cunoaște 
altfel de structurări sociale, a clădit 
și clădește altfel de relații între oa
meni. Poate că tocmai de aceea și 
cade accentul, în acest ultim caz, în 
cazul nostru, așadar, pe om și pe 
schimbările pe care le cunoaște el 
— pe mutația psihologică, a cărei 
generalizare, atingînd straturi din ce 
in ce mai diverse și mai adinei, de
vine intr-un fel insesizabilă. Ochiu
lui mai puțin pătrunzător i se poate 
părea. într-o asemenea ambianță 
socială, că lucrurile merg ori
cum înainte, se mai întîmplă cîto 

o dificultate, se mai face sim
țită pe ici pe colo prezența an- 
chilozatoare a birocratismului și 
a carierismului, dar, pină la urmă, 
problemele tot se rezolvă. Și a- 
ceastă judecată conține un adevăr, 
fiind insă tot atit de globală ca și 
precedenta, ea capătă un anumit ca
racter. general valabil dacă nu chiar 
fixist, intrînd în contradicție cu des
fășurarea concretă a vieții, fiindcă 
în viață lucrurile nu se rezolvă în
totdeauna, răminind uneori in aștep
tare și in suferință, născînd frămîn- 
tări și dureri. Alteori, ele se rezolvă, 
dar nu cum se rezolvă în literatură, 
într-un anumit fel de literatură, ci 
altfel, mai convingător, mai altcum, 
nu pentru totdeauna. în orice caz, 
fiindcă orice înaintare naște nai și 
noi dificultăți, noi și noi contradic
ții, primenirile de ieri devenind, as
tăzi, îmbătrîniri sau chiar anchilo
zări.

Problema e, de fapt, nu de a găsi 
în chip artificial un echilibru intre 
aceste două posibile moduri de a re
flecta realitatea — între idilism și 
negativism — ci de a surprinde 
pulsul real al dezvoltării, de a privi 
viața în față, fără teamă și fără 
crispări, fără zîmbete de circum
stanță și fără aplauze seci, cercetă
tor. adică, analitic. Și dacă subiectul 
la care te-ai oprit duce spre o re
zolvare tragică, o cere cu necesitate, 
nu o ocoli, îndulcindu-1 în chip arti
ficial, chiar dacă ți se va spune că as
tăzi, în condițiile noastre, tragedia 
nu mai este posibilă. S-ar putea să 
fie așa, intr-adevăr, problema rămîne 
oricum deschisă, fiindcă in viață. în 
viața noastră nouă și dinamică, se 
mai întîmplă și tragedii, din diverse 
motive, subiective sau obiective — 
datorită neînțelegerii unor cerințe 
majore și implacabile, datorită unor 
ostracizări sau unor asalturi ale par
venitismului și profitorismului de tip 
nou — iar tu, ca scriitor, nu poți să 
nu ții seamă de ceea ce se petrece 
în viață, de acest izvor veșnic viu. 
Problema e, în ultimă instanță, de 
a sesiza și de a scoate în lumină, cu 
patos, dar și cu luciditate, contradic
țiile din realitate, felul cum se nasc 
și cum se înlănțuie ele. Partea ne
văzută sau mai puțin sesizabilă a 
lucrurilor a fost și este mai intere
santă si mai complexă decit se poate 

bănui, a constituit si constituie o 
sursă inepuizabilă, pentru o întreagă 
literatură, nu pentru o carte anume, 
a unui anumit scriitor.

Exemplificînd, fără a Intra in a- 
mănunte și fără a da nimănui su
gestii sau retete. aș spune că pen
tru reporterul judiciar un om care a- 
dună bunuri materiale pe căi ilegale 
— indiferent ce ocupație are el: e 
barman, simplu traficant de metale 
prețioase sau mandatar — este, cu un 
termen consacrat de acum, un simplu 
ilicit. Pentru scriitor însă, pentru 
scriitorul de vocație si de atitudine, 
sfera acestei noțiuni este mult mai 
largă, fiindcă ilicit e, la urma-urmei, 
și cel ce nu-și onorează, prin cinste 
și prin competență, prin consecventă 
și printr-un real spirit de clasă, 
munca pe care o face, răspunderea 
cu care a fost învestit, salariul cu 
care este retribuit. De data aceasta 
însă, legea, legea scrisă nu poate 
interveni prompt și operativ, lucru
rile fiind mai complicate și mai com
plexe. necesitînd timp si investigații 
de alt ordin. Dar literatura poate $1 
trebuie să intervină, nu înfierînd sau 
demascînd la modul strident și ne
convingător, ci cercetînd, analizind — 
cum spuneam mai înainte — arătind 
cum devine cineva, din factor de 
progres, dinamizator, frînă sau chiar 
adversar al dezvoltării, reliefînd în
tineririle, dar și inevitabilele îmbă
trîniri, ale unor oameni sau ale unor 
structuri sociale, surprlnzind felul 
cum se naște viața din viată, intr-o 
înlănțuire din ce în ce mai impe
tuoasă.

Revenind la afirmațiile făcute la 
începutul acestor însemnări, aș 
spune, nu pentru a avea cu orice 
preț o încheiere mobilizatoare, ci 
pentru a sublinia un anumit lucru, 
la care am ținut și țin, pe temeiul 
căruia am căutat și caut să-mi edific 
propria-mi proză — că adevărul vie
ții a fost și rămîne principalul punct 
de încercare, factorul de raportare 
determinant și hotărîtor pentru orice 
literatură, cu atît mai mult pentru o 
literatură partinică, angajată fără 
nici o reținere în înfruntările sociale 
și politice ale epocii, cum a fost și 
este literatura noastră contemporană.

Ion LA.NCRANJAJM
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„La 8 februarie 1968 am 
in primire autovehiculul 
113 „Bucegi", seria 41523/96 197. 
Pină la data de 1 iunie 1973 
am parcurs cu
Precizez că in această 
dă nu i s-a efectuat nici 
din cele patru reparații 
tale la care avea dreptul 
fina și că ea nu a suferit nici 
o avarie, mărturie stind fi 
vopseaua originală care este 
intactă. Recent m-am prezen
tat cu mașina la verificarea 
stării tehnice anuale. Si de astă 
dată ea a trecut examenul cu 
nota 10“.

Sint citeva rinduri extrase 
dintr-o scrisoare sosită nu de 
mult pe adresa întreprinderii 
de autocamioane Brașov. Sem
natarul lor este conducătorul 
auto Ion Nicolae, din cadrul 
Trustului de montaj utilaj chi
mic București, grupul de șan
tiere Craiova. Ce am mai pu
tea adăuga noi 7 Doar atit, că 
nota maximă acordată mașinii 
de către comisie revine 
drept conducătorului auto, 
ruia ii dorim drum bun 
departe.

de 
că- 

mai

Cu... focul
pe căciulă

V. Chibeleanu, din Tg. ’ 
reș, își instalase in casă 
felul de comutatori șl fire 
lectrice. Pentru aparatul de 
dio, pentru reșou, pentru

Mu- 
tot 
e- 

! ra- 
r___  _ , , . di

verse becuri. Toate — fără avi
zul întreprinderii în drept. In- 
tr-una din zilele trecute, pe unul 
din firele acestei instalații im
provizate s-a produs un scurt
circuit. De la acesta s-a de
clanșat apoi un incendiu. Sim- 
țindu-se cu musca pe căciulă, 
V. Chibeleanu nu voia să a- 
nunțe insă pompierii. Pentru a 
nu se descoperi improvizațiile 
respective, a încercat să stinRă 
el incendiul. Rezultatul ? Focul 
s-a extins din apartamentul 
său în cel al vecinului, iar 
cînd, in sfîrșit, au venit pom
pierii, V. Chibeleanu s-a con
vins că improvizațiile cu pri
cina l-au costat foarte scump.

Pe încredere
Vasile Cimpoieș, din Udești 

(Suceava), poposise in comu
na Lunca Banului (Vaslui). 
Chipurile, să-și vadă niște ru
de. Tocmai atunci primarul 
D. Boț căuta un om descurcăreț 
și de încredere care să aducă 
de la Frasin (Suceava) 50 mc 
de stilpi pentru extinderea li
niei electrice. Auzind despre 
ce-i vorba, Vasile Cimpoieș n-a 
zis ba. A cerut 2 000 lei — una 
pentru el și alta pentru secre
tarul consiliului popular, C. 
Stoica — șl, împreună ,cu a- 
cesta, a pornit la drum. După 
citva timp s-au întors cu un 
act fictiv pentru decontarea su
mei de 5 102 lei, plătiți, pasă
mite, unor muncitori încăr
cători. La casieria primăriei 
însă, surpriză. Contabila a con
statat că decontul este fals. 
Deferiți justiției, la scurt timp 
cei doi au fost condamnați. Cu 
acest prilej s-a constatat 
că Vasile Cimpoieș avea (și 
primarului din Lunca Banului 
mai că nu-i venea să creadă) 
nu mal puțin de 17 condam
nări la activ pentru fapte si
milare. Intr-adevăr, mai rar 
așa „om de încredere" ! Dar și 
mai rară o asemenea creduli
tate.
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a pagubă
loan Vasile și Eugen Bontea, 

din comuna Seini (Maramureș), 
se angajaseră să păzească vi
tele consătenilor lor. Dumnea
lor credeau însă că, pe lingă 
această treabă, ar putea să se 
mai ocupe și de altele. Așa 
se face că, într-o zi, s-au dus 
să Încarce niște fin, lăsînd vi
tele singure. „N-au unde mer
ge" — și-au zis ei liniștiți. Dar 
vitele au ținut parcă să nu le 
confirme această socoteală. A- 
jungînd în zona căii ferate, 13 
dintre ele, călcate de tren, au 
rămas printre traverse. Acum 
cei doi paznici n-au decît să 
fluiere a pagubă : cam 50 000 
lei îi va costa „hărnicia și lip
ea de răspundere".

