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VIZITA PREȘEDINTELUI

Continuînd vizita de prietenie si colaborare în America Latina

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU 
| A SOSIT IERI IA CARACAS

O primire caldă, de bun augur pentru 
întîlnirile cu conducătorii și poporul gazdă, 

pentru întrevederi și convorbiri, pentru 
întregul program al vizitei în Venezuela

NICOLAE CEAUȘESCU

IN COSTA RICA S-A ÎNCHEIAT
Plecarea 

din 
San Jose
Miercuri, 5 septembrie, ora 

10, ora locală (ora 18 ora 
Bucureștiului), președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună cu persoanele ofi
ciale care îi însoțesc, și-au 
încheiat vizita oficială în 
Costa Rica, plecînd spre Vene
zuela.

De la reședință, oaspeții 
români sînt conduși la aero
port de președintele Repu
blicii Costa Rica, Jose Figue- 
res Ferrer.

Pe aeroportul internațional 
„Juan Santamaria11, pe clă
direa căruia erau arborate 
drapelele de stat ale Repu
blicii Socialiste România și 
Republicii Costa Rica, se aflau 
prim-vicepreședintele repu
blicii, Manuel Aguilar Bo
nilla, cu soția, ministrul aface
rilor externe, Gonzalo Facio, 
miniștri și alte personalități 
ale vieții politice costaricane, 
precum și șefii misiunilor di
plomatice acreditați la San 
Josâ, cu soțiile.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Jose 
Figueres Ferrer trec în revis
tă garda de onoare.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu își iau rămas bun 
de la oficialități. își iau rămas 
bun, de asemenea, persoanele 
oficiale care îl însoțesc pe pre
ședinte, tovarășii Ion Pățan, 
Ștefan Andrei, George Maco- 
vescu, Bujor Almășan.

Publicul aflat pe aeroport 
în momentul ceremoniei face 
o manifestare de simpatie 
președintelui român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
strînge mina multora dintre 
cetățeni.
(Continuare în pag- a IV-a)

Tn timpul solemnității semnării Tratatului de prietenie și cooperare

Miercuri, 5 septembrie, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
au sosit în Republica Venezuela 
unde efectuează o vizită oficială 
ca răspuns la invitația președinte
lui acestei țări, Rafael Caldera.

De la San Jose pînă la Caracas, 
zborul durează trei ore și jumăta
te, timp în care se parcurge o dis
tanță de 2000 de kilometri. Se sur
volează Zona Canalului de Pana
ma și apoi porțiunea de nord a 
Columbiei. La puțină vreme după 
trecerea graniței venezuelene se 
zărește o imensă oglindă lucie : 
este lacul Maracaibo, de fapt o 
vastă lagună ce comunică cu Gol
ful Venezuelei și în jurul căreia 
pădurea de instalații petroliere de 
extracție vestește că aici se află 
concentrată principala bogăție a 
țării : petrolul Cu aproape 5 se
cole în urmă. în locul sondelor de 
astăzi, de-a lungul lagunei se ri
dicau case construite pe stîlpi de 
lemn, ceea ce l-a determinat pe 
Amerigo Vespucci să denumească 
această regiune Venezuela, „Mica 
Veneție11. Vestitul navigator nu 
bănuia pe atunci că pămîntul a- 
cestor meleaguri mustește de un 
lichid negru, care avea să le 
schimbe complet înfățișarea.

într-adevăr, petrolul reprezintă 
90 la sută din exporturile țării și 
participă în proporție hotărîtoare 
la formarea venitului național. 
Multă vreme, „sîngele Venezue
lei", cum se spune în mod simbo
lic, a fost pompat în afară în folo
sul, aproape exclusiv, al monopo
lurilor internaționale. în ultimii 
ani, în special de la venirea la 
putere a președintelui Caldera, au 
fost adoptate un șir de măsuri vi- 
zînd recuperarea bogățiilor na
turale — „legea reversiunn" 
prevede ca, pînă în 1983, toate bu
nurile petroliere și instalațiile pe
troliere să treacă în controlul sta
tului — paralel cu diversifi
carea peisajului economic, care 
să nu se mai întemeieze ca îna
inte pe un singur produs, și

cu o mai echilibrată reparti
zare a forțelor de producție, ten
dințe care se manifestă, de altfel, 
pe întreg continentul latino-ameri- 
can.

O atenție deosebită se acordă și 
dezvoltării agriculturii. Lăsînd în 
urmă orașul Valencia. înainte de 
a trece cordillera (lanțul muntos) 
Merida, de la înălțimea avionului 
putem vedea întinse plantații de 
trestie de zahăr și de bumbac.

Din depărtare se zărește pano
rama orașului Caracas. Așezare 
modernă, cu circa două milioane și 
jumătate de locuitori, capitala Ve
nezuelei cunoaște o puternică dez
voltare urbanistică, care face din 
ea una din principalele metro
pole ale Americii Latine.

în timp ce acasă, la București, 
s-a lăsat de multă vreme întune
ricul, fiind ora 21.30, aici acele 
ceasornicului arată doar 15,30. 
Deși ne aflăm la o scurtă distanță 
de Ecuator, nu se simte căldura 
înăbușitoare a zonei. Vremea este 
plăcută aici aproape tot timpul 
anului, fapt care i-a făcut pe lo
calnici să boteze Caracasul „Ora
șul eternei primăveri".

Pe aeroportul internațional Mai- 
quetia, pavoazat sărbătorește cu 
drapelele de stat român și Vene
zuelan, domnește o vie animație. 
La Orizont își face apariția aero
nava prezidențială, escortată de 
reactoare ale forțelor militare na
ționale venezuelene.

în întîmpinarea înalților oaspeți 
români au venit pe aeroport pre
ședintele Republicii Venezuela, 
Rafael Caldera, și soția sa, Alicia 
Pietri de Caldera.

La coborîrea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt salutați cu 
căldură de președintele Venezuelei 
și de soția sa.

Se intonează imnurile de stat ale 
României și Venezuelei. Răsună 
salve de artilerie* Pe aeroport se 
află aliniată o gardă de onoare, 
în uniforme de paradă.

în continuarea ceremoniei, cei 
doi președinți, tovarășa Elena

Ceaușescu și doamna Alicia Pietri 
de Caldera se îndreaptă spre sala 
mare a aeroportului, unde iau loc 
pe un podium de onoare, încadrat 
de drapelele român și venezuelean.

Directorul Protocolului de stat 
al Republicii Venezuela, Marcos 
Paris del Gallego, prezintă tovară
șului Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu pe membrii 
guvernului venezuelean : minis
trul afacerilor externe, Aristides 
Câlvani. ministrul afacerilor in
terne. Nectario Andrade Labarca, 
ministrul apărării, general Gus
tavo Pardî Davila, ministrul dez
voltării, Hector Hernandez Cara- 
bano, ministrul minelor și petro
lului, Hugo Perez la Salvia, minis
trul lucrărilor publice, Jose Curiei, 
ministrul educației. Enrique Perez 
Olivares, ministrul muncii, Al
berto Martini Urdaneta, alți mi
niștri, Luis Alberto Machado, se
cretar general la președinție. Sînt 
prezentați, de asemenea, președin
tele Congresului Național, Josă 
Antonio Perez Diaz, și vicepre
ședintele Congresului, Antonio 
Leidens, precum și alte înalte 
personalități oficiale.

Președintelui Venezuelei și soției 
sale le sînt prezentate personalită
țile oficiale care îl însoțesc pe 
oreședintele Nicolae Ceaușescu : 
Ion Pățan, Ștefan Andrei, George 
Macovescu, Bujor Almășan. Se 
află de față ambasadorul Româ
niei la Caracas, Petrache Dănilă, 
precum și ambasadorul Venezuelei 
la București, Juan Uslar Pietri.

Președintele Rafael Caldera ros
tește un călduros cuvînt de bun 
ve’nit. Răspunde tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Aeroportul Maiquetia se află si
tuat la nivelul mării, în timp ce 
Caracasul este așezat pe versanții 
Muntelui Avila, la o altitudine de 
1 400 m. Pînă la reședința ofi
cială rezervată oaspeților ro
mâni, „La Vineta", se străbate 
o regiune pitorească, prin mijlocul 
căreia trece moderna autostradă 
„La Guayira".
(Continuare în pag. a IV-a)

Prin rezultatele politice substanțiale, prin ambianța 

memorabilă, călătoria în mica țară din America 

Centrală a marcat o contribuție activă la dezvoltarea 
colaborării între state, pe baza egalității în drepturi 

și a respectului reciproc
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Pregătirea terenului 
pentru insămînțări 

preocupare de bază 
a mecanizatorilor, a tuturor 

lucrătorilor din agricultură

• COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială în Republica 
Costa Rica a președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

• Recepție oferită de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și de tovarășa Elena Ceaușescu

• Intîlniri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu

• Cuvîntările rostite cu prilejul semnării Trata
tului de prietenie și cooperare între Republica 
Socialistă România și Republica Costa Rica

• Conferința de presă
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împreună cu președintele figueres, la ferma „La Lucha'

Sporirea producției la grîu și Ia 
celelalte cereale de toamnă este 
hotărită, în mare măsură, de insă- 
mînțarea acestor culturi intr-un te
ren bine pregătit și fertilizat co
respunzător. Aceasta presupune ca, 
din vreme, să se execute arături 
care să fie întreținute prin lucrări 
de grăpat și discuit pînă in mo
mentul semănatului. Trebuie re
marcat faptul că, in ultimii ani, a 
crescut exigența specialiștilor și 
mecanizatorilor față de calitatea a- 
răturilor și, îndeosebi, pentru pre
gătirea patului ^germinativ, ceea ce 
a permis ca semănatul să se tacă 
în condiții agrotehnice superioare 
și, pe această cale, să se obțină spo
ruri însemnate de recoltă. La con
sfătuirea inginerilor-șefi din coo
perativele agricole, subliniindu-se 
necesitatea bunei pregătiri a pa
tului germinativ, se arăta că aceas
tă lucrare hotărăște în cea mai 
mare măsură nivelul recoltei — 
sporurile ce se obțin fiind chiar de 
50 la sută. Este explicabil, deoare
ce în felul acesta se asigură valo
rificarea deplină a potențialului de 
producție a seminței, iar prin dis
tribuirea uniformă a boabelor, ele 
germinează și răsar ușor, plantele 
se dezvoltă bine.

Din datele centralizate la minrts- 
terul de resort rezultă că. pină la 
4 septembrie, au fost făcute arături 
pentru însămînțările de toamnă pe 
1 514 000 hectare. în întreprinderi
le agricole de stat au fost arate 52 
la sută din suprafețele prevăzute, 
cele mai bune rezultate obținin- 
du-se în județele Prahova. Galați. 
Tulcea. Constanța etc. în coopera
tivele agricole această lucrare a 
fost executată în Droporție de 47 
la sută, lucrările fiind mai avan
sate în județele Ialomița. Constan
ța. Tulcea. Dîmbovița, Galați, Vran- 
cea.

Asa cum rezultă din hărțile pu
blicate în ziar, există mari dife
rențe între județele vecine cu con
diții naturale asemănătoare în ce 
privește procentul în care au fost 
executate arăturile pentru însă- 
mînțările de toamnă. Astfel. în 
zona întîi, lucrările sînt întîrziate 
în cooperativele agricole din jude
țul Dolj — 32 Ia sută din preve
deri : în zona a doua — cele din 
județele Gorj și Caras-Severin ; în 
zona a treia — unde semănatul tre
buia să înceapă mai devreme — a-

răturile sînt intirziate mgi ales în 
județele Sălaj, Cluj, Bistrița-Nă- 
săud. Maramureș și Harghita.

în aceste zile se desfășoară re
coltatul culturilor tîrzii, îndeosebi 
cele de pe terenurile care sint des
tinate a se însămința in apeastă 
toamnă cu cereale. Munca trebuie 
astfel organizată incit aceste tere
nuri să fie arate în timpul cel mai 
scurt, ceea ce impune ca, în toa
te unitățile agricole, specialiștii să 
urmărească folosirea judicioasă a 
tractoarelor pentru a se putea ara 
repede toate terenurile care se eli
berează. Trebuie arătat că întîrzie- 
rea lucrărilor la arat se datorește, 
în principal, încetinelii cu care se 
eliberează terenul. Chiar pe supra
fețele de pe care s-a strîns recol
ta există coceni de porumb, tulpini 
de floarea-soarelui și alte resturi 
vegetale. Această „piedică", întîl- 
nită și în ceilalți ani, trebuie înlă
turată, executîndu-se de urgență e- 
libcrarea terenului pentru ca trac
toarele să poată intra la arat.