Glumă ?
După cum spun ei, Traian 

Marin, din bd. Bucureștii Noi 
nr. 68, și Gheorghe Potingă, din 
comuna Mogoșoaia, erau 
pe glume, 
și, cum n-aveau altceva 
bun de făcut, au intrat cu el 
la „Hanul cu prepeleac", 
aici, „i 
„să se distreze" speriind 
sumatorii din local. S-au 
trat mal puțin insă cînd, 
fața locului, au apărut, 
mate in grabă, organele 
ordine. A doua zi, distracția 
s-a încheiat la tribunal. Prin 
hotărirea instanței de judeca
tă, cei doi au fost condamnați, 
pentru tulburarea liniștii 
blice, la cite trei luni 
chisoare.

puși 
Găsiseră un șarpe 

mai

.Hanul cu prepeleac". Și 
.băieții veseli" au început 

con
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LA AMBASADA REPUBLICII POPULARE BULGARIA

Solemnitatea decernării medaliei
jubiliare „Gheorghi Dimitrov11

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAURER, A PRIMII PE 

AMBASADORUL REPUBLICII AFRICA CENTRALĂ
La Ambasada Republicii Poipulare 

Bulgaria din București a avut loc, 
marți după-amiază, solemnitatea de
cernării medaliei jubiliare „Gheor
ghi Dimitrov" cu prilejul celei de-a 
90-a aniversări de la nașterea acestui 
mare fiu al poporului bulgar.

După cum s-a anunțat în presă, 
această înaltă distincție a fost înrnî- 
nată la 25 iunie, într-un cadru so
lemn, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste 
România, pentru necontenita și rod
nica activitate in consolidarea și 
dezvoltarea prieteniei și colaborării 
dintre România și Bulgaria.

Aceeași distincție a fost decernată 
tovarășilor Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pa
nă, Gheorghe Rădulescu, Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț, altor membri ai con
ducerii de partid și de stat, unor 
vechi militanți ai mișcării muncito
rești și revoluționare din țara noas
tră, dintre care unii l-au cunoscut 
pe Gheorghi Dimitrov în clocotitoa- 
rea sa activitate de luptă împotriva 
fascismului, pentru eliberarea po
porului bulgar și făurirea statului 
democrat popular.

Inminînd medalia jubiliară, amba
sadorul R. P. Bulgaria la București, 
Spas Gospodov, i-a felicitat pe cei 
decorați pentru activitatea desfășu
rată în scopul ridicării prieteniei și 

bulgapo-române pe o 
in spiritul 
de tovarășii

colaborării 
treaptă și mai înaltă, 
convorbirilor purtate

Zilele filmului bulgar
în deschiderea Zilelor filmului 

bulgar, organizate de Consiliul Cul
turii șî Educației Socialiste cu pri
lejul celei de-a 29-a aniversări a 
victoriei Revoluției socialiste în Bul
garia, sărbătoarea națională a aces
tei țări, marți seara a avut loc la 
cinematograful Capitol din Capitală 
un spectacol de gală cu filmul „A- 
fecțiune". Este un film despre tineri, 
despre virtuțile lor morale, despre 
aspirațiile lor spre valorile cele mai 
durabile ale generației care luptă cu 
abnegație împotriva indiferenței, a- 
patiei. Producția studiourilor bul
gare a fost distinsă în acest an cu 
unul din marile premii ale Festiva
lului internațional al filmului de la 
Moscova.

La manifestare au luat parte Ma
rin Stanciu, director general al cen
tralei „România-film", funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Cronica
între 30 august și 2 septembrie 

au avut loc la Satu-Mare lucrările 
Conferinței naționale de știința so
lului, avind ca temă valorificarea 
rațională a fondului funciar din 
centrul și nord-vestul Transilvaniei. 
La sfirșitul lucrărilor, participanții 
au adresat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prin care-și exprimă calde mulțu
miri pentru grija ce o acordă dez
voltării bazei tehnico-materiale a 
agriculturii. Ei se angajează că-și 
vor spori substanțial aportul la îm
bogățirea tezaurului de cunoștințe 
privind ameliorarea, îmbunătățirea 
și gospodărirea mai rațională a so
lului în scopul creșterii producțiilor 
agricole și silvice.

★
în telegrama adresată Comitetului 

Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
participanții la lucrările seminaru
lui de teoria sistemelor șl aplicații, 
desfășurat la Universitatea din Bra
șov, asigură conducerea partidului,
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Pregătiri pentru meciul decisiv
de la 26 septembrie

CICLISM: „Turul României'*

Final pasionant 
în etapa de la Cluj

• CICLIȘTII NOȘTRI DOMINA CV AUTORITATE • PRIMUL LA 
CLUJ, CA Șl IN POIANA BRAȘOV, VASILE TEODOR • O PA

SIONANTA ÎNTRECERE NOCTURNA

CLUJ (prin telefon). Așteptind ieri 
la Tg. Mureș plecarea în cea de-a 
4-a etapă (a treia zi) a „Turului 
României", ne puneam întrebarea 
dacă nu cumva seara, la Cluj, in 
clasamentele generale — individual 
și pe echipe — se vor produce 
schimbări importante. Aceasta, Intru- 
cît între lider, Teodor Vasile, și cel 
de-al 20-lea clasat — iugoslavul 
M. Jancic — diferența era neesen
țială. Poate că, în alte situații, cu- 
noscind cam cum se desfășurau 
competițiile similare in trecutul a- 
propiat, o asemenea presupunere 
n-ar fi fost motivată ; lipsa de 
combativitate, de regulă omniprezen
tă, se accentua, șlim bine. îndată ce 
în clasamente apăreau diferențe de 
citeva minute. „Turul României" la 
care asistăm ni i-a arătat pe cicliști 
— spre lauda lor, firește — deosebit 
de bătăioși, deloc dispuși să stea in 
pluton (ca înainte, cam din start 
pină la sosire 1), mereu și mereu 
animați de dorința de a încerca eva
dări solitare sau, oricum, în grupuri 
mai restrînse. Pentru ieri, posibi
litatea răsturnării pozițiilor decurgea 
și din faptul că se disputau două 
etape, întrecerea durînd, practic — 
cu o pauză cam de o oră și jumă
tate — de la 14 la 21. 7 ore !

„Piatra de încercare" a etapei de 
șosea, de la Tg. Mureș la Cluj 
(113 km), avea s-o constituie prelun
gul, frumosul, dar obositorul deal al 
Feleacului. Pentru a ajunge la Cluj, 
pornind de la Turda, trebuie să urci 
cam de pe la Tureni o pantă de 
aproximativ 15 km, lină la vedere, 
dar foarte „aspră" parcurgînd-o pe 
bicicletă. întocmai cum anticipam și 
într-o avancronică, soarta etapei s-a 
decis în această zonă. într-un anume 
fel, filmul acestui final de etapă 
este aidoma cu cel din etapa Bucu
rești—Poiana Brașov : o evadare în 
grup restrîns cu puțin timp înainte 
de urcuș și. la un moment dat, ac
țiune solitară și victorie detașată. 
Eroul, și învingătorul, Vasile 'teodor, 
purtătorul „tricoului galben", deși 

Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu. 
Acest act — al decernării medaliei 
jubiliare — a spus ambasadorul 
bulgar, are Însemnătate nu numai 
prin faptul că ne reamintește de 
vechile și tradiționalele relații dintre 
cele două partide comuniste și po
poare, de lupta lor revoluționară 
împotriva dușmanului comun — fas
cismul și capitalismul — dar și 
pentru că este o expresie a relațiilor 
de prietenie și alianță, a luptei pen
tru realizarea unei societăți socia
liste dezvoltate în țările noastre.

Pentru înalta distincție acordată a 
mulțumit, în numele celor decorați, 
tovarășul Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. Distincția care poartă numele 
lui Gheorghi Dimitrov — a arătat 
vorbitorul — este simbolul prieteniei 
de nezdruncinat dintre partidele și 
popoarele noastre, prietenie căreia 
Gheorghi Dimitrov i-a consacrat în
tregul său elan revoluționar și multe 
acte concrete. în încheiere, tovarășul 
Emil Bodnaraș a spus : Vom rămine 
credincioși pină la capăt acestei 
prietenii care formează partea com
ponentă a liniei călăuzitoare în po
litica partidului și statului nostru, 
pe care o consolidează construcția 
socialismului spre binele fiecăruia 
dintre popoarele noastre și căreia 
li consacră atita energie cei mai buni 
din rindurile noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov, în întilnirile lor.

Au participat Spas Gospodov, am
basadorul R.P. Bulgaria la București, 
și alți membri ai corpului diploma
tic.

înainte de spectacol, actorul Mir
cea Bașta a salutat delegația de 
cineaști bulgari care ne vizitează 
țara cu acest prilej. Vorbitorul s-a 
referit, în continuare, /la succesele 
artei și culturii bulgare, in contex
tul dezvoltării generale a tării și a 
evocat relațiile de stimă și priete
nie frățească, de cooperare și cola
borare multilaterală existente între 
România și Bulgaria. în numele ci
neaștilor oaspeți a luat cuvintul 
Liudmil Staikov, regizorul filmului.

în cadrul Zilelor filmului bulgar, 
la același cinematograf vor fi pre
zentate în continuare filmele „Nico
vala sau ciocanul" producție dedi
cată personalității lui Gheorghi Di
mitrov, și „Pasărea liberă".

(Agerpres)

zilei
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu per
sonal, că întreaga lor activitate ști
ințifică și didactică va fi pusă în 
slujba Îndeplinirii mărețelor obiec
tive stabilite de partid pentru edi
ficarea societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noastră.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 6, 7 și 8 

septembrie. în țară : Vremea va fi în 
general frumoasă, cu cer variabil. 
Averse izolate de ploaie se vor sem
nala în nordul tării. Vîntul va sufla 
slab, pină la potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 8 și 18 
grade, iar maximele între 20 și 30 de 
grade. Pe alocuri, în zona de munte, 
se va produce ceată. In București : 
Vremea se menține frumoasă, cu cer 
variabil. Vînt slab, ])înft la potrivit. 
Temperatura se menține ridicată.

destul de hărțuit în prealabil de nu
meroasele încercări de a i se ataca 
poziția — a mers un timp cu dina- 
movistul M. Ramașcanu „roată-n 
roată", după ce amindoi inițiaseră, 
împreună cu I. Cernea și Fr. Gera, 
o evadare spectaculoasă la ieșirea 
din Turda. Cu aproximativ un kilo
metru înainte de punctul de cățăra- 
re, din virful Feleacului, liderul a 
pornit singur... să lupte cu sine în
suși. O cursă contratimp pe mai 
bine de 25 km, pină la stadionul 
municipal din Cluj. Pe marile artere 
ale frumosului oraș de pe Someș, 
prin fața trotuarelor înțesate de mii 
și mii de clujeni, Teodor Vasile 
trece cu viteza legală (în oraș !) a 
autoturismelor — 60 km la oră — 
sosind, la capătul etapei, cu un 
avans de aproape un minut față de 
M. Ferfelea, St. Ene (ambii de la 
Steaua — club ce continuă să se 
remarce în această cursă) și pluto
nul masiv.

Etapa nocturnă, disputată la scurt 
timp pe un circuit din împrejurimile 
stadionului municipal (26,600 km), a 
fost așteptată și urmărită cu mult 
interes de entuziastul și polisporti
vul public clujean. Victoria in a- 
ceastă etapă a revenit la sprintul 
final, care a angajat de fapt între
gul pluton, lui Nicolae Gavrilă, ur
mat de Șt. Ene (amindoi de la 
Steaua), Teodor Vasile, M. Rîndașu 
(Metalul Plopeni) ș.a.

Aceste etape nu au schimbat deci 
ierarhia in clasamentele generale. 
Constatăm cu bucurie că echipa 
României și Vasile Teodor continuă 
să-și mențină — și chiar și-au întă
rit — pozițiile de fruntași merituoși 
ai cursei.

★
Caravana ciclistă va părăsi astăzi 

Clujul in jurul orei 10, pentru ca 
de la Dej să ia startul oficial în 
etapa a 6-a, la ora 13. Sosirea la 
Vatra Dornei către ora 17.

Ion DUM1TR1U

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit, 
marți la amiază, pe Alberto Sato, 
ambasadorul7 Republicii Africa Cen

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, a avut marți dimineața con
vorbiri cu delegația economică gu
vernamentală a Republicii Democra
tice Populare a Yemenului, condusă 
de Mahmood Abdulla Ushaish, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
care face o vizită in țara noastră.

Au participat Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțului ex

RECEPJIE OFERITA DE AMBASADORUL BELGIEI
Ambasadorul Belgiei la București, 

Jacques Graeffe, a oferit, marți 
după-amiază, o recepție, cu prilejul 
vizitei în țara noastră a delegației 
parlamentare belgiene, condusă de 
senatorul Raoul Vreven.

Au participat Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Mia Groza, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, loan Ceterchi,

Vizita unei delegații de activiști ai P. S. U. G.
în perioada 28 august — 4 septem

brie a.c., o delegație de activiști ai 
P.S.U.G., condusă de Klaus Găbler, 
adjunct al șefului Secției propa
gandă a C.C. al P.S.U.G., a făcut, la 
invitația C.C. al P.C.R., o vizită pen
tru schimb de experiență in țara 
noastră.

în cursul șederii în România, oas
peții din R. D. Germană au avut 
convorbiri la C.C. al P.C.R., la comi
tetele județene Bacău și Galați ale 
P.C.R., la Academia „Ștefan Gheor
ghiu", școli interjudețene de partid, 
unități economice, instituții de învă-

A apărut nr. 17/1973 al revistei

„ERA SOCIALISTĂ'
Revista se deschide cu articolul 

„Controlul — componentă a con
ducerii științifice a societății", de 
MIRON CONSTANTINESCU.
GEORGE MACOVESCU semnează 
studiul „Statornicirea unor noi re
lații pe continentul european". în 
continuare sint inserate articolele : 
„Eficiența în proiectarea construc
țiilor". de EMANOIL FLORESCU, 
„Cantitativ și calitativ in creșterea 
economică: interdependențe — con
tradicții", de TEODOR BRATEȘ și 
„O cerință primordială: economi
sirea resurselor materiale", de AL. 
ȘESAN. In cadrul rubricii „DIA
LECTICA DEZVOLTĂRII SOCIE
TĂȚII SOCIALISTE", OLIVIA 
CLATICI și AURELIAN COSMAȚ- 
CHI semnează studiul, „în legătură 
cu funcțiile statului socialist". Ru
brica „ȘTIINTA-ÎNVAȚAMÎNT" 
este alcătuită din articolele „Cer
cetarea științifică universitară", de 
GEORGE CIUCU, «Despre „logica 
viului" si viața logicii», de VIC
TOR SAHLEANU și „Cea dinții 
școală: familia", de MIHAI STO-

în cadrul pregătirilor pentru me
ciul cu selecționata R. D. Germane 
din preliminariile campionatului 
mondial, lotul reprezentativ de fot
bal al României susține astăzi un 
Joc de verificare la Novi Sad cu for
mația locală Vojvodina. Partida va 
începe la ora 19,00 (ora Bucureștiu- 
lui).

SPARTACHIADA ARMATELOR PRIETENE
în diferite orașe din Cehoslovacia 

au început întrecerile celei de-a 3-a 
ediții a Spartachiadei de vară a ar
matelor prietene, competiție la care 
participă cei mai buni sportivi mi
litari din Bulgaria, R.P.D. Coreeană, 
Cuba, R.D. Germană, R. P. Mongo
lă, Polonia, România, Ungaria, Uniu
nea Sovietică, R.D. Vietnam și Ce
hoslovacia.

La Bratislava, în primele meciuri 
ale turneului de handbal s-au în

TENIS

Turneul de la Forest Hills
NEW YORK 4 (Agerpres). — La 

Forest Hills, în campionatele inter
naționale de tenis ale S.U.A., s-au 
disputat primele partide din optimi
le de finală ale probei de simplu 
bărbați. Confirmind rezultatele de 
pină acum, tînărul jucător indian 
Vijay Amritraj l-a învins cu 6—2, 
6—2, 6—2 pe australianul Allan Stone. 
O altă surpriză a turneului a fost 
furnizată de Jimmy Connors (S.U.A.), 
învingător cu 6—3. 6—2, 6—4 în par
tida susținută cu olandezul Tom 
Okker. Iată și celelalte rezultate : 
Newcombe (Australia) — Andrew 
Pattison (Rhodesia) 6—7, 6—1, 7—5, 
6—4 ; Rosewall (Australia) — Richey 
(S.U.A.) 6-3, 6—4. 6—3. 

trală, în legătură cu plecarea defini
tivă a acestuia din țara noastră.

La primire, desfășurată Intr-o at
mosferă cordială, a participat Nicolae 
Ghenea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. (Agerpres) 

terior, și Constantin Băbeanu, amba
sador in Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor de colaborare 
economică dintre cele două țări.

în cinstea oaspeților, tovarășul 
Gheorghe Rădulescu a oferit un di- 
neu.

(Agerpres)

președintele Consiliului legislativ, 
Nicolae Ghenea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, acad. Ștefan 
Milcu, președintele Grupului român 
pentru relațiile de prietenie Româ
nia—Belgia, președinți ai unor co
misii permanente ale M.A.N., de- 
putați, academicieni și alți oameni 
de știință, artă și cultură.

țămînt și cultură din Capitală și 
județele menționate.