în ultimele zile timpul s-a în
călzit. pămîntul se usucă, ceea ce 
îngreunează efectuarea arăturilor. 
La ministerul de resort se apre
ciază că, în aceste condiții, specia
liștii trebuie să urmărească cu cea 
mai mare răspundere modul cum 
se lucrează la arat, în mod obliga
toriu plugul va fi urmat dc grapa 
cu colți, iar unde terenul este bul- 
găros se va da și cu grapa cu 
discuri. Tn programul culturii griu
lui se prevede ca recepția arătu
rilor și calificarea lor ca ..bine pre
gătite pentru însămînțarea griului 
de toamnă11 se va face de către 
comisii speciale, imediat după în
cheierea lucrării ne fiecare tarla. 
Se va urmări uniformitatea adîn- 
cimii. mărunț’rea bulgărilor. aco
perirea sleaurilor. îngrnoarea res
turilor vegetale și a îngrășămln- 
.tdnr organic''. încheierea canetclor 
etc. Se vor reface lucrările care nu 
corespund indicilor de calitate sta
biliți. plata sunortindii-se de către 
ce’ care se fac vinovați.

Vremea semănatului se anropie. 
Organele și organizațiile de nartid. 
consiliile populare si direcțiile a- 
gricole să sprijine unitățile agrico
le în vederea grăbirii arăturilor, 
să manifeste exigentă maximă 
nentru calitatea lucrărilor — con
diție hotărîtoare pentru obținerea 
unnr recolte mari în 1974.
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cu privire la vizita oficială in Republica Costa Rica 
a președintelui Consiliului de Stat al Republicii 

Socialiste România, Nicolae Ceaușescu

Stat al 
și per- 
vizitat,

avut 
din

Con-

So- 
Costa

partl-

La Invitația președintelui Republi
cii Costa Rica, Jose Figueres, preșe
dintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a efectuat, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită 
oficială în Republica Costa Rica, în
tre 3 și 5 septembrie 1973.

Președintele Consiliului de 
Republicii Socialiste România 
soanele care îl însoțesc au
în timpul șederii în Republica Costa 
Rica, Adunarea Legislativă, munici
palitatea din San Josâ, cu care pri
lej a avut loc o sesiune solemnă, 
gara „Ferrocarril Electrico al Paci
fico", ferma agricolă „La Lucha", au 
depus o coroană de flori la Monu
mentul Național.

înalților oaspeți români li s-a re
zervat o primire călduroasă, expre
sie a relațiilor de prietenie existente 
între România și Costa Rica, a senti
mentelor de stimă și prețuire reci
procă de care sînt animate cele două 
popoare, legate prin afinități de lim
bă și cultură.

Cu prilejul vizitei, între președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Costa Rica, Josâ Figueres, au 
loc convorbiri oficiale la care, 
partea română, au participat :

Ion Pățan, vicepreședinte al
siliului de Miniștri, ministrul comer
țului exterior ; Ștefan Andrei, secre
tar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român ; George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor exter
ne ; Bujor Almășan, ministrul mine
lor, petrolului și geologiei ; Mircea 
Malița, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat ; Constantin Stă- 
nescu, ambasadorul Republicii 
cialiste România în Republica 
Rica.

Din partea costaricană au 
cipat :

Gonzalo J. Facio, ministrul aface
rilor externe ; Gaston Cogân, minis
trul economiei, industriei și comerțu
lui ț- Rodolfo Silva, ministrul lucră
rilor publice șl transporturilor ; Al
berto Canas, ministrul culturii, ti
neretului ți sporturilor ; Francisco 
Morales, ministrul muncii și secu
rității sociale ; Fernando Salazar, 
viceministrul relațiilor externe ; Gui
do Saenz, viceministrul culturii, ti
neretului și sporturilor.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de sin
ceră prietenie și deplină înțelegere, 
cel doi președinți s-au informat re
ciproc asupra procesului de dezvol
tare economică și socială din cele 
două țări, au analizat stadiul actual 
și perspectivele de dezvoltare a re
lațiilor bilaterale și au făcut un 
schimb de păreri cu privire la pro
blemele internaționale de interes co
mun.

Animați de dorința de a răspunde 
aspirațiilor de pace, colaborare și 
înțelegere între popoarele român și 
costarican, de a adinei și dezvolta pe 
multiple planuri relațiile dintre 
România și Costa Rica și a spori 
contribuția celor două țări Ia conso
lidarea păcii și securității internațio
nale, la dezvoltarea cooperării între 
toate statele lumii, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Jose Figueres au semnat Tratatul de 
prietenie și cooperare între Republi
ca Socialistă România și Republica 
Costa Rica.

Cei doi șefi de stat au constatat 
cu satisfacție că relațiile tradiționale 
de prietenie româno-costaricane au 
posibilitatea să se dezvolte continuu, 
în folosul reciproc al celor două țări 
și popoare, al păcii și înțelegerii in
ternaționale.

în domeniul relațiilor economice,

Recepție oferită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

și de tovarășa Elena Ceaușescu

propriu, a resurselor sale 
și pentru îmbunătățirea 
economice, sociale și cul- 
poporului costarican.

cele două părți au exprimat hotărî
rea lor comună de a acționa pentru 
aplicarea prevederilor acordului co
mercial și de cooperare semnat în 
1971, în vederea intensificării schim
burilor comerciale prin diversifica
rea structurii acestora, lărgirii coope
rării economice și tehnice, în intere
sul reciproc al popoarelor român șl 
costarican.

Avînd în vedere Importanța cola
borării în domeniile economic, teh- 
nico-științific șl cultural pentru pro
gresul economic și social, pentru o 
mai bună cunoaștere reciprocă și a- 
propiere, cele două părți au semnat, 
cu prilejul vizitei, acordul de coope
rare economică, industrială și teh
nică pe termen lung, acordul de co
laborare culturală, acordul de cola
borare științifică și tehnică. S-a con
venit efectuarea unui schimb de note 
privind încheierea unei înțelegeri re
feritoare la facilitarea acordării vi
zelor.

Partea română a exprimat întrea
ga sa considerație pentru realizările 
dobîndite de Costa Rica în eforturile 
pentru modernizarea economiei na
ționale, pentru valorificarea deplină, 
în interes 
naturale 
condițiilor 
turale ale

Partea costaricană a exprimat a- 
precierile sale cu privire la realiză
rile remarcabile, obținute de Româ
nia, în crearea unei industrii moder
ne, în dezvoltarea continuă a agri
culturii, în înflorirea științei și cul
turii, în ridicarea nivelului de trai al 
poporului, în îndeplinirea vastului 
program de construire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
România.

Procedînd la un schimb de păreri 
asupra situației internaționale, cei 
doi președinți au apreciat că trăsă
tura de bază a evoluției politice pe 
plan mondial este tendința spre in
tensificarea colaborării între state, 
afirmarea tot mai puternică a voin
ței popoarelor de a asigura destinde
rea și pacea, de a promova pe scară 
largă metoda tratativelor, ca mijloc 
de soluționare a litigiilor internațio
nale. Ambii președinți au scos in e- 
vidență rolul și influența forțelor 
păcii, democrației și progresului în 
lumea contemporană.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că în relațiile internațio
nale se manifestă tot mai evident 
voința popoarelor, a tuturor țărilor, 
indiferent de mărimea și potențialul 
lor, de a participa activ, nemijlocit, 
la examinarea și soluționarea pro
blemelor care privesc soarta păcii și 
civilizației umane. Au subliniat rolul 
și contribuția țărilor mici și mijlocii 
pentru instaurarea unui climat de 
pace și securitate în lume și pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare între toate națiunile.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Josă Figueres au subli
niat că pentru asigurarea unui cli
mat stabil de pace, destindere, secu
ritate și colaborare internațională 
este imperios necesară recunoașterea 
și aplicarea strictă de către toate 
statele a normelor și principiilor 
fundamentale, universal valabile, ale 
dreptului internațional cu privire la 
relațiile dintre state, respectarea re
ciprocă a independenței și suverani
tății naționale, deplina egalitate in 
drepturi, neamestecul în treburile in
terne și externe ale altor țări și a- 
vantajul reciproc, renunțarea la for
ță și la amenințarea cu forța și drep
tul inalienabil al fiecărui popor de 
a fi stăpîn pe destinele sale.

Cele două părți au apreciat că li
chidarea definitivă a colonialismului 
și neocolonialismului constituie una

dintre sarcinile cele mai importante 
și urgente ale lumii contemporane. 
Au subliniat necesitatea aplicării 
neîntîrziate a prevederilor Declara
ției O.N.U. cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale și a rezoluțiilor referitoare 
la decolonizare și apartheid.

Cei doi președinți au reafirmat so
lidaritatea Republicii Socialiste 
România și Republicii Costa Rica cu 
lupta popoarelor din America Latină 
și alte regiuni ale lumii pentru apă
rarea și consolidarea independenței 
lor economice și sociale și pentru 
înfăptuirea năzuințelor lor vitale.

Cel doi șefi de stat au relevat că 
Republica Socialistă România și Re
publica Costa Rica consideră că re
ducerea și lichidarea decalajelor care 
separă țările în curs de dezvoltare 
de cele economic avansate constituie 
o problemă majoră a lumii contem
porane, a cărei rezolvare ar putea 
influența în mod considerabil o în
țelegere mai bună între state și ar 
deschide largi perspective cooperării 
internaționale, tn vederea combate
rii fenomenului subdezvoltării, cei 
doi șefi de stat și-au exprimat con
vingerea 
susținute 
pentru a 
voinței și 
gățiile naturale și resursele umane 
de care dispune, asigurarea spriji
nului material din partea țărilor 
dezvoltate, precum și realizarea unei 
largi cooperări internaționale. Ei au 
subliniat necesitatea respectării drep
tului suveran al fiecărui stat de a 
dispune în mod liber de bogățiile 
naturale și de toate celelalte resur
se, de a avea acces nestingherit la 
cuceririle științei și tehnologiei mon
diale moderne, de a participa, în 
condiții de egalitate, la examinarea 
și soluționarea problemelor economi
ce și monetare internaționale.

Ambele părți au subliniat necesita
tea întăririi rolului O.N.U. în aplicarea 
programelor prevăzute în 
strategiei internaționale a 
doilea deceniu pentru 
lărgirea și diversificarea 
lor de cooperare tehnică 
programe de asistență tehnică, pre
cum și intensificarea sprijinului a- 
cordat tuturor țărilor în curs de dez
voltare, indiferent de orînduirea lor 
socială sau de zona geografică din 
care fac parte.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Jose Figueres au primit 
cu satisfacție încheierea Acordului 
de încetare a războiului și restabili
re a păcii în Vietnam, precum și 
semnarea Acordului privind restabi
lirea păcii și realizarea înțelegerii 
naționale în Laos, și au exprimat 
speranța că aceste acorduri vor crea 
condiții pentru instaurarea unei păci 
durabile in această regiune, care să 
permită popoarelor din Indochina 
să-și hotărască libere calea dezvoltă
rii lor politice, economice și sociale, 
conform aspirațiilor lor legitime, fără 
nici un amestec din

Cei doi președinți 
profunda îngrijorare 
nuarea situației de 
Orientul Apropiat, care reprezintă o 
amenințare la adresa păcii și secu
rității internaționale, s-au pronunțat 
ferm pentru soluționarea grabnică a 
conflictului din această zonă pe cale 
politică, în spiritul și pe baza apli
cării integrale a rezoluției Consiliu
lui de Securitate 242 din 22 noiem
brie 1967.

Cele două părți au avut un schimb 
dș vederi 
tuală din 
rezultatele 
conferinței 
velul miniștrilor de externe și au 
fost de acord că realizarea păcii și 
securității, precum și extinderea coo
perării pe acest continent vor exer
cita o influență pozitivă asupra pă-

că sînt necesare eforturi 
din partea fiecărei țări 
pune în valoare, conform 
intereselor sale vitale, bq-

cadrul 
celui de-al 
dezvoltare, 
programe- 
și a altor

afară.
și-au exprimat 
față de conti- 
încordare din

cu privire la situația ac- 
Europa, apreciind pozitiv 
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cii și securității în lume și vor con
tribui la promovarea unei colaborări 
fructuoase pe plan internațional.

Cei doi șefi de stat au apreciat 
că pentru asigurarea unei păci trai
nice in lume este imperios necesar 
să se intensifice negocierile pentru 
dezarmare, cu participarea tuturor 
statelor interesate și să se întreprin
dă acțiuni concrete pentru realizarea 
dezarmării generale internaționale 
controlate și, în primul rind, a celei 
nucleare.

Avînd în vedere consecințele eco
nomice și sociale ale cursei înarmă
rilor, ambii președinți au subliniat, 
totodată, avantajele pe care le-ar 
reprezenta pentru întreaga omenire 
dirijarea resurselor folosite în pre
zent pentru cursa înarmărilor către 
construcția pașnic^, ridicarea nive
lului de viață al popoarelor, comba
terea subdezvoltării economice. Păr
țile au reafirmat hotărîrea lor 
de a acționa, , împreună cu celelalte 
țări ale lumii, pentru oprirea cursei 
înarmărilor ; au reafirmat, totodată, 
sprijinul țărilor lor pentru adoptarea 
unor măsuri concrete vizînd dezan
gajarea militară, lichidarea bazelor 
militare și retragerea trupelor de pe 
teritoriile străine, crearea de 
denuclearizate și întreprinderea 
acțiuni împotriva 
război.

Partea română dă 
re Tratatului de la 
Rica fiind semnatara acestuia, 
care s-a hotărît ca America Latină 
să fie o zonă denuclearizată și spri
jină respectarea prevederilor sale. 
Ambele părți consideră, totodată, că 
ar fi de o mare importanță transfor
marea Balcanilor într-o zonă a păcii 
și bunei înțelegeri, lipsită de arme 
nucleare.

Cei doi președinți au subliniat im
portanța pe care Republica Socialis
tă România și Republica Costa Rica 
o acordă întăririi rolului O.N.U. în 
rezolvarea problemelor internațio
nale, în interesul popoarelor, în apă- 

• rarea principiilor dreptului interna
țional și în crearea unui climat de 
deplină securitate în lume. Ei au de
clarat că este in interesul profund 
al tuturor popoarelor ca O.N.U. și 
celelalte organizații și organisme in
ternaționale să acționeze cu mai mul
tă eficacitate pentru dezvoltarea co- 
labprării și înțelegerii între națiuni, 
împotriva oricăror acte de încălcare 
a dreptului internațional. Cele două 
părți și-au exprimat hotărîrea de a 
acționa, unindu-și eforturile cu cele 
ale altor state, în vederea creșterii 
rolului Organizației Națiunilor Unite 
în viața internațională, așa cum pre
conizează rezoluția inițiată de Ro
mânia și adoptată prin consens ge
neral la ultima sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U.

Cele două părți au acordat o înal
tă apreciere convorbirilor rodnice 
prilejuite de vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu, prima vizită a 
unui șef de stat român în Costa Rica, 
moment de o deosebită semnificație 
în relațiile bilaterale româno-costa- 
ricane, și au reafirmat hotărîrea lor 
de a continua și în viitor contactele 
și convorbirile între cele două țări 
pînă Ia cel mai înalt nivel, convinse 
că acestea slujesc intereselor lor, 
păcii și înțelegerii internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au expri
mat cele mai vii mulțumiri președin
telui Josâ Figueres și distinsei sale 
soții, doamna Karen de Figueres, și 
guvernului și poporului 
pentru primirea cordială 
fost rezervată în timpul 
Republica Costa Rica.

Președintele Consiliului 
Republicii Socialiste 
Nicolae Ceaușescu, și 
Elena Ceaușescu au invitat pe pre
ședintele Josâ Figueres și pe doamna 
Karen de Figueres să facă o vizită 
în România.

Invitația a fost acceptată cu plă
cere. Data vizitei urmează a fi sta
bilită ulterior pe cale diplomatică.

propagandei
zone 
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• CEREMONIA DECERNĂRII ORDINULUI „STEAUA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA" 
CLASA I PREȘEDINTELUI JOSE FIGUERES FERRER

• TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU I S-A ÎNMÎNAT DIPLOMA DE MEMBRU DE ONOARE 
AL COLEGIULUI CHIMIȘTILOR Șl INGINERILOR CHIMIȘTI DIN COSTA RICA

Marți seara, președintele Consi
liului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit o recepție în 
onoarea președintelui Republicii 
Costa Rica, Jose Figueres Ferrer.

înainte 
într-unul 
„Country 
avut loc 
dinului 
liste România" clasa I președinte
lui Republicii Costa Rica, Josâ Fi
gueres Ferrer.

„Permiteți-mi să vă înmînez cea 
mai înaltă distincție a Republicii 
Socialiste România, a spus tovară
șul Nicolae Ceaușescu, în semn de 
prietenie și al bunelor relații din
tre popoarele noastre, ca o recu
noaștere a contribuției pe care o 
aduceți la dezvoltarea acestor re
lații".

Răspunzînd, președintele Figue
res Ferrer a spus: „Domnule pre
ședinte, acest secol al XX-lea, care 
a fost martor al atitor grozăvii, 
înregistrează și evenimente cum 
este cel actual, și anume faptul că 
două țări din grupul țărilor mici 
și mijlocii, atit de îndepărtate din 
punct de vedere geografic, cu o 
istorie destul de diferită și orîn- 
duiri deosebite, se pot alătura una 
alteia.

Prezența dumneavoastră in 
Costa Rica, în America Centrală

de începerea recepției 
din saloanele de la 

Club“, din San Jose, a 
ceremonia decernării or- 

„Steaua Republicii Socia-
din 

să 
ale

și, desigur, in America de Sud, nu 
poate fi considerată ca un simplu 
gest de curtoazie internațională. 
Este un indiciu in plus, un indiciu 
important că omenirea a inceput 
să pășească intr-o eră nouă. Pentru 
ca să încheiem acest secol cu o 
perspectivă mai puțin neliniști
toare, inițiativele manifestate de 
domnul președinte și de guvernul 
României sînt salutate cu gratitu
dine de poporul și guvernul 
Costa Rica și mi-aș ingădui 
spun și de către celelalte țări 
Americii Latine".

Cei doi președinți, tovarășa 
Elena Ceaușescu, persoanele o- 
ficiale române și costaricane se în
dreaptă apoi spre saloanele rezer
vate desfășurării recepției. Se in
tonează imnurile de stat costari
can și român.

în cadrul recepției, care a decurs 
într-o atmosferă deosebit de cor
dială, președintele Colegiului chi- 
miștilor și inginerilor chimiști din 
Costa Rica, Guillermo Chaverri, 
a înmînat tovarășei Elena 
Ceaușescu, în semn de recunoaște
re și prețuire a meritelor sale ști
ințifice, Diploma de membru de 
onoare al colegiului. Mulțumind, 
tovarășa Elena Ceaușescu a expri
mat dorința dezvoltării în conti
nuare a relațiilor dintre oamenii 
de știință din cele două țări.

La recepție au participat, din

partea costaricană, primul vice
președinte, Manuel Aguilar Bonil
la, cu soția, Maria Eugenia de 
Aguilar, al doilea vicepreședinte, 
Jorge Rossi Chavarria, cu soția, 
Virginia de Rossi, ministrul afa
cerilor externe, Gonzalo J. Facio, 
ministrul de finanțe, Claudio Alpi- 
zar, ministrul lucrărilor publice 
și transporturilor, Rodolfo Silva, 
ministrul siguranței publice, Fer
nando Valverde Vega, mini^Ml 
economiei, industriei și comerțului, 
Gaston Cogan, ministrul culturii, 
tineretului și sporturilor, Alberto 
Canas, ministrul educației, Ulan- 
dislao Gomez Solano, ministrul 
muncii și securității sociale, Fran
cisco Morales, alți membri ai gu
vernului, personalități de seamă 
ale vieții publice și obștești, oa
meni de știință, artă și cultură.

Din partea română au partici
pat: Ion Pățan, Ștefan Andrei, 
George Macovescu, Bujor Almă
șan, Mircea Malița, consilier al 
președintelui Consiliului de Stat, 
și ambasadorul Constantin Stă- 
nescu.

Au luat, de asemenea, parte șefii 
misiunilor diplomatice acreditați 
la San Jose, corespondenți și tri
miși speciali ai presei locale și 
străine.

ÎNTÎLNIRI ALE TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
Cu secretarul general al Partidului

de Eliberare Națională din Costa Rica
Marți seara, tovarășul Nicolae 

Ceaușescîi, secretar general al 
Partidului Comunist Român, s-a 
întîlnit cu Luis Alberto Monge 
Alvarez, secretar general al Par
tidului de Eliberare Națională din 
Costa Rica.

La întîlnire au participat tova
rășii Ștefan Andrei, secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, și George Ma- 
covescu, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român.

Cu acest prilej s-a exprimat ho- 
tărîrea de a se iniția și dezvolta

relații de prietenie și colaborare 
între Partidul Comunist Român și 
Fartidul de Eliberare Națională 
din Costa Rica, pe baza stimei și 
respectului reciproc, în vederea 
stimulării și extinderii relațiilor 
economice, cultural-artistice, teh- 
nico-științifice și în alte domenii 
dintre România și Costa Rica, în 
interesul celor două popoare, în 
folosul păcii 
naționale.

Secretarul 
de Eliberare
invitația ca o delegație a partidu

și securității inter-

general al Partidului 
Națională a acceptat

lui să facă o vizită de prietenie 
în România, la invitația Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român.

în cursul discuțiilor s-a dat o a- 
preciere pozitivă rezultatelor vizi
tei, acordurilor convenite, trata
tului de prietenie și cooperare, 
care constituie o bază trainică 
pentru adîncirea raporturilor 
prietenie și con’ucrare dintre 
două țări șl popoare.

Convorbirea s-a desfășurat 
tr-o atmosferă de prietenie și 
dialitate.

de 
cele

îrt- 
cor-

Cu conducători ai Partidului 
Avangarda Poporului din Costa Rica

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, s-a întîlnit, marți 
după-amiază, la Ambasada Repu
blicii Socialiste România, cu con-

ducători ai Partidului Avangarda 
Poporului din Costa Rica. Au par
ticipat tovarășii Manuel Mora Val
verde, secretar general al C.C., 
Arnoldo Segura, Nadia Saenz Ruiz,

In timpul vizitei la gara „rerrocarril Electrico al Pacifico'
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Mario Sollis Porras și Humberto 
Carbonell, membri ai Comisiei Po
litice a Comitetului Central, Fer
nando Molina, membru supleant al 
Comisiei Politice a Comitetului 
Central, și Francisco Guzman, 
membru al Comitetului Central.

La întîlnire au luat parte tova
rășii Ștefan Andrei, secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, și George Ma- 
covescu. 
Central 
Român.

Intr-o
și prietenie tovărășească s-a rea
lizat un schimb de păreri cu pri
vire la dezvoltarea, în continuare, 
a relațiilor de conlucrare dintre 
Partidul Comunist Român și Par
tidul Avangarda Poporului din 
Costa Rica, în interesul întăririi 
colaborării și prieteniei dintre 
cele două țări și popoare.

Tn numele Partidului Avangarda 
Poporului, tovarășul Manuel Mora 
Valverde a salutat cu căldură pre
zența, în Costa Rica, a secretaru
lui general al P.C.R., ca urmare a 
vizitei oficiale pe care o efec
tuează în această țară. El și-a ex
primat deplina satisfacție pentru 
rezultatele vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Costa Rica, 
subliniind că membrii partidului 
salută din toată inima dezvol
tarea relațiilor pe multiple pla
nuri dintre România și Costa 
Rica și vor acționa pentru extin
derea conlucrării dintre cele două 
țări în diverse domenii, în spiri
tul acordurilor convenite cu pri
lejul vizitei la San Josâ, fiind si
gur că aceasta servește in
tereselor și aspirațiilor fundamen
tale ale celor două popoare, cauzei 
generale a păcii, colaborării ți 
progresului.

membru al Comitetului 
al Partidului Comunist

atmosferă de cordialitate
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VIZITA NICOIUE CEAUSESCU IN COSTA RIGA
CONFERINȚA DE PRESĂ Cu prilejul semnării Tratatului de prietenie și cooperare 

între Republica Socialistă România și Republica Costa Rica

Cuvîntarea președintelui
Jose Figueres Ferrer

Cuvîntarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu

La solicitarea a numeroși ziariști 
costaricani și a corespondenților 
străini acreditați la San Jose, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a ținut, marți 
după-amiază, o conferință de 
presă.