La 4 septembrie, delegația a fost 
primită de tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

La discuția ce a avut loc cu acest 
prilej, desfășurată într-o ambianță 
cordială, tovărășească, a participat 
Alexandru Szabo, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

A fost, de asemenea, prezent amba
sadorul R. D. Germane la București, 
dr. Hans Voss.

Marți, delegația a plecat spre pa
trie.

IAN. Articolul „Un mare exemplu 
de istoriografie angajată: Dimitrie 
Cantemir", de EUGEN STANES- 
CU, formează conținutul rubricii 
„PAGINI DE ISTORIE". La rubri
ca „OPINII" este publicat articolul 
„Muzeistica istorică in fața unor 
sarcini majore", de GH I. IONI- 
ȚA. Revista publică la rubrica „Din 
mișcarea comunistă și muncito
rească mondială" articolul lui 
ENRICO BERLINGUER „Noua 
etapă politică șl sarcinile comuniș
tilor italieni". La rubrica „CUREN
TE ȘI IDEI", VIRGIL IOANID 
semnează articolul «Un punct de 
vedere cu privire la „limite
le creșterii"». Articolul „Rela
țiile economice interoccidentale 
la ora redefinirii", de ILIE ȘER- 
BANESCU este inserat la rubrica 
„VIAȚA INTERNAȚIONALA". în 
continuare, revista conține cunos
cutele rubrici „CĂRȚI ȘI SEMNI
FICAȚII", „REVISTA REVISTE
LOR" și „CUVÎNTUL CITITORI
LOR".

Din lotul român care a făcut de
plasarea fac parte următorii 17 ju
cători : Răducanu, Iordache (por
tari) ; Tănăsescu, Antonescu, Sameș, 
Dinu, Velea, N. Ionescu (fundași) ; 
Dumitru, Beldeanu, Anca (mijlo
cași) ; Troi, Dobrin, Dudu Georges
cu, Dumitrache, Iordănescu și Țară- 
lungă (atacanți).

registrat următoarele rezultate : 
R.D. Germană — U.R.S.S. 16-15 
(9—9) ; Polonia — Ungaria 18—16 
(10—9) ; Cehoslovacia — Bulgaria 
21—15 (10—4).

în competiția de volei, care se 
desfășoară la Liberec, echipa 
U.R.S.S. a învins cu 3—1 (15—6, 
15—8, 8—15, 15—10) selecționata Bul
gariei, iar Cehoslovacia a dispus cu 
3—0 (15—6, 15—4, 15—4) de forma
ția R.D. Vietnam.

în proba de simplu femei, favorita 
nr. 1, americana Billie Jean King, 
ciștigătoarea turneului de la Wim
bledon, bolnavă și copleșită de ca
niculă (35 de grade la umbră), a 
abandonat în partida cu Julie Held- 
man (S.U.A.), după ce ciștigase pri
mul set cu 6—3, îl pierduse pe al 
doilea cu 4—6 și era condusă în cel 
de-al treilea cu 4—1.

La dublu bărbați, cuplul chilian 
Cornejo. Fillbl a întrecut cu 7—5, 
6—7, 7—5 perechea americană
Smith. Van Dillen, luîndu-și revanșa 
pentru înfrîngerea suferită anul a- 
cesta in „Cupa Davis".

0 delegație a Comitetului Central 
al P.C.R. a plecat in R.P. Chineză 

și R. P. D. Coreeană
Marți seara a plecat la Pekin o 

delegație a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, formată 
din tovarășii Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
și Cornel Burtică, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, va face o vizită 
neoficială de prietenie in R. P. Chi
neză.

★
La invitația Comitetului Central al 

Partidului Muncii din Coreea, tova
rășii Emil Bodnaraș, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, și 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., vor participa, de ase
menea, la festivitățile de la Phenian, 
prilejuite de cea de-a 25-a aniver

Plecarea delegației Uniunii Socialiste
Sudaneze (U.S.S.)

Marți dimineața a părăsit Capitala 
delegația Uniunii Socialiste Sudaneze 
(U.S.S.), condusă de Badr Eddin Su
leiman, membru al Biroului Politic 
al U.S.S., asistent al secretarului ge
neral al U.S.S., care, la invitația C.C. 
al P.C.R., a făcut o vizită in Repu
blica Socialistă România.

La aeroport, oaspeții sudanezi au 
fost salutați de tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef de

DE CE NE COSTA SCUMP COCSUL?
(Urmare din pag. I) 

produsă pune in lumină faptul că 
acesta a scăzut continuu, incit, com
parativ cu 1970, în primul semestru 
al anului 1973 acesta a fost mai mic 
cu circa 35 kg cărbune. O asemenea 
reducere — raportată la producția de 
cocs a întregului an 1973 — echiva
lează cu un consum total mai mic, 
față de realizările din 1970, de peste 
35 000 tone cărbune. Concomitent cu 
diminuarea consumului de cărbune, 
se observă și o simțitoare îmbună
tățire a calității cocsului fabricat.

Bune rezultate in domeniul iefti
nirii producției de cocs s-au consem
nat in acest an și la Combinatul si
derurgic Reșița. La direcția combi
natului, un prim schimb de păreri 
îl avem cu tov. ing. Constantin Savu, 
directorul acestei importante unități 
siderurgice, care ne-a spus :

— Firește, cocseria noastră are o 
capacitate mult mai mică decît uzi
na cocsochimică de la Hunedoara. 
Avem însă avantajul unei Îndelungi 
experiențe în fabricația cocsului me
talurgic. ceea ce a facilitat ca toc
mai la noi să se efectueze, cu con
cursul institutelor de cercetări din 
țară, o seamă de studii și experi
mentări tehnice și tehnologice care 
au dus la diminuarea progresivă, dar 
substanțială, a prețului de cost al 
cocsului. Față de anul 1971, reducerea 
costurilor pe tona de cocs este, a- 
cum, de peste 110 lei.

— Și în primul semestru din acest 
an, ține să precizeze tov. Dumitru 
Neagrău, contabilul-șef al combina
tului, eforturile cocsarilor noștri s-au 
materializat, la capitolul eficiență, 
într-o micșorare a cheltuielilor pla
nificate cu 3 lei pe tona de cocs fa
bricat.

Ce arată aceste prime investiga
ții ? în primul rind. preocuparea a- 
siduă, constantă a colectivelor de coc- 
sari de la Reșița și Hunedoara, in 
vederea ieftinirii sistematice a pro
ducției de cocs, in paralel cu îmbu
nătățirea calității acestuia. Totuși, 
nivelul prețului de cost pe tona de 
cocs diferă între aceste două unități. 
Dar înainte de a examina această 
problemă să vedem pe ce se fun
damentează diminuarea prețului de 
cost al cocsului 7

La Combinatul siderurgic 
Hunedoara :

— Primul și hotărîtorul pas în a- 
ceastă direcție — ne spune tovarășul 
Gheorghe Pavel, inginerul-șef al u- 
zinei nr. 1 de la Combinatul siderur
gic Hunedoara — îl constituie con
struirea și amenajarea corespunză
toare a unui depozit de cărbuni in 
cadrul secției cocsificare. Se asigu
ră utilizarea integrală a cărbunilor, 
evitarea degradării lor, pe baza fo
losirii lor in producție în funcție de 
vechime și de marcă. O importanță 
deosebită are introducerea tehnolo
giei de predozare a șarjelor pe 
amestecuri componente, ceea ce con
tribuie în foarte mare măsură la u- 
niformitatea dozărilor și, în conse
cință, la ridicarea nivelului calitativ 
al cocsului. Amintesc, de asemenea, 
de măsurile concrete care au dus la 
un regim termic normal în funcțio
narea cuptoarelor de cocsificare, cit 
și la prelungirea duratei de exploa
tare a bateriei a IlI-a de cocsifi
care.

Din discuția cu inginerii Cornel 
Gherghel, șeful secției cocsifica
re, și Ion Cabuță, șeful atelierului de 
exploatare cocs-sortare. au reieșit și 
alte preocupări cotidiene orientate 
spre ieftinirea continuă a producției 
de cocs. în anul acesta, pină în pre
zent. cocsarii de aici au înregistrat 
o economie la prețul de cost în va
loare de peste 5 milioane lei, îndeo
sebi prin reducerea pe tona de cocs 
a consumului specific de cărbune, de 
materiale auxiliare.

— De remarcat este și faptul că 
la efectuarea operațiunii de compri
mare a piloților de cărbune sparge
rile au fost reduse la 2,8—3 kg pe 
pilot, față de circa 6 kg in anul tre
cut — preciza ing. Ion Cabuță.

La Combinatul siderurgic 
Reșița :

Despre preocupările în acest sens 
ale cadrelor tehnice și muncitorilor 
de la cocserie ne vorbesc inginerii 
Răduicu Nicolin și Nicula Stan. Am 
reținut că, numai în ultima vreme, 
un număr de 3 studii, urmate de ex

sare a creării Republicii Populare 
Democrate Coreene.

La plecare, delegația a fost saluta
tă de tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Constantin Stătescu, 
secretar al Consiliului de Stat, Du
mitru Turcuș, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Nicolae Ghe
nea, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, de activiști de partid și de 
stat.

Au fost prezenți LI Tin-ciuan, 
ambasadorul R. P. Chineze, Li Min 
Su, ambasadorul R. P. D. Coreene, 
V. I. Drozdenko, ambasadorul Uni
unii Sovietice la București.