Au asistat tovarășa Elena 
Ceaușescu, precum și tovarășii Ion 
Pățan, Ștefan Andrei, George Ma- 
covescu, Bujor Almășan, alte per
soane oficiale române.

Erau prezenți Jose Figueres, 
președintele Republicii Costa Rica, 
și Gonzalo J. Facio, ministrul afa
cerilor externe costarican.

Conferința de presă a fost des
chisă de Orlando Nunez, șeful bi
roului de presă al Casei Preziden
țiale, care • dat cuvîntul ziariști
lor.

ENRIQUE MORA (cores
pondentul din Costa Rica al 
Agenției T.A.S.S.): Domnule 
președinte, țara noastră are 
foarte multe probleme legate 
de dezvoltarea resurselor na
turale. Credeți că dacă gu
vernul din Costa Rica ar cere 
ajutor. România ar putea să 
ne ajute să explorăm resur
sele noastre de petrol ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU: în convorbirile 
cu președintele Figueres, care au 
avut un rol important, ne-am în
țeles să dezvoltăm o colaborare 
largă, inclusiv în domeniul cerce
tărilor și punerii în valoare a pe
trolului. S-a și ajuns la unele în
țelegeri concrete care sperăm ca 
pînă la sfîrșitul anului să capete 
caracterul de acorduri concrete. 
Deci, România, avînd în vedere că 
are experiență în domeniul minier, 
al petrolului, al prelucrării lemnu
lui și în alte domenii, este gata să 
conlucreze, pe baza principiului e- 
galitățiî și avantajului reciproc, cu 
Republica Costa Rica.

HERBERT SOLANO („Dia- 
rio de la Republica") : Dom
nule președinte, am fost infor
mat că acordurile care au fost 
semnate între România și 
Costa Rica au fost declarate 
secrete. Care este motivul ?

mai
bi-

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU: Nu cunosc că 
ar fi fost declarate secrete. Dim
potrivă, sînt acorduri foarte clare, 
deschise, se referă la colaborarea 
în domeniul petrolier, minier. în 
domeniile industriei lemnului, a- 
griculturii, inclusiv în crearea unor 
societăți mixte, reciproc avanta
joase. Nu numai că nu este nici un 
secret în aceasta, dar ele pot con
stitui un exemplu de colaborare 
între două țări cu orînduiri so
ciale diferite, care doresc să co
laboreze pentru un progres 
rapid economico-social, spre 
nele ambelor popoare.

ENRIQUE MORA : Ați 
bit despre societăți mixte. Ați 
putea să explicați mai mult 
despre ce gen de societate 
mixtă este vorba ? *

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU: Iată cum con
cepe România și cum am organizat 
societăți mixte în România și în 
alte țări : cu o participare de ca
pital românesc și al țării sau 
al întreprinderilor respective. Noi, 
în România, pretindem să a- 
vem 51 la sută din capital 
pe același principiu vrem 

vor-

să 
procedăm și cu alte țări, și proce
dăm așa și cu țara dumneavoastră. 
Să acționăm împreună, să obținem 
producție de înaltă tehnicitate, de 
eficiență economică ; beneficiile să 
le împărțim în raport cu contribu
ția fiecăruia și în raport cu legile 
statului unde funcționează aseme
nea societăți. Sigur, întreprinde
rile se supun acestor legi. Așa fa
cem noi în România, așa facem 
în alte țări, unde participăm la 
societăți mixte, fără ca aceste so
cietăți mixte să aibă dreptul să 
se amestece în vreun fel în pro
blemele interne ale dezvoltării ță
rii respective.

BOSCO VALVERDE („La 
Nation", A.F.P.): Domnule 
președinte, ce credeți despre 
afirmațiile potrivit cărora

chinezii nu sînt autentici 
marxiști-leniniști ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU: Marxism-le-
ninismul este o concepție despre 
lume și viață ; ea se aplică în mod 
diferit, potrivit condițiilor istorice, 
sociale și naționale, de la o țară 
la alta. Nu există un șablon în 
ceea ce privește dezvoltarea socie
tății omenești, iar marxism-leni- 
nismul este concepția cea mai re
voluționară, ea este aceea care se 
ridică cel mai mult împotriva 
unor dogme sau a unor șabloane 
în dezvoltarea societății. De alt
fel, cred că cunoașteți că Marx a 
spus, la timpul său. că el consi
dera că concepția sa nu se poate 
aplica mecanic, că ea trebuie să 
fie numai un fel de a gîndi. de a 
judeca, că fiecare popor trebuie, 
conducîndu-se după această con
cepție, să aleagă calea proprie de 
dezvoltare.

Deci, este greu de spus cine este 
mai marxist-leninist. La el acasă, 
fiecare este marxist-leninist în 
măsură în care făurește Societatea 
socialistă, asigură dreptatea so
cială, echitatea repartiției sociale 
în raport cu munca fiecărui cetă
țean.

America de 
vizite pe rare 
prima oară ?

> NICOLAE
România este 

vechi de co- 
Americii Lati- 

anumită comu-

latine. Vizita noastră 
din America Latină, 
și în Costa Rica, este 
prietenie, de colabo-

FRANCISCO CHAVES (Ra
dio Columbia): Domnule pre
ședinte. care sînt obiectivele 
principale ale vizitei dum
neavoastră. nu numai in țara 
aceasta, ci în 
Sud, ale acestei 
o faceți pentru

TOVARĂȘUL 
CEAUȘESCU : 
legată prin relații 
laborare cu țările 
ne. Ne leagă și o : 
nitate de cultură, de limbă, dato
rită originii 
în opt țări 
printre care 
o vizită de 
rare; în același timp, are drept 
scop de a identifica, împreună cu 
conducătorii fiecărei țări, posibi
lități de colaborare în diverse do
menii de activitate, pe principiul 
egalității și avantajului reciproc, 
neamestecului în treburii^ inter
ne, care să contribuie la un pro
gres mai rapid pe calea dezvoltă
rii independente a țărilor noastre. 
Totodată, noi concepem această 
vizită ca o expresie a solidarității 
și ca o preocupare pentru a con
tribui la dezvoltarea vieții inter
naționale pe calea destinderii, a 
păcii și colaborării între toate po
poarele, fără deosebire de orîn- 
duire socială.

PREȘEDINTELE FIGUERES ț 
Vreau să vă spun că politica dom
nului președinte și a guvernului 
român este ușor de înțeles dacă 
luați în seamă rolul pe care l-a 
jucat România în Europa și în 
lume, în timpul „războiului rece", 
politica sa rațională de a tine por
țile deschise păcii.

HERBERT SOLANO: Aș 
vrea să știu despre ce ați dis
cutat, ce produse costarican» 
ar interesa România ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU: Sîntem intere
sați de tot ceea ce Costa Rica poa
te oferi și ceea ce corespunde și 
necesităților României. Acum cî- 
teva zile, spre exemplu, am cum
părat din Costa Rica 1 000 tone de 
cafea. Ne interesează, desigur, și 
alte produse — și cafea, și bana
ne, și zahăr, și carne, și piei și, 
mai cu seamă, dorim să realizăm 
industrializarea în Costa Rica a 
acestor produse.

ENRIQUE MORA : Dom
nule președinte, ce impresie 
vă lasă integrarea Cubei în 
O.S.A. ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Consider că 
Cuba este o țară latino-americană, 
că locul ei este în rîndul acestei or
ganizații, că organizația trebuie să 
fie deschisă și să asigure colabora
rea liberă a tuturor statelor din A- 
merica Latină — tocmai pornind 
de la egalitatea în drepturi, de la 
respectul reciproc al independenței, 
neamestecul în treburile interne — 
dar să asigure și unirea eforturi
lor statelor latino-americane pen
tru un progres reciproc, pe calea 

dezvoltării economico-sociale, a 
consolidării independenței lor na
ționale.

MIRCEA MO ARCAȘ („Româ
nia Liberă") : Cum apreciați 
tratatul semnat astăzi, în lu
mina principiilor chemate să 
guverneze relațiile noi dintre 
state ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU: Am declarat
deja, cu prilejul semnării tratatu
lui, că apreciez acest document ca 
un moment istoric, atît în relațiile 
dintre Costa Rica și România, cît 
și ca un moment istoric în viața 
internațională. Pentru că acest tra
tat constituie un exemplu de felul 
cum două țări, cu orînduiri sociale 
diferite, dar animate de dorința 
dezvoltării economico-sociale, de a 
fi stăpîne pe destinele lor, pot co
labora și contribui la o lume mai 
dreaptă, mai bună, la o lume a 
păcii, în care fiecare popor să se 
poată dezvolta așa cum o dorește.

BOSCO VALVERDE : Dom
nule președinte, este adevărat 
că Ambasada României în 
Costa Rica se va ocupa de 
problemele Chinei Populare ?

TOV A RÂȘUL 
CEAUȘESCU: 
da României în Costa Rica se 
ocupa de problemele României 
ale colaborării dintre România 
Costa Rica. Nu a primit sarcina 

de problemele Republicii
Chineze. Dacă Republica 

Chineză ne va solicita 
să-i reprezentăm intere-

NICOLAE 
Nu. Ambasa- 

va 
Și 
si 
să

se ocupe 
Populare 
Populară 
vreodată 
sele în Costa Rica, dacă guvernul 
costarican va fi de. acord, așa cum 
am făcut și în alte țări, cum este, 
de exemplu, Indonezia, o vom face, 
în conformitate cu prevederile 
dreptului internațional, dar, deo
camdată, nu ne-a cerut acest lucru 
și, deci, va reprezenta numai 
România.

ALFONSO CHASE. scriitor : 
Eu aș dori să întreb cum ați 
cfefini dumneavoastră calea 
românească spre socialism 1

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Foarte simplu. 
Am lichidat clasele exploatatoare, 
puterea capitaliștilor și a moșieri
lor, 
nale în 
por ; 
socialistă 
loacelor de producție și înfăptuim 
o societate care asigură echitatea 
socială, repartiția produsului social 
în raport cu munca și contribuția 
fiecărui cetățean la dezvoltarea 
societății. Acestea sînt principii ge
nerale pentru orice societate socia
listă. Noi am înfăptuit și înfăptuim 
aceste principii, ținînd seama de 
tradițiile, de istoria, de condițiile 
naționale ale României, în forme 
organizatorice specifice înțelegerii 
poporului nostru. Dar principiile 
sînt general-valabile aplicîndu-se 
potrivit condițiilor istorice con
crete din fiecare țară.

am luat bogățiile națio- 
mîinile întregului pc- 

avem. deci, proprietatea 
asupra tuturor mij-

Aspecte de la convorbirile o- 
ficiale și de la solemnitatea 

semnării documentelor

Domnule președinte,

produsul muncii

Am încheiat un tratat în care se 
reflectă poziția țărilor noastre față 
de ideile sociale ale epocii noas
tre, potrivit cărora participăm, 
prin muncă, la realizarea produsu
lui național într-o măsură suficien
tă pentru a putea avea o viață 
demnă, plină de vigoare. Astăzi 
sînt încă țări — iar în trecut 
această situație era aproape a tu
turor — în care 
naționale nu este suficient pentru 
a crea pentru toți locuitorii condi
țiile unei vieți la adăpost de griji. 
Revoluția industrială, era tehnicii 
au făcut posibil ca munca miilor 
sau milioanelor de oameni dintr-o 
comunitate economică să asigure 
necesarul pentru toți. Dacă nu se 
întîmplă astfel, aceasta se datorea
ză unor mentalități, rutine, obi
ceiuri retrograde, lipsei solidarită
ții umane, precum și altor tare so
ciale moștenite din epocile trecute, 
caracterizate prin sărăcia oameni
lor.

Costa Rica, de exemplu, are as
tăzi un venit mediu pe locuitor — 
după cifrele O.N.U. — de 500 do
lari americani. Eu cunosc suficient 
de bine poporul pentru a considera 
că, în acest domeniu, nivelul atins 
în 1973 ar putea asigura ca nici o 
oră de muncă să nu fie prost plă
tită, ca nici un membru de familie 
să nu fie în afara muncii. Dacă nu 
am atins încă acest ideal, aceasta 
se datorește caracterului întregului 
nostru aparat social pe care l-am 
moștenit. Dar nu se mai poate in
voca pretextul din trecut că mun
ca națională dă prea puțin pentru 
bunăstare, pentru că, chiar dacă 
venitul este modest, el poate fi 
pentru toți.

Sarcina actuală a poporului și 
guvernului din Costa Rica este 
tocmai de a schimba această situa
ție ; să se ajungă la o repartizare 
care să nu fie pur și simplu a bo
gățiilor, ci o repartizare a produ
selor muncii, menită să ofere tu
turor celor care participă la a- 
ceastă muncă, și celor care nu 
participă pentru că nu pot să o 
facă, o viață omenească decentă.

Transformarea unei societăți, a 
unei atitudini împămîntenite este 
foarte grea. Să schimbi deprinderi 
omenești nu a fost niciodată prea 
ușor. în special pentru că cei care 
au mult caută să mențină ceea ce 
posedă. De asemenea, nu este u- 
șor pentru noi, în Costa Rica, să 
transformăm acest aparat social și 
atitudinea împămîntenită, păs- 
trînd, totodată, ceea ce am obținut 
pe plan spiritual și politic ca ur
mare a luptelor de pînă acum. Po-

porul nostru a avut un exemplu 
luminos în spiritul revoluției fran
ceze, de pildă, și nu dorește, cred 
eu, să renunțe la un asemenea spi
rit, intrat în patrimoniul națiunii, 
pe drumul obținerii de succese cu 
caracter economic și social.

Noi respectăm în mod sincer, 
profund, domnule președinte, ță
rile, partidele politice și pe marii 
conducători care au acționat pen
tru o schimbare dintre cele mai 
profunde în structura economică a 
țărilor lor, atunci cînd în rîndul 
popoarelor lor se impunea o schim
bare.

Noi nu căutăm — sub nici o 
formă — să spunem lumii, în spe
cial astăzi, în condițiile existenței 
a două mari filozofii economice, că 
sistemul nostru este cel mai bun 
sau că cineva are dreptul să-l im
pună altcuiva.

Sînt atîția conducători valoroși 
în ceea ce astăzi numim „lumea 
socialistă", încît ar fi absurd din 
partea noastră să căutăm să le 
spunem ce trebuie să facă, cum se 
întîmplă în timpul celor 25 de ani 
de „război rece". Fiecare conducă
tor interpretează condițiile din 
momentul respectiv, adoptă hotă- 
rîri după o tradiție proprie și pe 
baza analizării situației create.

Noi respectăm schimbările ce 
s-au produs în epoca noastră în 
lume și nu presupunem că siste
mul nostru ar fi mai bun pentru 
toți. Noi căutăm în această mică 
țară — Costa Rica — să îmbinăm, 
și aceasta es1e deosebit de dificil, 
libertăți politice — compatibile, 
desigur, cu orînduirea noastră — 
cu programul posibil al unei so
cietăți care să asigure bunăstarea 
tuturor.-în același scop, avem ne
voie — și o facem în mod cores
punzător în cadrul sistemului nos
tru juridic — să producem mai 
mult și să repartizăm mai bine re
zultatele muncii. Grupul politic 
căruia îi aparțin, domnule pre
ședinte. este grupul care are la 
bază'filozofia social-democrată. în 
cadrul căruia am activat 20 de 
ani. Acest grup are la bază o ex
periență de 40 de ani.

Noi. cei din Costa Rica. am dori 
să se pună capăt războiului rece, 
să stabilim relații cu toate țările 
de pe pâmînt și ne simțim astăzi 
foarte onorați si emoționați pen
tru vizita oficială a reprezentan
ților unui popor în fruntea căruia 
sîntet.l dumneavoastră, domnule 
președinte, care ați făcut atît de 
mult prin metode proprii, valoroa
se pentru istorie, pentru a duce' 
înainte acest ideal care constă în 
a face posibil ca de roadele muncii 
să se poată bucura toți. (Aplauze).

Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor.

Cu puțin timp înainte am sem
nat, împreună cu dumneavoastră, 
domnule președinte, Tratatul de 
prietenie și cooperare între Româ
nia și Costa Rica. Aș dori să 
consider acest moment ca o dată 
de importanță istorică în relațiile 
dintre popoarele noastre.

Este adevărat. România și Costa 
Rica se găsesc pe două continente 
îndepărtate, au orînduiri sociale 
diferite, dar au și anumite iden
tități : în primul rînd. și Costa 
Rica și România au ceva comun 
în cultura străveche latină și în 
cultura mai apropiată a Europei. 
Dar peste aceste considerente de 
trecut, care își au importanța lor 
în relațiile dintre popoare, aș dori 
să adaug faptul că și România și 
Costa Rica au cunoscut vreme în
delungată asuprirea străină, că au 
trebuit să lupte pentru a-și cuceri 
independența națională.

România a dus aproape 500 de 
ani lupte grele pentru eliberarea 
sa națională și apoi pentru elibe
rarea socială. A știut întotdeauna 
că pentru a putea să-și asigure o 
dezvoltare în raport cu cuceririle 
științei și tehnicii, pentru a-și pu
tea asigura un loc demn în rîndul 
popoarelor lumii, trebuie să lupte 
pentru ca poporul să fie pe deplin 
stăpîn pe destinele sale, pentru 
a-și asigura independența și su
veranitatea națională. Sînt aproa
pe 30 de ani de cînd poporul ro
mân a pășit pe o cale nouă. Am 
înfăptuit o orînduire nouă, socia
listă, acum am intrat într-o altă 
fază, a dezvoltării societății socia
liste multilateral dezvoltate — 
cum o numim noi — care presu
pune o industrie puternică, o agri
cultură înaintată, o știință, un în- 
vățămînt, o cultură dezvoltate, 
deoarece în condițiile de astăzi 
știința, învățămîntul. cultura con
stituie factori primordiali pentru 
un progres real al oricărei socie
tăți și. cu1 atît rnai mult, al socie*- 
tăț.ii socialiste. Ne preocupăm 
mult ca toi Ceea ce înfăpttrim în 
România să servească bunăstării 
și fericirii poporului. însăși esen
ța întregii lupte pe care a desfășu
rat-o partidul, pe care eu însumi 
am desfășurat-o în rîndul parti
dului. a fost tocmai de a crea o 
societate mai dreaptă în care omul 
să se bucure de toate binefacerile 
civilizației, atît din punct de ve
dere material, cît și din punct de 
vedere spiritual, în care să se asi
gure participarea oamenilor mun
cii, a clasei muncitoare, a țără
nimii, a intelectualității, partici
parea nemijlocită Ia conducerea 
activității economico-sociale a în
tregii societăți.

Sigur, se discută mult în lume 
cu privire la căile de dezvoltare a 
societății omenești. Astăzi, con
viețuiesc alături orînduirea veche, 
capitalistă, chiar rămășițele vechii 
orînduiri feudale, cu orînduirea 
nouă, socialistă, care își spune cu
vîntul și demonstrează în viață că 
este posibilă o repartiție mai bună 
a bunurilor materiale și spirituale 
între toți cetățenii, că este posibil 
ca omenirea să asigure o echitate 
și dreptate socială în dezvolta
rea sa.

Nu avem deloc pretenția că am 
ajuns să înfăptuim pe deplin a- 
ceste principii în viață. Este un 
drum lung, care presupune o pu
ternică dezvoltare economică, ști
ințifică, culturală, dar acționăm și 
am obținut succese pe acest drum. 
Să știți, domnule președinte, că 
preocuparea noastră centrală este 
tocmai o mai bună repartiție a 
produsului social, a bunurilor 
materiale și spirituale pentru a 
putea beneficia de ele toți cetă
țenii. Nici România nu este o țară 
prea dezvoltată. Venitul național 
pe locuitor este astăzi de circa 
800 dolari. încercăm să folosim 
resursele de care dispunem pentru 
dezvoltarea mai rapidă a țării în 
vederea lichidării decalajului care 
ne desparte de țările dezvoltate — 
deoarece noi concepem socialis
mul ca o societate avansată din 
toate punctele de vedere. Tot
odată. ne preocupăm ca o parte 
însemnată din venitul național 
să-l distribuim cît mai echitabil, 
pentru creșterea bunăstării între
gului nostru popor — și am obți
nut o serie de rezultate în această 
privință. Cînd veți vizita România 
— sint aici unii domni miniștri 
care au vizitat-o și sper că în vii
tor vom dezvolta acest schimb de 
vizite — veți putea constata cu 
toții realitățile, realizările și efor
tul pe care îl face poporul 
român pentru dezvoltarea sa.

Sîntem mult preocupați de a 
găsi cele mai bune forme de dez
voltare a democrației, a participă
rii maselor populare, a celor ce 
muncesc în toate domeniile de 
activitate la conducerea societății. 
Am creat o serie de forme, în- 
cepînd cu conducerea întreprin
derilor și pînă la conducerea sta
tului, în care participă nemijlocit 
reprezentanți direcți ai celor c» 

muncesc și hotărăsc asupra dez
voltării activității din fiecare do
meniu de activitate. Știm că și 
dezvoltarea democrației și partici
parea maselor la conducerea so
cietății constituie un factor pri
mordial pentru o societate socia
listă avansată, în care omul să se 
simtă pe deplin stăpîn în toate do
meniile de activitate, să se mani
feste din plin personalitatea 
umană. Dar și aceasta nu se 
creează peste noapte; este un pro
ces și noi acționăm în această 
direcție.

Dumneavoastră ați vorbit aici 
de faptul că reprezentați un 
grup social care se încadrează în 
social-democrație. în fond, aș pu
tea spune că avem la bază aceeași 
concepție filozofică, că urmărim 
înfăptuirea unei lumi mai drepte, 
mai bune, mai echitabile. Sigur, 
sînt diferite căile prin care con
cepem înfăptuirea acesteia, dar în
suși faptul că în multe țări — și 
în Europa — partidele socialis
te au un rol important în condu
cerea statelor respective, că în 
alte țări sînt partide comuniste 
care au un rol important în con
ducerea societății, aceasta pre
supune o colaborare activă. Vă 
pot declara că România și Parti
dul Comunist Român întrețin re
lații foarte largi și foarte amicale 
cu toate partidele socialiste și so- 
cial-democrate din Europa și de 
pe alte continente, inclusiv cu 
Internaționala socialistă.

Deci, aș putea spune că am gă
sit în Costa Rica un popor eare 
este animat de sentimente de 
prietenie, de dorința de a fi din 
ce în ce mai mult stăpîn pe desti
nele sale, am găsit în conducerea 
statului un grup politic care 
merge tocmai în această direcție, 
că am întîlnit un președinte care 
și-a dedicat o parte însemnată a 
activității sale, atît pentru elibe
rarea poporului costarican, cît și 
pentru dezvoltarea sa pe un drum 
nou — și ne bucură, ca prieteni a! 
dumneavoastră, ai poporului dum
neavoastră. succesele pe oare 
le-ați Obținut pe acest drum și aș 
dori să vă urez noi și noi succese 
în dezvoltarea economico-sociălă. 
în ridicarea bunăstării și fericirii 
întregului dumneavoastră popor.

Desigur, preocupîndu-ne de po
poarele noastre. întărind colabo
rarea dintre țările noastre, noi nu 
pulem uita că trăim într-o lume 
unde interdependența între toate 
națiunile devine tot mai mare, că 
este necesar să acționăm pentru 
afirmarea. în relațiile dintre state, 
a unei politici noi, că și pe plan 
internațional trebuie pus capăt 
vechii politici imperialiste, colo
nialiste, neocolonialiste,, că trebuie 
instaurate între națiunile lumii, 
indiferent de orînduirea socială, 
relații de egalitate, de respect al 
independenței, de colaborare re
ciproc avantajoasă. Nu putem uita 
nici un moment că zeci de po
poare sînt subdezvoltate, că mai 
sint popoare care luptă pentru in
dependența lor națională și că 
trebuie să întărim solidaritatea cu 
aceste popoare. Noi înșine, țările 
în curs de dezvoltare, trebuie să 
acționăm pentru ca aceste țări să 
primească un sprijin mai puter
nic. pentru a realiza un progres 
mai rapid.

In tratatul pe care l-am semnat 
astăzi sînt cuprinse tocmai prin
cipiile care ne propunem să 
călăuzească relațiile de colabo
rare pe plan internațional.