(Agerpres)

secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

★
în continuarea vizitei întreprinse 

în țara noastră, delegația sudaneză 
a avut întîlniri la comitetele jude
țene Brașov și Argeș ale P.C.R., la 
conducerea ministerelor muncii, e- 
ducației și învățămîntului, la In
stitutul politehnic din București, 
au vizitat unități din industria con
strucțiilor de mașini și din indus
tria chimică, din agricultura coo
peratistă și de stat, precum și 
instituții din domeniile culturii, ocro
tirii sănătății și turismului.

perimentări, au vizat înlocuirea căr
bunilor din import, care sint scumpi, 
cu sortimente de cărbuni indigeni. 
De curînd, pe această bază, partici- 
pația cărbunilor de Valea Jiului a 
sporit cu 3 la sută în rețeta de fabri
cație a cocsului. „Este rezultatul stră
duințelor cadrelor din combinat, în 
speță a inginerului Nicula Stan și 
inginerului furnalist Ștefan Blagoe" 
— preciza tovarășul Răduicu Nicolin. 
Iar de la maistrul Ion Pirvu, locții
torul secretarului organizației de par
tid de la cocserie, ne-am notat apre
cierea : „Avem o reducere, in peri
oada de la începutul anului, a con
sumului de cărbuni de 7,7 kg pe tona 
de cocs". Pe ansamblu, în acest an, 
datorită măsurilor tehnico-organizato- 
rice aplicate, combaterii risipei, s-au 
înregistrat economii de 3,31 de lei pe 
tona de cocs la consumul total de 
materii prime, de 0,23 lei la com
bustibil și de 0,26 Iei la energie elec
trică.

...Șl, totuși, la Reșița tona de cocs 
costă in primul semestru din acest 
an cu 24 de lei mai puțin decît la 
Hunedoara. Din succinta analiză în
treprinsă la direcția finanțe-prețurl 
a Ministerului Industriei Metalurgice 
am reținut citeva date pe care le su
punem atenției cocsarilor hunedoreni. 
La total materii prime el produc to
na de cocs cu un plus de 72 kg ; la 
total combustibil și energie, reșițenil 
consumă, tot pe tona de cocs, cu pu
țin peste jumătate față de hunedo
reni ; în fine, chiar la cheltuieli ge
nerale de secție și întreprindere. 
Combinatul siderurgic Hunedoara de
pășește de peste două ori volumul a- 
cestora pe tona de cocs înregistrat la 
Combinatul siderurgic Reșița. Sint 
comparații care obligă pe cocsarii hu
nedoreni să preia operativ experiența 
reșițenilor, să o adapteze la specifi
cul lor, pentru a ieftini considerabil 
în acest an și în anii viitori produc
ția de cocs. Ce perspective cer
te există pentru reducerea, în conti
nuare, a costurilor pe tona de cocs 
produsă la Hunedoara ?

Inginerul-șef Gheorghe Pavel : „Pe 
drept cuvînt, considerăm că stntem 
departe de a fi epuizat posibilitățile 
de micșorare a consumurilor de ma
terii prime și materiale în fabricarea 
cocsului. Măsurile în acest sens sint 
realizabile direct, fără investiții, cum 
ar fi : optimizarea rețetelor de lucru, 
asigurarea aprovizionării ritmice cu 
cărbune din Valea Jiului pentru a se 
evita desele schimbări de rețetă în 
dozarea șarjelor. Pentru reduce
rea mai accentuată a consumurilor 
specifice de materii prime în viitor 
ar fi necesară dotarea sectorului de 
pregătire a cărbunelui cu dozatoare 
automate, care ar asigura creșterea 
indicelui de dozare a șarjelor, îm
bunătățirea constanței calitative a 
cocsului și — în consecință — ridi
carea randamentului în cocs meta
lurgic".

Ing. Cornel Gherghel : „Faptul că 
media spargerilor de piloți este ac
ceptabilă pentru moment, că rezis
tența medie a cocsului este satisfă
cătoare, nu ne poate mulțumi atita 
vreme cit între rezultatele pe schim
buri de lucru există .deosebiri sen
sibile. situate mult deasupra sau sub 
nivelul acestor medii. Generalizarea 
celor mai bune realizări s-ar reflecta 
corespunzător și în indicatorii noștri 
de eficiență economică. Pentru a a- 
junge aici înseamnă că trebuie întă
rit controlul asupra încărcării cores
punzătoare a cuptoarelor, asupra 
comprimării piloților de cărbune. 
Aceeași atenție trebuie s-o acordăm 
și reducerii consumurilor de energie 
electrică, de combustibil ; la aceste 
capitole, rezultatele din prima parte 
a anului curent evidențiază mari re
zerve încă nevalorificate".

Desigur, acestea sint numai citeva 
din problemele reducerii consumuri
lor și, in general, a costurilor în fa
bricație a cocsului, pe care le supu
nem atenției muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor din unitățile produ
cătoare, specialiștilor din centrala de 
resort șî din cercetare. Important 
este ca ele să fie amplu analizate, 
în așa fel ineît planurile de măsuri 
ce se întocmesc — in lumina indica
țiilor conducerii partidului privind 
diminuarea consumului de materii 
prime, materiale, combustibil și e- 
nergie — să asigure creșterea simți
toare a eficientei economice a pro
ducției de cocs.

Constantin DUMITRU 
Nicolae CATANĂ 
Sabin IONESCU



viața internațională
„Viața demonstrează că soluționarea durabilă 

și echitabilă, in interesul fiecărei națiuni, a pro- 

blemelor cure confruntă omenirea nu ponte fi 

realizată, in condițiile de azi, decit cu participureu 

activă a tuturor țărilor, fie ele mari, mijlocii
'_________________ ——'_______________________________________________

sau mici"

COMITETUL DE COORDONARE A HOTĂRÎT

Crearea organelor de lucru 
ale Conferinței pentru securitate 

și cooperare în Europa
GENEVA 4 (Agerpres). — La 3 septembrie s-au Încheiat, la Ge

neva, dezbaterile primei sesiuni a Comitetului de coordonare al Con
ferinței pentru securitate și cooperare în Europa. Comitetului, for
mat din reprezentanții celor 35 de state participante la conferință, 
i-a revenit sarcina de a organiza lucrările celei de-a doua faze a 
conferinței, care urmează să se deschidă la 18 septembrie, la Ge
neva.

Președintele României, 
așteptat cu viu interes 

in Venezuela

Mesajul președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceausescu, adresat 
Conferinței la nivel înalt, de la Alger, a tarilor nealiniate

Am deosebita plăcere de a saluta în modul cel 
mai cordial pe șefii de state și guverne și pe cei
lalți participant la a IV-a Conferință a țărilor 
nealiniate, și de a ura succes deplin lucrărilor 
acestei importante reuniuni internaționale.

Conferința dumneavoastră are loc într-o perioadă 
cînd, ca rezultat al luptei popoarelor, a forțelor 
democratice, progresiste de pretutindeni, în lume 
s-au produs profunde mutații politice și sociale 
pozitive, importante modificări în raportul de forțe, 
s-a conturat un nou curs spre destindere și colabo
rare în viața internațională. Accentuarea acestor 
procese, continuarea acestui curs impun în mod 
necesar ca forțele păcii, democrației și progresului 
să acționeze perseverent pentru întărirea unității 
și colaborării dintre ele, a conlucrării pe arena 
internațională, în vederea soluționării problemelor 
arzătoare ale contemporaneității.

Poporul român urmărește cu atenție și interes 
lucrările conferinței de la Alger, care reunește un 
mare număr de state, ce joacă un rol de seamă 
în viața internațională, exprimîndu-și speranța că 
aceasta va aborda probleme esențiale ale luptei 
omenirii, pentru colaborare și pace, ale instaurării 
în raporturile dintre state a principiilor egalității 
în drepturi și respectului reciproc, independenței și 
suveranității naționale, neamestecului în treburile 
interne, dreptului fiecărui popor de a-și hotărî de 
sine stătător dezvoltarea economică și socială.

România se pronunță în mod neabătut împotriva 
politicii imperialiste de forță și dictat, de amestec 
în treburile interne ale altor, state, a oricăror forme 
de asuprire și dominație a altor popoare! Poporul 
român participă activ, alături de toate forțele pro
gresiste, înaintate din întreaga lume, la lupta pentru 
lichidarea oricăror rămășițe ale colonialismului și 
neocolonialismului. este solidar și sprijină cu hotă- 
rîre lupta de eliberare națională a popoarelor sub
jugate, eforturile pentru consolidarea independenței 
și suveranității naționale a țărilor care s-au eliberat 
de sub dominația străină.

Una din problemele cardinale ale lumii contem
porane este lichidarea subdezvoltării. Ca țară so
cialistă în curs de dezvoltare. România consideră 
că reducerea și lichidarea decalajelor care separă 
țările lumii au o importanță fundamentală pentru 
întărirea păcii și securității internaționale, pentru 
progresul general al omenirii. Lichidarea fenome
nului subdezvoltării economice trebuie să fie atît 
rodul eforturilor fiecărei țări de a pune în va
loare resursele materiale și umane de care dispu
ne, cît și rezultatul unei largi cooperări interna
ționale, al sprijinului material al statelor dezvol
tate.