Sîntem bucuroși că s-au obținut 
pași spre destindere, dar știm că 
și aici sîntem abia la început, că 
drumul spre o pace îndelungată 
este încă lung, că trebuie să acțio
năm în această direcție, că fiecare 
popor, fie,el mare sau mic, poate 
și trebuie să-și aducă contribuția 
la aceasta. De altfel, viața in
ternațională demonstrează că as
tăzi nici o problemă nu poate fi 
soluționată dec-it cu participarea 
tuturor statelor. Deci, România și 
Costa Rica pot și sînt convins că 
vor conlucra activ pentru a con
tribui la triumful în viața inter
națională a politicii noi, pentru 
întărirea Organizației Națiunilor 
Unite, a altor organisme interna
ționale și, în felul acesta. Tratatul 
de prietenie și cooperare între 
România și Costa Rica se va în
scrie și va rămîne în istoria inter
națională ca o contribuție activă 
la politica nouă, ca un exemplu 
în care două popoare, cu orînduiri 
sociale diferite, animate de do
rința de a fi libere și de a trăi 
din ce în ce mai bine, doresc să 
colaboreze și să participe la dez
voltarea colaborării cu toate statele 
lumii. Iată de ce putem îritr-ade- 
văr să spunem că prin acest tra
tat noi am dat expresie năzuințe
lor popoarelor noastre, că el co
respunde pe deplin intereselor po
poarelor român și costarican. cau
zei păcii și colaborării internațio
nale.

Fie ca colaborarea noastră să 
servească progresului reciproc al 
popoarelor noastre și păcii în 
lume l (Aplauze).
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU In județele Dolj și Mureș,
cuvintul de ordine

1N COSTA RICA S-A ÎNCHEIAT
din San Jose
(Urmare din pag. I)

DOLJ
conduce pe 
avionului, 

string căl-

Președintele Figueres 
oaspeți pînă la scara 
Cei doi președinți își 
duros mîinile, se felicită, se îmbră
țișează.

ur-

IIBINE ATI VENIT, DRAGI PRIETENI DE PESTE MUNȚI Si MflBI li

Impresionantă manifestare de simpatie față de
înalții oaspeți din România la ferma „La Lucha**

Mafți la amiază, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost invitații 
președintelui Jose Figueres Ferrer 
la ferma sa personală aflată 
localitatea montană 
o depărtare de 50 
pitală.

Drumul, șerpuind 
aflate la altitudini 
1 700—1 900 de metri, oferă 
virii peisaje de o frumusețe rară, 
dominate de masivele maiestuoa
se ale Cordilierilor,

O vegetație bogată, hrănită din 
belșug de un pămînt mănos și de 
ploi tropicale, dă regiunii imagi
nea unei adevărate grădini natu
rale, de un pitoresc mereu inedit.

în localitatea La Lucha sîritem 
martorii unei primiri impresio
nante. Aici, în inima munților A- 
mericii Centrale, flutură tricolorul 
românesc. într-o sală de festivi
tăți, improvizată într-o mare hală,

în
La Lucha, la 
km de ca-

printre așezări 
variind între 

pri

sute de copii, 
forme școlare, 
peți cu flori, 
mică orgă, un 
nează un cîntec popular costari
can, avînd ca refren : „Bine ați 
venit, voi, dragi oaspeți, bine ați 
venit, voi, dragi prieteni de peste 
munți și mări". Copiii fredonea
ză, apoi, Imnul de Stat al Româ
niei.

O fetiță, mică de-o șchioapă, a- 
duce în brațe, abia cuprinzîndu-le, 
flori, multe flori de munte, și le 
oferă tovarășei Elena Ceaușescu, 
care o îmbrățișează cu căldură.

Se asistă, apoi, la un scurt spec-- - 
tacol folcloric, interpretat de 
copii. în acorduri zglobii, sînt in
terpretate dansuri populare costa- 
ricane, cu vechi tradiții. Directo
rul școlii din localitate oferă pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un 
volum de versuri, însoțind darul

îmbrăcați în uni- 
întîmpină pe oas- 
Acompaniat de o 
cor de copii into-

cu cuvintele : „Primiți, mult sti
mate domnule președinte, o mică 
mărturie a prețuirii pe care noi 
toți o purtăm reprezentantului 
unei mari culturi. Frin tainele 
slovei lui am pătruns în inima 
unui popor pe care îl iubim". Erau 
versurile lui Eminescu în tălmă
cirea, în limba 
Teresa Leon și 
berti.

Președintele
și tovarășa Elena Ceaușescu mul
țumesc călduros pentru frumoasa 
primire făcută de localnici, se fo
tografiază împreună cu președin
tele Figueres în mijlocul copiilor, 
al celor prezenți.

La reședirfța președintelui ‘ costa- 
rican de la Lucha a avut loc, 
apoi, o conferință de presă.

spaniolă, a Măriei 
a lui Rafael AL

Nicolae Ceaușescu

(Textul conferinței de presă 
publică in pagina a IlI-a).

se

schimburilor comerciale și cooperării economice
Cu prilejul vizitei președintelui 

Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Costa Rica, tovarășii 
Ion Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, și Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și geo
logiei, au avut, la San Jose, întîl- 
nlri succesive cu o delegație costari- 
cană. Delegația țării gazdă a fost 
formată din ministrul economiei, in-

dustriei și comerțului, Gaston Cogan, 
ministrul finanțelor, Claudio Alpizar 
Vargas, ministrul culturii, tineretu
lui și sportului, Alberto Canas Esca
lante, ministrul educației publice, 
Ulandislao Gomez Solano, și pre
ședintele Băncii centrale, Bernal Ji
menez Monge.

Tn baza principiilor șl prevederilor 
Acordului de cooperare economică, 
industrială și tehnică, semnat la 4 
septembrie 1973, cele două părți au

constatat că există posibilități pentru 
intensificarea schimburilor comercia
le bilaterale și realizarea unor acțiuni 
de cooperare în domeniile economiei 
forestiere, minier, agricol și în alte 
domenii de interes comun.

Ca urmare a convorbirilor purtate, 
s-a semnat, miercuri, 5 septembrie, 
un aide-memoire, care prevede mă
surile concrete de realizare a acțiu
nilor convenite.

SOSIREA LA CARACAS
(Urmare din pag. I)

Pe întreaga sa lungime autostra
da este jalonată de drapelele în
gemănate ale României și Vene- 
zuelei.

Reședința oficială pusă la dis
poziția președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu este situată într-un car
tier cu o vegetație tropicală. După 
sosirea la reședință, cei doi pre
ședinți se întrețin cordial cîteva 
minute.

Ceremonia primirii, cuvintele

rostite de cei doi președinți oferă 
o mărturie elocventă a bunelor re
lații de prietenie și colaborare 
statornicite între cele două țări 
și popoare, cărora actuala vizită le 
deschide perspective de dezvoltare 
în continuare dintre cele mai fa
vorabile, 
expresia 
stimei și 
diferite 
față de
conducătorul
Nicolae Ceaușescu. față de politica

pe care România o promovează cu 
atîta consecvență pe arena inter
națională în sprijinul eforturilor 
de dezvoltare independentă a tutu
ror popoarelor, al instaurării unor 
relații noi de pace și cooperare pe 
întreg globul.

Ele constituie, totodată, 
interesului general, a 

prețuirii manifestate pe 
meridiane ale globului 
poporul român, față de 

său, președintele

Reportajul vizitei a fost realizat de: 
Ion CÂRJE
Mircea MOARCAȘ
Romulus CAPLESCU
Radu PASCAL
Telefotografii : Radu Cristescu

Ion Dumitru

Presa venezueleană salută călduros vizita

președintelui Consiliului de Statal României
CARACAS 5 (Agerpres). — Co

respondență de la Valentin 
nescu : întreaga presă ' 
leană acordă ample spații 
mentului politic central al 
zile — vizita 
Ceaușescu și 
Ceaușescu.

Biografiile 
Ceaușescu 
Ceaușescu, 
oaspeți, prezentări ale 
de astăzi, ale prestigioaselor sale 
succese în domeniul politicii 
ternațlonale. bogate informații 
aprecieri elogioase în legătură 
realizările din variate sectoare 
vieții politice și economice, 
tehnico-științifice și sociale româ
nești — acesta este cadrul creat de 
mijloacele de informare în masă — 
ziare, radio și televiziune — aus
piciile sub care începe vizita pre
ședintelui Consiliului de Stat 
Republicii Socialiste România 
Venezuela,

tovarășului 
a tovarășei

Pău- 
venezue- 

eveni- 
acestor 
Nicolae 

Elena

tovarășului 
și tovarășei 
fotografiile

Nicolae 
Elena 

înaltilor 
României

in
și 

cu 
ale

al 
In

Ziarele „El Nacional", „Tribuna 
Popular" și alte publicații centrale 
inserează hotărîrea Senatului vene- 
zuelean de a adresa 
președintelui Nicolae 
Venezuela.

România, bogățiile
înaltul ritm de dezvoltare, reali- 

- zările tehnico-științifice sînt pe 
larg înfățișate. Ziarul „El Nacio
nal", de pildă, menționează că 
„România este una dintre țările 
cele mai dinamice din Europa în 
ceea ce privește dezvoltarea știin
ței, cercetării, tehnologiei". Același 
ziar, ca și altele, remarcînd dorința 
României, a forurilor științifice din 
țara noastră și a altor instituții de 
specialitate de a dezvolta colabora
rea și cooperarea internațională în 
toate domeniile, subliniază faptul 
că în cadrul convorbirilor ce vor 
avea loc o atenție deosebită va fi 
acordată tratatelor privind schim
burile comerciale, asistenta tehnică

un bun-venit 
Ceaușescu în

sale naturale.

și culturală, toate concepute in spi
ritul avantajului reciproc.

„Tribuna Popular" exprimă, in 
numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Venezue
la, „cel mai cordial bun-venit con
ducătorilor statului și Partidului 
Comunist Român în patria lui Bo
livar și, în același timp, le adre
sează cele mai bune urări pentru 
ca relațiile dintre România și Ve
nezuela să se întărească și să Îna
inteze pe drumul cooperării econo
mice, in folosul păcii și prieteniei 
între popoarele noastre". Acest me
saj este publicat pe prima pagină 
a ziarului „Tribuna Popular", organ 
al P. C. din Venezuela, însoțit de 
biografiile și fotografiile tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovară
șei Elena Ceaușescu.

Răsfoind ziarele, ascultind ra
dioul sau privind micul ecran, 
apare evidentă atenția excepțională 
de care se bucură vizita înalților 
oaspeți români.

★
La solicitarea reprezentanților 

presei române, președintele Figue
res a făcut următoarea declarație :

„Consider că vizita în țara 
noastră a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, acest om politic de ta
lie mondială, principalul exponent 
ai unei țări care a jucat și joacă 
un roi deosebit de important în 
conturarea actualului curs spre 
destindere ce se manifestă in lume, 
constituie un eveniment extrem de 
semnificativ în evoluția relațiilor 
dintre cele două țări ale noastre. 
Lumea de astăzi este o lume in 
care distantele dispar, care devine 
tot mai mică. Iată de ce orice lu
cru bun care se petrece într-o 
parte a sa este de natură să se 
răsfringă pozitiv asupra celorlalte 
regiuni. Sînt tot atîtea motive 
pentru care poporul și guvernul 
costarican nu pot decît să-și expri
me încă o dată gratitudinea pen
tru această vizită ce ne onorează 
profund".

La rîndul său, ministrul relații
lor externe, Gonzalo Facio, a de
clarat : „Vizita președintelui dum
neavoastră a făcut să ne sporească 
și mai mult admirația față de 
personalitatea sa puternică de 
promotor neobosit al țelurilor pă
cii și destinderii. Sîntem foarte 
mulțumiți că această vizită s-a 
concretizat în semnarea Tratatului 
de prietenie și cooperare, ca și a 
unui număr de acorduri între cele 
două țări ale noastre. Consider ca 
deosebit de important făptui 
că au fost proclamate în mod so
lemn în timpul vizitei adeziunea 
celor două țări la principiile pe 
baza cărora trebuie să fie așezate 
relațiile dintre state. Apreciem în 
general ca extrem de valoroase 
schimburile de vederi între cei doi 
președinți, acestea punînd încă 
o dată în evidență rolul pe care 
țările de dimensiuni mici și mij
locii pot să-l joace în viața inter
națională".

întîlnire
Tovarășul Nicu Ceaușescu. vicepre

ședinte al Consiliului Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România, s-a intîlnit, marți după.-a- 
miază, la Universitatea din Sări 
Jose, cu conducerea Federației Ti
neretului Universitar din Costa 
Rica. La întîlnire au luat parte Ro- 
geiio Fernandez Sagot, președintele 
Federației Tineretului Universitar, 
vicepreședinți și secretari ai federa
ției. La convorbire a participat și Pe
tru Popescu, membru supleant al 
Biroului C.C. al U.T.C.

Cu acest prilej a avut loc o infor
mare reciprocă asupra preocupărilor 
tineretului și studenților din cele 
două țări. Au fost analizate posibili
tățile de extindere a relațiilor de co
laborare dintre organizațiile de ti
neret și studențești din România și 
Costa Rica.

t V

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba franceză. 
Recapitulare (VIII).
Prietenii iul Așchiuță. „Crol- 
torașul cel viteaz". Prelucrare 
după frații Grimm de Marla 
Cupcea (partea I). Interpre
tează colectivul Teatrului de 
păpuși din Galați.
Telex.
Steaua polară. Emisiune de 
orientare școlară șl profesio
nală. Mecanizatori agricoli. 
„Mahmudla" — producție a 
studioului de filme documen
tare „Al. Sahla".

10,50 Reportaj TV : „Poarta Săla
jului".

11,10 Telecinemateca : Ciclul John 
Ford — „Plugul șl stelele".
Melodii populare cu Marla 
Păunescu.
Teleobiectiv. 
Telejurnal.
Emisiune in limba maghiară

9,30

10,00
10.05

10,35

12,30

12.40 
13.00
17.30
18.30 Telex
18,35 Avanpremieră,
18.40 Muzica — emisiune de actua

litate muzicală. Festivalul in
ternațional „George Enescu". 
Aspecte de la 
mele pregătiri, 
formații.

19,00 Artă plastică, 
sculptură Măgura-Buzău, edi
ția a IV-a.
Publicitate.
1001 de seri : „Cavalerul Flo
ricică și scutierul său“ (V).
Telejurnal • Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor,

20,00 Cîntecul săptămînii : „O ra
mură spre cer". Muzica : 
Radu Șerbân. Versuri : Fla- 
via Buref. Interpretează : Ion 
Ulmeanu.

20,05 Seară pentru tineret « Ini
țiativă în întrecerea socialis
tă — reportaj de pe șantie
rele din județul Vîlcea
• „Tineri în țara tinereții'* 
— cîntă Aida Săvescu și Ion 
Bănică ; recită Olga Bucăta- 
ru și George Paul Avram
• Finaliștii. Reportaj de la
întrecerile de volei și oină 
ale Cupei tineretului de la 
sate a Tineri muzicieni e Am 
primit invitația dv. Aspecte 
din spectacolul laureaților de 
la Festivalul „Floarea de lo
tus" organizat de Comite
tul județean U.T.C. Bihor 
e „Dialog între generații" — 
Invitat : Daniel Nistorescu.
căpitan de cursă lungă 
a „Chemarea mării" — mo
ment poetic • Colegi de ge
nerație — strungarul Ion Ji- 
taru de la Uzina de mecani
că fină din Sinaia • Mo
ment coregrafic.

22,00 24 de ore • Din țările socia
liste.

22,40 Lumea de mîine. Arheologia, 
o știință a viitorului.

repetiții, ultl- 
Intervlurl, ln-

Tabăra de

19,15
19,20

19,30

Indicația dată la consfătuirea In- 
ginerilor-șefi din cooperativele a- 
gricole a fost ca, pînă la 1 septem
brie, să se are cel puțin 50 la sută 
din suprafețele destinate culturilor 
de toamnă și în special griului. Din 
datele existente la Direcția agrlcplă 
Dolj rezultă că in cooperativele a- 
gricole această lucrare s-a făcut în 
proporție de numai 32 la sută. Putin, 
dacă avem în vedere că. în această 
toamnă, în județ se vor insămînța 
aproape 200 000 hectare cu griu, orz, 
secară și culturi furajere. Deci, în
tr-un timp scurt, vor trebui să se 
facă arături și apoi să se pregătească 
terenul pe mari suprafețe. De ce a 
întîrziat, totuși, executarea arătu
rilor ? Ce se face In vederea grăbirii 
acestor lucrări ? Ne răspunde ing. 
Constantin Glăvan. directorul Direc
ției agricole a județului Dolj :

„Dacă privim rezultatele din ju
dețul nostru comparativ cu rezul
tatele obținute în alte județe Ia arat. 
Doliul este intr-o situație nefavo
rabilă. Dacă se ține seama insă de 
condițiile existente în județul nos
tru, de faptul că pînă in prezent 
toate suprafețele planificate a fi 
însămînțate pe terenurile de pe care 
au fost recoltate culturile bune pre
mergătoare au fost arate și pregătite, 
că s-a început pregătirea terenului și 
De suprafețele de pe care s-au re
coltat prăsitoarele, atunci lucrurile 
se schimbă. Avem condiții ca semă
natul griului șt al celorlalte păioase 
de toamnă să se facă în condiții 
optime, in așa fel incit să asigu
răm, în anul viitor, o producție la 
hectar corespunzătoare condițiilor 
bune de care dispune județul nos
tru".

Rezultatele obținute de unele coo
perative arată că se puteau executa 
arături pe suprafețe mult mai mari. 
Astfel, cea din Mirșani. oină la 4 
septembrie a și pregătit 1 900 ha din 
cele 2 844, cit are planificat să 
sămințeze 
629 ha din 
Curmătura 
prafață de

Or; In alte unități, cea mai mare 
parte din cerealele păioase sînt am
plasate după prăsitoare — porumb, 
floarea-soarelui. sfeclă de zahăr, 
soia ș.a. Este adevărat că s-au luat 
măsuri ca terenul să se elibereze de 
aceste culturi cu cel puțin 30 de zile 
mai devreme pentru a se putea lu
cra si înșămînța 
Să nu se repete 
plat cu arăturile 
terenuri această 
tat după o lună 
strîngerea recoltei. Chiar și acum 
se fac arături pe terenurile eliberate 

* în luna iulie. Ne-o demonstrează 
chiar datele furnizate de direcția a- 
gricolâ. Astfel, în săptămîna 28 au
gust — 4 septembrie au fost execu
tate arături pe aproape 5 500 hec
tare. S-ar putea crede, la prima 
vedere, că au fost făcute pe terenu
rile de , pe care s-a strîns acum re
colta. Nu ! Pentru că. în perioada 
amintită, au fost recoltate doar 3 600

hectare cu culturi tirzii. Prin 
mare. incă din vară s-a neglijat 
problema pregătirii terenului pentru 
semănatul griului și al celorlalte ce
reale de toamnă. Este necesar ca 
direcția agricolă să analizeze sta
diul în care se află pregătirea tere
nului în fiecare unitate agricolă și 
să fie luate măsuri energice pentru 
grăbirea arăturilor, cu grilă și pen
tru calitatea lor.

MURE

s-a executat 
sută în coo- 
33 la sută in 
de stat. Care 
rămîneri In 
terenuri din 
strîns cultu-

In- 
cu păioase : Dloști — 
1 050 ha : iar la cea din 
s-a pregătit întreaga su- 
360 ha planificată.

în timpul optim, 
ceea ce s-a întfrii- 
de vară. Pe multe 
lucrare s-a execu- 
și jumătate de la

Si in județul Mureș executarea 
arăturilor pentru însămintările de 
toamnă a lntirziat. Pînă la 4 septem
brie această lucrare 
în proporție de 32 la 
perativele agricole și 
întreprinderile agricole 
sînt cauzele acestei 
urmă ? Nu mai există 
cele de pe care s-au
rile timpurii ? Nici vorbă. Din su
prafețele care au fost eliberate în 
vară si care au fost destinate insă- 
mînțărilor de toamnă, 16 000 hec
tare nu au fost arate. Deci, există 
Îndeajuns loc de lucru.

întîrzierea lucrărilor de pregătire 
a terenului se datorește faptului că 
tractoarele nu sînt bine folosite. Să 
exemplificăm. In ziua de 4 septem
brie. cind am efectuat raidul, pe tot 
cuprinsul județului era vreme fru
moasă. bună pentru lucru în cîmp. 
Cu toate acestea. în dimineața ace
leiași zile, intre orele 6 si 7, cale 
de peste 30 km parcursă în Valea 
Nirajuiui nu am intîlnit nici un plug 
în brazdă. Nici nu se putea intîlni, 
pentru că la această oră la secția 
S.M.A. de la Ungheni se găseau 
vreo 7 tractoare care staționau, deși 
mai aveau de executat peste 60 ha 
arături. O situație asemănătoare am 
întîlnit la secția S.M.A. Crăciunești 
unde, pe terenurile eliberate de cul
turile timpurii nu s-au efectuat ară
turi decît In proporție de 50 la sută. 
Aici un tractor era pe butuci, iar 
alte 3 nu puteau fi folosite deoarece 
aveau cauciucurile uzate. Făcîndu-se 
un calcul împreună cu șeful 
a rezultat că, menținîndu-se 
actual, vor mai trebui 12 zile 
terminarea arăturilor, 
similare există rămîneri 
executarea arăturilor și 
tivele agrtcble-dirr raza 
de mecanizare Luduș. Iernut. Mier
curea Nfraț-.' Sovată șl altele. La 
trustul S.M.A. am aflat că. în ulti
mul timp, arăturile s-au desfășurat 
în ritm mai intens, ajungind la 
2 100 ha pe zi și se manifestă o exi
gentă deosebită în vederea realiză
rii unor indici calitativi superiori. 
Va trebui să se acționeze mai ope
rativ. generalized munca în două 
schimburi sau schimburi prelungite, 
pentru recuperarea rămînerii 
urmă la pregătirea terenului.

secției, 
ritmul 
pentru 
cauzeDin 

în urmă la 
la coopera- 

statiuntlor-

în

Nistor TUICU
Lorand DEAKI
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PROGRAMUL II

17,30 Avanpremieră.
17,35 “ ■ 'Telecinemateca pentru tine

ret : „Gîsca de zăpadă' 
producție a studiourilor 
gleze. Regla : - • ■
land. ~ ~
Jenny Agutter. Premieră pe 
tară.
„Ani electronici" — produc
ție a studioului „Al. Sahla". 
Pagini din operete cu Con
stanța Cîmpeanu.

19,00 Municipalitatea răspunde 
bucureșteanulul.

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

19.30 Telejurnal . Cincinalul Îna
inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 Marile nume ale muzicii 
universale. Johann Sebastian 
Bach . Concertul tn re mi
nor pentru orgă și orchestră 
(Orchestra de studio a Ra- 
dtotelevizlunil. Solist GUnter 
Flschinger. Dirijor Ludovic 
Baci) . Concertul pentru 
două piane (Orchestra sim
fonică a Radiotelevizlunll. 
Soliști duo Billard-Azats. Di
rijor loslf Conta) a Concer
tul în re minor pentru două 
viori șl ...............................
Festival 
Yehudi 
Masters) 
denburglc _ _________
simfonică din Boston. Dirijor 
Charles Mtinch).

21.30 Itinerar românesc. Monumen
te istorice : Cetatea Neam
țului.

21,40 Roman foileton : „Vinul
roșu" — prima parte.

en- 
Patrlck Gar- 

Cu : Richard Harris,

18,25

18,40

orchestră (Menuhin 
Orchestra. Soliști 

Menuhin si Robert 
• Concertul Bran- 

nr. 6 (Orchestra

cinema
a Nicovala sau ciocanul : CAPI
TOL - io: 16,15; 19,30.
a Love Story s GRĂDINA CAPI
TOL — 19.
a Fellatța : LUMINA — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18.30; 20,45.
a Perechile : PATRIA — 9; 12; 
15; 18; 21, FESTIVAL — 9; 11,45; 
14,30: 17,30; 20,30. la grădină —
10,15.
a Dreptul de a Iubi : LUCEAFĂ
RUL - 9; 11,15; 13,30: 16; 18.30; 
20.45, la grădină — 19,30.
a 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.
GRĂDINA DINAMO - 19.30.
a Departe de Tipperary : FAVO
RIT — 9,15: 11,30; 13.45; 16 
20.30, MODERN — 9; 11,15 
16: 18,15: 20,30, la grădină - 
VICTORIA — 10: 12; 15: 17;
a Valter apără Sarajevo : 
REASCA - 15,30: 19.
a Eglantine : DOINA — 
17,30: 20.
a Conspirația : 
11,15: 13,30: 15.45 
TRAL - 9,15;
18,15; 20,30.