O caracteristică a zilelor noastre este voința și 
hotărîrea popoarelor de a participa nemijlocit, pe 
baza deplinei egalități în drepturi, la soluționarea 
problemelor care privesc soarta păcii și civibza- 
ției umane. Viața demonstrează că soluționarea 
durabilă și echitabilă. în interesul fiecărei na
țiuni, a problemelor care confruntă omenirea nu 
poate fi realizată, în condițiile de azi. decît cu 
participarea activă a tuturor țărilor, fie ele mari, 
mijlocii sau mici.

România militează pentru stingerea focarelor 
de tensiune existente în lume, pentru soluționarea 
tuturor problemelor litigioase dintre state pe cale 
politică, și nu prin înfruntări armate. Țara noas
tră se pronunță consecvent pentru soluționarea

conflictului din Orientul Mijlociu pe baza rezolu
ției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, 
prin retragerea trupelor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate, respectarea independenței și inte
grității teritoriale a tuturor statelor din această 
zonă, rezolvarea problemei populației palestinene 
în conformitate cu interesele legitime ale acesteia.

Foporul român a sprijinit activ lupta dreaptă a 
poporului vietnamez pentru apărarea ființei sale 
naționale, pentru dreptul de a decide singur în 
propria țară. Am salutat cu satisfacție încheierea 
Acordurilor de la Paris privind încetarea războiu
lui din Vietnam și considerăm că trebuie să se 
facă totul pentru aplicarea consecventă a preve
derilor acestor acorduri. Ne exprimăm, de ase
menea, satisfacția pentru încetarea bombardamen
telor S.U.A. în Cambodgia și sîntem convinși că 
poporul khmer va soluționa cu succes problemele 
sale interne, iși va reface unitatea, astfel ca în în
treaga Indochină să se restabilească pacea, ca po
poarele vietnamez, laoțian și cambodgian să se 
poată consacra refacerii și dezvoltării lor econo
mice, sociale independente, fără nici un amestec 
din afară.

Considerăm că un rol de cea mai mare importan
tă pentru consolidarea păcii și destinderii interna
ționale are înfăptuirea securității europene, dez
voltarea largă, neîngrădită a colaborării — econo
mice, politice, tehnico-științifice — dintre toate 
statele continentului, fără deosebire de orînduire 
socială, pe baza deplinei egalități în drepturi și 
respectului reciproc, crearea unui climat care să 
pună toate națiunile de pe continent la adăpost de 
orice agresiune sau ingerință în treburile lor in
terne. în acest scop, România își va aduce contri
buția activă — ca și pînă acum — la asigurarea 
succesului Conferinței general-europene.

Considerăm imperios necesar să se intensifice ne
gocierile pentru realizarea dezarmării, în primul 
rînd a celei nucleare, pentru adoptarea unor mă
suri vizînd dezangajarea militară, lichidarea baze
lor militare, retragerea trupelor de pe teritoriile 
străine, crearea de zone denuclearizate.

Acționăm, împreună cu celelalte țări iubitoare de 
pace, pentru creșterea rolului Organizației Națiuni
lor Unite în rezolvarea problemelor internaționale 
în interesul popoarelor, în apărarea principiilor 
dreptului internațional și crearea unui climat de 
pace și securitate în lume.

Acționînd în spiritul coexistenței pașnice, țara 
noastră militează în mod activ pentru promovarea 
unei largi și fructuoase colaborări internaționale, 
dezvoltă legături economice, politice, tehnico-știin- 
țifice și de altă natură, cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială. Sîntem puternic în
suflețiți de dorința de a întări și dezvolta relații 
multilaterale și de a conlucra activ pe tărîmul vie
ții internaționale cu toate statele participante la 
conferința de la Alger. în interesul popoarelor 
noastre, al cauzei păcii și destinderii în întreaga 
lume.

încredințat că cea de-a IV-a Conferință a țărilor 
nealiniate va sluji înaltelor scopuri ale progresului 
și colaborării între popoare, va contribui la cauza 
dezvoltării libere și independente a tuturor națiu
nilor, la destindere și pace internațională, urez tu
turor participanților succes în atingerea acestor 
țeluri nobile, în lupta pentru o lume mai bună fi 
mai dreaptă pe planeta noastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Reprezentantul Republicii Socialis
te România in comitet, Valentin Li- 
patti, ambasador cu însărcinări spe
ciale, a evidențiat, prezentînd pozi
ția guvernului român, necesitatea 
creării organelor de lucru care să 
asigure condiții optime pentru o e- 
xaminare aprofundată, menită să fi
nalizeze prin hotărîri de substanță 
privind aspectele de bază ale securi
tății și cooperării in Europa : prin
cipiile care trebuie să guverneze re
lațiile dintre state în Europa ; mă
suri destinate să asigure aplicarea a- 
cestor principii, aspectele militare 
ale securității, cooperarea economică, 
tehnico-științifică și in domeniul me
diului înconjurător ; schimburile în 
domeniile culturii, educației, infor
mației și al contactelor umane, crea
rea unui organism consultativ care 
să permită continuarea procesului 
de edificare a unui sistem trainic de 
securitate pe continent.

în urma dezbaterilor, desfășurate 
atit in ședințele plenare, cit și în 
cadrul grupurilor de lucru, partici- 
panții la sesiune au hotărtt, prin 
consens, ca cele patru puncte ale or
dinii de zi să fie examinate Ia con
ferință în trei comisii — COMISIA 
INTÎI — pentru problemele securi
tății, COMISIA A DOUA — privind 
cooperarea economică și COMISIA 
A TREIA — referitoare la coopera
rea culturală — iar în Comitetul de 
coordonare — urmările organizato
rice ale conferinței. Fiecare comisie 
va avea organe de lucru în care se 
vor purta negocierii» și se vor ela
bora proiecte de documente, iar Co
mitetul de coordonare va fi asistat 
de un grup de lucru. Astfel, pentru 
Comisia I au fost create două sub
comisii, care se vor ocupa, respectiv, 
de principiile relațiilor dintre state 
și aspectele militare ale securității,

UN INTERVIU AL SECRETARULUI
GENERAL AL P. C. FRANCEZ

PARIS 4 (Agerpres). — Actuala si
tuație internă din Franța se caracte
rizează prin intensificarea luptei de 
clasă și a solidarității oamenilor 
muncii in lupta pentru apărarea 
drepturilor lor — a declarat secreta
rul general al P.C.F., Georges Mar- 
chais, într-un interviu acordat săptă- 
mînalului „L’Humânite Dimanche", 
în care sint abordate o serie de 
probleme legate de atmosfera politi
că dinaintea alegerilor cantonale. 
Referindu-se la scăderea standardu-

Reuniunea
Asociației scriitorilor 
din Asia și Africa

MOSCOVA 4 — (Corespondență 
de la N. Crețul. În capitala R.S.S. 
Kazahstan — Alma Ata, s-au des
chis lucrările celei de-a V-a Con
ferințe a Asociației scriitorilor din 
țările Asiei și Africii.

Din partea Uniunii Scriitorilor din- 
Republica Socialistă România parti
cipă. în calitate de observatori, 
Gheorghe Tomozei și Ion Horea.

Pe ordinea de zi a conferinței sînt 
înscrise numeroase probleme privind 
rolul scriitorului in lupta împotri
va imperialismului, colonialismului - 
și agresiunii, locul omului de cultu
ră in lupta pentru transformări so
ciale, tendințele caracteristice ale 
literaturii afro-asiatice, diferite cu
rente și orientări în literatura con
temporană a celor două continente.

în cuvîntul de deschidere, pre
ședintele Conferinței scriitorilor din 
cele două continente, scriitorul so
vietic Gheorghe Markov, a mențio
nat că actuala situație internaționa
lă creează condiții prielnice pentru 
transformarea Asiei și Africii, pre
cum și a Europei, în zone ale păcii. 

iar un organ special de lucru va 
examina problema lărgirii contacte
lor politice între state, propuneri me
nite să facă efectivă nerecurgerea la 
forță și la amenințarea cu forța, pre
cum și elaborarea unei metode pen
tru reglementarea pașnică a diferen
delor dintre state. Comisia a doua 
— pentru problemele cooperării eco
nomice — va avea 5 organe de lu
cru, iar comisia a treia — pentru 
cooperarea culturală — va avea 4 
asemenea organe.

In ultima parte a sesiunii, comite
tul a examinat, de asemenea, moda
litățile potrivit cărora țările rivera
ne Mării Mediterane, care nu parti
cipă la conferință, ar putea fi invi
tate să-și exprime punctele de ve
dere cu privire la diferitele subiecte 
de pe ordinea de zi și în special in 
legătură cu problemele securității și 
cooperării economice pe continent.

Comitetul de coordonare a hotă- 
rît, în acest sens, invitarea Algeriei 
și a Tunisiei. S-a convenit, de ase
menea, ca, in condițiile în care a- 
ceastă procedură va fi aplicată, șl 
alte state riverane Mării Mediterane 
care nu participă la conferință să-și 
poată face cunoscute pozițiile în a- 
celași mod. Cererile acestora din 
urmă urmează a fi examinate la 
viitoarea sesiune a Comitetului de 
coordonare. Cu același prilej, Comi
tetul de coordonare va stabili și da
tele la caref toate aceste contribuții 
vor putea fi aduse la cunoștința con
ferinței.

Totodată. Comitetul de ooordonare 
a soluționat alte problem» organiza
torice și financiare legate de buna 
desfășurare a fazei a dotia.

Viitoarea sesiune a Comitetului de 
coordonare va avea loc la Geneva, 
Ia 18 septembrie, cu ocazia deschi
derii fazei a doua a «onferinței.

lui de viață al oamenilor muncii 
francezi, Georges Marchais arată că 
aceasta șe datorează creșterii per
manente a prețurilor produselor ali
mentare, mărfurilor de larg consum 
și serviciilor, fapt ce provoacă în
grijorare și nemulțumiri în rîndurile 
oamenilor muncii. Totodată — a ară
tat în continuare secretarul general 
al P.C.F. — închiderea unor între
prinderi provoacă tulburări și con
flicte sociale. Acesta este cazul la 
fabrica de ceasuri „LIP“ din Be- 
sanțon, la fabrica de Încălțăminte 
din orașul Roman, la editura „La
rousse" și în alte întreprinderi.

Apropiatele alegeri contonale, a 
spus în încheiere secretarul general 
al P.C.F., reprezintă pentru comu
niștii francezi „o etapă a luptei pen
tru progres social, democrație și so
cialism".

ȘEFUL GUVERNULUI NIGERIEI 
A PRIMIT

PE AMBASADORUL ROMÂN
LAGOS 4 (Agerpres). — Generalul 

Yakubu Gowon, șeful guvernului mi
litar federal și comandant suprem al 
forțelor armate ale Republicii Fede
rale Nigeria, l-a primit pe amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia. Gheorghe Iason, cu ocazia în
cheierii misiunii sale în R. F. Nige
ria.

Generalul Gowon a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, calde 
urări de sănătate și fericire.

De asemenea, șeful statului nige
rian a exprimat deosebita sa satis
facție pentru dezvoltarea ascendentă 
și multilaterală a relațiilor româno- 
nigeriene.

La ora cînd transmitem aceste 
rînduri. Caracasul — capitala Ve- 
nezuelei, oraș cu peste 2 milioane 
de locuitori — face ultimele pre
gătiri pentru a primi, așa cum 
sînt primiți oaspeții cei mai de 
seamă, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, care. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, va face o 
vizită oficială în această tară, la 
invitația președintelui venezue- 
lean, Rafael Caldera.

încă de luni, în piața Bolivar, 
unde statuia ecvestră a marelui 
om politic și de stat latino-ame- 
rican Simon Bolivar stă ca un 
simbol al luptei pentru eliberare 
de sub dominația străină a multor 
popoare de pe continent — flutu
ră alături drapele de stat ale 
României și Venezuelei. Stindarde 
cu culorile naționale ale celor 
două țări pavoazează festiv si ae
roportul international . Maiquetia, 
unde va avea loc ceremonia primi
rii înalților oaspeți români. pre
cum și lungul traseu — de apro
ximativ 20 kilometri — pînă la re
ședința prezidențială „La Vineta", 
reședință specială pentru șefii de 
stat ce vizitează Venezuela.

în preajma sosirii oaspeților, aci 
au avut loc o serie întreagă de 
manifestări care reflectă simpatia 
și prețuirea față de poporul ro
mân. cursul ascendent al relațiilor 
româno-venezuelene. dorința reci
procă de a le amplifica și diversi
fica. Ne referim, de pildă, la ex
poziția de gravură românească 
contemporană sau la expoziția 
privind cultura și știința româ
nească, organizată la Biblioteca 
Națională. Pentru o mai bună 
cunoaștere reciprocă, o importantă 
deosebită are complexul expozițio- 
nal — cinci expoziții din domenii 
diferite într-una singură — oferind

0 vizită care răspunde intereselor 
reciproce, cerințelor păcii 

și colaborării internaționale 
Un amplu articol apărut in ziarul chilian „La Nacion*

SANTIAGO DE CHILE 4 — (Corespondență de la Eugen Pop) " 
Intr-un articol care ocupă o pagină întreagă din ziarul „La Nacibn", 
cunoscutul comentator Carlos Naudon relevă semnificațiile vizitei pe 
care președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romania, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o face in America Latină.

în articol se subliniază printre al
tele că „vizita întreprinsă de 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, in 
diferite țări latino-americane are 
o importantă și o semnificație le
gate atît de caracteristicile proprii 
ale politicii externe românești, cit 
și de configurația relațiilor interna
ționale în etapa care a urmat războ
iului rece. Conduita internațională a 
României s-a caracterizat printr-o 
tendință tot mai dinamică de a în
treține relații cu toate țările lumii, 
indiferent de sistemul lor politic, 
bazate pe respect și egalitate. In 
același timp, dobindesc un relief 
deosebit legăturile cu țările in curs 
de dezvoltare, care constituie două 
treimi din familia umană".

Subliniind faptul că evoluția vie
ții internaționale se caracterizează 
prin depășirea unor aspecte negative 
din perioada anterioară și prin ten
dința generală de colaborare între 
țări cu sisteme politice diferite, au
torul scrie : „Prezența României în 
regiunea noastră, prin persoana 
președintelui Ceaușescu, răspunde 
acestor cerințe — ceea ce îi și con
feră o însemnătate deosebită".

După ce face o incursiune în tre
cutul istoric al poporului român, 
care niciodată nu și-a pierdut iden
titatea națională, comentatorul, ajun- 
glnd la momentul 23 August 1944, 
notează că acest eveniment „a mar
cat profund politica externă a Româ
niei, dîndu-i sensul de instrument al 
afirmării naționale și al convingerii 
că pacea este indivizibilă".

Un întreg capitol al articolului 
este consacrat aprecierilor făcute — 
în diferite lucrări — de președintele 
Nicolae Ceaușescu cu privire la tra
dițiile luptei poporului român pen
tru libertate națională și socială și 

o imagine amplă a înfăptuirilor 
economice, politice, sociale, cultu- 
ral-artistice ale poporului nostru.

în aceste zile, presa, radioul și 
televiziunea dedică numeroase ar
ticole și comentarii realizărilor 
României, politicii sale constructi
ve pe plan extern, personalității 
președintelui Nicolae Ceaușescu. în 
acest sens, sint redate cuvintele 
președintelui Caldera, care, la o 
recentă conferință de presă, a elo
giat pe conducătorul României — 
„om de stat de mare prestigiu, atît 
prin rolul țării sale, cît și prin 
propriile sale merite".

După cum am aflat, și în zilele 
vizitei, Televiziunea venezueleană, 
paralel cu oglindirea momentelor 
acestui important eveniment, va 
transmite o suită de filme româ
nești și producții cinematografice 
autohtone consacrate României.

Cercurile politice și economice 
din Venezuela relevă posibilitățile 
existente pentru lărgirea colaboră
rii și cooperării dintre cele două 
țări pe tărîm economic, tehnico- 
științific, cultural etc. „Vizita în 
țara noastră a distinsului președinte 
român, domnul Nicolae Ceaușescu 
— a declarat dr. Aristide Calvani, 
ministrul de externe al Venezue
lei — va putea, credem, să pună 
bazele înființării unor întreprind».,* 
mixte venezueleano-române. Tot
odată, înalta vizită va fi o contri
buție la construirea unei lumi de 
pace, solidaritate și comprehen
siune".

Prima vizită a unui șef de stat 
român in Venezuela este așteptată 
aci cu viu interes și cu convin
gerea că ea va duce la adîncirea 
relațiilor de prietenie dintre cele 
două țări și popoare, va servi cau
zei colaborării internaționale.

Valentin PAUNESCU
Caracas 

la lupta revoluționară condusă de 
Partidul Comunist Român. Referitor 
la relația național-internațional. 
este menționată sublinierea făcută 
de tovarășul Ceaușescu în sensul că 
„întărirea continuă a fiecărei națiuni 
socialiste, nu numai că nu contravine 
intereselor internaționalismului so
cialist, ci, dimpotrivă, răspunde din 
plin acestor interese, cauzei clasei 
muncitoare, a oamenilor muncii, lup
tei generale pentru victoria socialis
mului și păcii".

în continuare, articolul se referă 
la faptul că politica internațio
nală a României se află în strin- 
să legătură cu politica sa inter
nă. In acest context, se relevă 
că „democrația a făcut un mare 
salt calitativ, devenind o realitate și 
prilejuind accesul tuturor persoanelor 
la o viață demnă. Concomitent, pro
cesul de democratizare internă con
duce la o politică externă care mi
litează pentru democratizarea relații
lor internaționale, adică pentru o 
ordine mondială în care să fie efec
tiv recunoscute drepturile tuturor 
țărilor, eliminindu-se privilegiile pe 
care unele dintre ele le invocă pen
tru a menține o situație care să 1» 
favorizeze în exclusivitate". în 
cheiere, autorul scrie : „Intr-o r - 
giune ca cea latino-americana, 
care luptă pentru a rupe cu depen
dența externă, a-și căuta propriile 
definiri și a-și afirma personalita
tea, România poate oferi experiențe 
utile pentru țările noastre și un te. 
ren pe care să se poată ridica arhi
tectura unei colaborări reciproc a- 
vantajoase. Așa înțeleg președintele 
Ceaușescu și conducătorii țărilor 
noastre sensul vizitei al cărei itine
rar este pus în slujba celor mai im. 
portante interese ale părților și ala 
păcii mondiale".

Azi începe la Alger

Conferința la nivel înalt 
a țărilor nealiniate

ALGER 4. — (Corespondență de la 
Mircea S. Ionescu). — La Palatul 
Națiunilor din Alger se întîlnesc, 
miercuri, circa 60 de șefi de stat sau 
de guvern din țări ale Africii, Asiei, 
Americii Latine și Europei, in cadrul 
Conferinței țărilor nealiniate. La 
conferință vor lua parte, de aseme
nea. observatori sau invitați din di
ferite țări, precum și conducătorii 
mai multor mișcări de eliberare na
țională. In total, vor fi reprezentate 
circa 80 de țări ale lumii.

Reuniunea Consiliului miniștrilor 
afacerilor externe ai țărilor nealinia
te, care a precedat cea de-a patra 
Conferință la nivel înalt a statelor 
respective, s-a încheiat marți seara.

Algeria a prezentat, în cadrul re
uniunii, o serie de proiecte de decla
rații șl rezoluții asupra marilor teme 
politice internaționale de actualitate. 
Ele se referă, între altele, la întărirea 
securității internaționale, la proble
ma decolonizării și a teritoriilor afri
cane aflate încă sub dominația colo
nială, la situația din Orientul Apro
piat și Indochina, precum și la 
aspecte ale dreptului mării și fundu
lui mărilor.

După ședința de luni seara. Con
siliul miniștrilor afacerilor externe 

din țările nealiniate a aprobat candi
daturile prezentate de șapte țări : 
Argentina, Bangladesh, Bhuttan. Mal
ta, Oman, Peru și Qatar de a face 
parte din grupul țărilor nealiniate. 
In calitate de observator, reuniunea 
a admis Panama, iar Suediei i s-a 
acordat statutul de invitat, alături 
de Austria și Finlanda.

Cu admiterea noilor țări — două 
din America Latină, două arabe, 
două asiatice și una mediteraneană 
— ca membre cu depline drepturi 
ale grupului țărilor nealiniate, nu
mărul acestuia a ajuns la 74.

Reprezentanții a 14 mișcări de eli
berare din teritoriile aflate încă sub 
dominație străină au hotărît să pre
zinte în cadrul conferinței la nivel 
înalt a statelor nealiniate un text 
comun, prin care să solicite un 
sprijin sporit, în diferite domenii.

Referindu-se la lupta de eliberare 
din teritoriile aflate încă sub domi
nație străină, ordinea de zi adoptată 
in cadrul Conferinței ministeriale a 
statelor nealiniate recomandă adop
tarea unor forme specifice de ajutor 
politic, militar și economic pentru 
mișcările respective, precum și o 
serie de acțiuni în vederea elimină
rii mai rapide a colonialismului din 
Africa, Asia și America Latină.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:

„SAPTAMÎNA CULTURII 
ȘI ARTEI ROMANEȘTI 
LA STARY SMOKOVEC

In stațiunea climaterica slova
că Stary Smokovec din Munții 
Tatra Mare a fost inaugurată, 
marți, „Săptămina culturii ți 
artei românești". Programul 
manifestărilor, bogat și diver
sificat, cuprinde prezentări de 
filme artistice de lung-metraj 
și documentare, deschiderea 
unei expoziții de grafică con
temporană românească, confe
rințe și intilniri axate pe pre
zentarea \rezultatelor obținute 
de tara noastră în dezvoltarea 
socialistă.

In capitala Kuweituluis a 
desfășurat cea de-a 11-a sesiune a 
Organizației statelor arabe exporta
toare de petrol (O.P.A.E.P.). Au fost 
examinate o serie de probleme pri
vind dezvoltarea colaborării econo
mice dintre țările membre, între care 
realizarea în comun a unui port pen
tru reparații ale vaselor petroliere 
în Bahrein, precum și chestiuni refe
ritoare la prețul țițeiului pe piața 
mondială.

Primul ministru al Mal
tei, Dom Mintoff, a sosit luni la 
Tripoli, într-o scurtă vizită oficială, 
în aceeași zi, premierul maltez a 
avut o întrevedere cu omologul său 
libian, Abdel Salam Jalloud.

Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. S. Cehoslovace 
a adresat, Ia 3 septembrie, amba
sadei Austriei din Praga un protest 
în legătură cu încălcarea, la 2 sep
tembrie. a spațiului aerian ceho
slovac de către un avion austriac.

Feroviarii canadieni au 
acceptat să reia lucrul cu 
începere de miercuri, ora zero, după 
două zile de proteste față de hotărî
rea parlamentului privind încetarea 
obligatorie a grevei naționale de
clanșate la 23 august. Decizia a fost 
luată în condițiile amenințării cu 
pedepse — închisoare sau perce
perea de amenzi — care pot fi pro
nunțate împotriva greviștilor în vir
tutea legislației adoptate.

Lucrările conferinței in
ternaționale care urmează să

examineze o serie de probleme le
gate de ocrotirea resurselor piscico
le ale Mării Baltice au început la 
Gdansk. Principalul scop al conferin
ței este adoptarea unei convenții 
care să constituie o reglementare ju
ridică internațională a problemelor 
privind ocrotirea, regenerarea și fo
losirea resurselor Mării Baltice și, 
în primul rînd. a fondului piscicol.

ARTIStT POPULAR ROMAN 
PREMIAT LA LUGANO
Juriul concursului internațio

nal de artă naivă contempora
nă din localitatea elvețiană Lu
gano a acordat unul din marile 
premii artistului popular din 
România Ion Niță Nicodim pen
tru lucrarea „Tirgul de pe 
muntele Găina".

Delegații la lucrările 
Congresului Sindicatelor 
Britanice (T.U.C.), se des- 
fășoară la Blackpool, au adoptat 
două rezoluții : prima subliniază ne
cesitatea unei remunerații egale cu 
cea a bărbaților pentru femeile care 
lucrează în industrie, cea de-a doua 
are în vedere intensificarea luptei 
sindicale pentru obținerea unor con
diții mai bune de pensionare în ra
port direct cu scumpirea vieții.

SĂ SUBSTITUIM ORGANISMELE 
INTERAMERICANE DEVENITE ANACRONICE 

Declarația premierului peruan la Conferința comandanților 
supremi ai armatelor terestre din 16 state latino-americane 

9i din S.U.A.

CARACAS 4 (Agerpres). — în ca
pitala venezueleană. s-au deschis — 
sub președinția generalului Alvaro 
Valencia Tovar, reprezentantul Co
lumbiei — lucrările celei de-a 10-a 
conferințe a comandanților supremi 
ai armatelor terestre din 16 țări la
tino-americane și din Statele Unite.

In cadrul dezbaterilor, premierul 
peruan și ministru al apărării, gene
ralul Edgardo Mercado Jarrin, a pro
pus o revizuire completă a Tratatu
lui Interamerican de Asistentă Re
ciprocă (T.I.A.R.), precum și a tu
turor organismelor incluse în siste
mul militar interamerican. „Ame
rica Latină — a arătat ministrul pe
ruan — străbate o epocă de intense 
frămintări sociale si de avînt revo
luționar. în acest sens, restructura
rea T.I.A.R., organism devenit ana
cronic în actualul context politic al 
țărilor de la sud de Rio Grande, se 
impune pentru a putea iniția pro
cesul de lichidare a foamei, mizeriei 
și neocolonialismului in această par
te a lumii". „Fără dezvoltare eco
nomică — a arătat el —nu există 
securitate ; la aceasta trebuie să 
ajungem prin substituirea tuturor or
ganismelor interamericane ce ser- 
veso în mod exclusiv interesele par
tenerului nordio care, in relațiile cu 

națiunile Americii Latine, și-a asi
gurat o supremație aflată la baza 
subdezvoltării acestora din urmă". 
Mercado Jarrin a subliniat, de ase
menea. necesitatea revizuirii con
comitent a Comitetului Consultativ 
al Apărării, a Juntei Interamericane 
a Apărării, a Conferinței armatelor 
americane si a altor conferințe spe
cializate.

în ce privește armata ca institu
ție. generalul peruan a subliniat că 
aceasta trebuie să-și asume „serioa
se responsabilități" privind garanta
rea integrității teritoriale si a suve
ranității naționale, participarea la 
procesul de dezvoltare si la lupta 
pentru justiție socială.

în esență, luarea de poziție a ge
neralului Mercado Jarrin constituie 
o repunere în discuție a întregului 
sistem de securitate regională stipu
lat de Tratatul de la Rio de Janeiro 
din 1947, prin care a fost instituită 
Junta Interamericană a Apărării 
(J.I.D.). Ei i se adaugă atitudinea 
adoptată de Argentina, care este 
reprezentată la actualele lucrări de 
generalul Jorge Raul Carcagno. vi
zînd. de asemenea, revizuirea teze
lor Pentagonului asupra sistemului 
securității continentale.
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