• Ferma din Arizona : TIMPURI 
NOI — 9,15—19 în continuare.
a Parașutiștll : BUZESTI — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; i; ‘ 
dină — 19,30, MELODIA 
13,30; 16; 18,30: 20,45.
ROMANE — 19,30.
a Planeta maimuțelor 
14; 16,30; 18,30. Parada
— 20,30 : 
Union).
a Aventura Iul Poseidon î 
VIȚA — 9; 12; 16,15; 18; 
VOLGA — 8,45; 11,15; 13,30; 
18,15; 20,45.
a Cartea junglei : MIORIȚA 
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15.
a Dragostea Începe vineri : POPU
LAR — 16; 18; 20.
a Urmărire la Amsterdam : TO
MIS — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18,15;
20.30, Ia grădină — 19,30, AURO
RA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20,15, la grădină — 19.30. FLAMU
RA — 9; - -----
20.30.
a Eva șl
16; 18; 20.
© Distratul
POPOARE ____ . .......
a Jucătorul : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18: 20.15.
a Jandarmul Ia plimbare : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
a Autostop : PACEA — 16: 18; 20. 
a Fantoma lui Barbă Neagră : 
BUCEGI — 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 19.30, ARTA — 15.30; 18:
20.30. la grădină — 19,30.
a Tu, eu și micul Paris : FE
RENTARI — 15,30: 18: 20.
a Un om in sălbăticie : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30, MUNCA
— 15,30; 18; 20,15.
a Ultimul cartuș : COSMOS — 
15.30; 18: 20.15.
a La răscruce de vtnturl : RA
HOVA — 15,30; 18: 20.15.
a Fluturii slnt liberi : UNIREA
— 15.30; 17,45; 20, la grădină —
19.30.
a Cutezanța : COTROCENI —
15,30: 18: 20.15.
a Infailibilul Raffles : LIRA — 
15.30; 18: 20.15. la grădină — 19.30, 
MOȘILOR — 16; 18; 20, la grădină
— 19.30.
a Cowboy t CRtNGAȘI — 15,30; 
18; 20,15.
a Clprian Porumbcscu : FLACĂ
RA — ie:
a Antonlu șl Cleopatra s PRO
GRESUL — 15,30; 19.

IEȘTI — 9; 
20,30, la gră- 
A — 9; 11,15; 
. ARENELE

— 10; 12; 
primăverii 

CINEMATECA (sala

GRI- 
20,30, 
15,45;

11,15; 13,30; 16; 18,15;

Adam i VIITORUL —

: ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE
— 15,30; 18; 20.15.

19.30.

18,J5: 
13.30; 

■ 19,30. 
19; 21.
FLO-

15,15;

GLORIA
18.15; 20.30.
11,30;

— 9; 
CEN- 

13.45; 15;

• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Un fluture 
pe lampă — 20.
• Teatrul „Lucia 
tandra" (’ 
răstrău") ; 
te — 20.
• Teatrul 
Studio) : 
— 20.
• Teatrul
nașe" (sala Savoy) : Trăsnitul 
meu drag — 19,30, da grădina
Boema) : Estival-Boema — 20.

ll „Lucia Sturdza Bu
da Teatrul de vară „He-

A douăsprezecea noap-

,,C. I. Nottara" (sala 
Bărbați fără neveste

satlric-muzicaI_,,C. Tă- 
i Savoy) :
— 19,30,

I FAPTUL 
'DIVERS i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l_

44 de ani
la catedră

Festivitate la școala genera
lă din satul Beregsăul Mic, ju
dețul Timiș. Sute de. locuitori 
au venit să-l felicite pe învă
țătorul Voislav Veselinovici. cu 
prilejul ieșirii la pensie, după 
o muncă neîntreruptă de 44 de 
ani la catedră, din care aproa
pe 40 numai la școala din acest 
sat. Printre cei prezenți se a- 
flau țăranca cooperatoare Mili
ta Arădean, fiicp ei Nevenca 
Si nepoata Veroslava, toate trei 
foste eleve ale învățătorului 
sărbătorit, ca si multe alte fa
milii ai căror membri din di
ferite generații s-au pregătit 
pentru viață sub îndrumarea 
părintească si plină de dăruire 
a acestui dascăl. Dar foștii săi 
elevi îl prețuiesc tn aceeași 
măsură si pentru un alt fapt : 
tn toată această perioadă, în
vățătorul lor a fost un adevă
rat animator al activității cul
turale din sat. Orchestra de 
tamburasi. creată si îndrumată 
de el, a fost prezentă de trei 
ori la finala pe țară a concur
surilor republicane ale artiști
lor amatori.

Depanați... 
depanarea!

Ilie Pătrascu din comuna 
Bumbesti-Jiu si-a adus auto
turismul 3-B-5628 la atelierul 
mecanic al A.C.R. Tg. Jiu pen
tru reglarea dinamului. Cind a 
venit să-și ia mașina, a obser
vat că pe cadranul kilometra
jului apăruseră in plus peste 
600 km., iar în locul planetare
lor noi, pe care abia le schim
base, a descoperit altele vechi.

Care au fost explicațiile me
canicilor de la A.C.R. ?

— Am făcut 600 km pentru 
reglarea dinamului, iar planeta
rele, dacă susțineți că au fost 
noi, o să vă punem 
nou-nouțe.

— Trei persoane au 
mașina mea duminică, 
ziua, la o nuntă, la Vîrtop — 
a replicat, proprietarul ei.

— O știți și pe asta, deci ? 
N-avem ce face, o să vă des
păgubim cu 1 200 lei — i 
răspuns. Slnteți mulțumit ?

Nu știu cit de mulțumit

altele,
văzut 
toată

s-a
. . ......... .... ..... a

fost... păgubașul, dar un lucru 
este cert : atelierul cu pricina 
trebuie introdus urgent în 
parații cavitate" ! Unde i 
depanatorii ?

; „re- 
slnt...

12 într-un
compar 
timent

In stația Vintu de Jos, 
călători au urcat. în ziua 
august a.c., în acceleratul 
Toți șase călătoreau 
București. Agenția _  ___,
C.F.R. din Alba Iulia le ofe
rise locurile 21—26 din vagonul 
4, clasa I. In tren însă — sur
priză în serie. Toate cele șase 
locuri mai. fuseseră vîndute o 
dată și erau ocupate de alti 
călători. A fost chemat conduc
torul să rezolve cazul, 
unde să scot eu acum 
locuri ? Chestii de-astea se in- 
tîmplă frecvent" — a răspuns 
el dînd din umeri și a plecat. 
Intr-adevăr, în ultimul timp, 
asemenea cazuri nu sînt deloc 
rare. Drept pentru care aștep- 

‘ să

șase 
de 29 

222. 
pînă la 

de voiaj

„De 
șase

tăm ca forurile în drept 
schimbe urgent macazul.

După el... 
pir jolul!

S-a întîmplat în comuna __
cea, judelui Suceava. Intr-una 
din seri, Lazăr Zamfir s-a în
tors acasă, ca de obicei, pe trei

să-i 
s-a 

rost

Sai-

cărări. De data aceasta 
soția nu s-a mai grăbit 
deschidă ușa. Dumnealui 
făcut foc și pară. A făcut __
de un vas cu petrol și, în cî
teva minute, întreaga sa gos
podărie era în flăcări. Așa, ca 
să-i facă nevestii în 
Din fericire, vecinii au 
să lichideze incendiul 
de a lua proporții. L.Z. 
între timp s-a __
și... nevăzut a rămas pînă 
ziua de azi. Dacă-1 întîlniți, a- 
mintiți-i că... mal are 
unde să se întoarcă !

ciudă ! 
reușit 

înainte 
însă 

făcut nevăzut 
în

incă

Cu mîta-n»

sac
In calitatea pe care-om calitatea pe care-o avea 

de inspector la serviciul finan
ciar din cadrul Consiliului 
popular al orașului Buhusi. A- 
lecu Mustață se arăta necruță
tor cu cei ce încercau să se 
sustragă obligațiilor fată de 
stat. Asa a crezut la început 
Si Mihail Creangă, meseriaș din 
aceeași localitate, cind a fost 
prins practicind dulgheria fără 
autorizație. Curînd insă si-a 
dat seama că inima intransi
gentului inspector poate fi în
muiată cu ușurință. Cîteva 
sute de lei strecurate discret în 
buzunar aveau să-l facă pe 
inspector să uita de amenda 
promisă. A fost pus însă în si
tuația să-si amintească de răs
punderea față de lege. Zadar
nice au fost toate jurămintele 

gollui de cinste. L-au dat de 
banii din buzunar.

Rubrică redactată de 
Dumitru TfRCOB 
Gheorqhe DAVID 
»i corespondenții „Scînteii'lî«
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Președintelui Republicii Zambia
KENNETH DAVID KAUNDA

Președinte al Partidului Unit al Independenței Naționale

LUSAKA
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 

tuturor comuniștilor din România și al meu personal, vă felicit călduros 
și vă adresez un cordial salut prietenesc cu prilejul alegerii dumnea
voastră ca președinte al Partidului Unit al Independenței Naționale.

Doresc, totodată, să reafirm încrederea că, în spiritul înttlnirilor și 
convorbirilor avute împreună la' Lusaka anul trecut, al acordurilor con
venite și înscrise și în declarația comună româno-zambiană, relațiile 
bune dintre Partidul Comunist Român și Partidul Unit al Independen
ței Naționale, dintre Republica Socialistă România și Republica Zambia 
se vor extinde și mai mult în viitor, în folosul popoarelor noastre, al 
forțelor păcii, libertății, independenței naționale și progresului, al între
gului front antiimperialist.

Felicitîndu-vă cu toată căldura cu ocazia acestui eveniment, vă do
resc din toată inima dumneavoastră, conducerii și tuturor militanților 
U.N.I.P. noi succese, multă fericire șl sănătate, iar poporului zambian 
prieten bunăstare și fericire, noi victorii în lupta pentru dezvoltarea in
dependentă a țării pe calea progresului economic șl social, împotriva 
imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru pace și 
securitate internațională.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

întrevedere la C.C. al P.C.R.
Miercuri, S septembrie, tovarășul 

Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, s-a întilnit, la sediul C.C. al 
P.C.R., cu tovarășul Abdelaziz Be- 
lal, membru al Biroului Național 
al Partidului Eliberării și Socia
lismului din Maroc. care și-a 
petrecut concediul de odihnă in țara 
noastră.

în cadrul întrevederii, desfășurată 
într-o ambianță tovărășească, de 
caldă prietenie, a fost efectuat un 
schimb de informații In legătură cu 
activitatea actuală a celor două par
tide și dezvoltarea, pe mai departe, 
a raporturilor de prietenie și co
laborare dintre P.C.R. și P.E.S.. 
dintre cele două țări și popoare.

(Agerpres)

0 DELEGAȚIE A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
A PLECAT IN R. P. MONGOLĂ

O delegație a Marii Adunări Na
ționale. condusă de tovarășul Gheor- 
ghe Necula. vicepreședinte al M.A.N., 
a plecat, miercuri dimineața. în Re
publica Populară Mongolă, unde va 
face o vizită la invitația Marelui 
Hural Popular.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovară

șul Stefan Voitec, președintele Ma
rii Adunări Nationale. Maria Groza, 
vicepreședinte al M.A.N.. președinți 
de comisii permanente ale M.A.N.. 
denutați.

A fost prezent Dolgoriin Purev, 
Însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Mongole la București.

(Agerpres)

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ 
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba 

Prim-ministru al Guvernului Revoluționar al Cubei 

Tovarășului OSVALDO DORTICOS TORRADO 
Președintele Republicii Cuba

Părăsind teritoriul frumoasei și ospitalierei dumneavoastră țări, aș 
dori să exprim dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Comu
nist din Cuba, Guvernului Revoluționar și entuziastului popor cubanez, 
în numele delegației de partid și de stat a Republicii Socialiste Româ
nia și al meu personal, cele mai călduroase mulțumiri pentru primirea 
ce ne-a fost rezervată în timpul șederii noastre pe pămîntul Cubei și 
pentru prietenia manifestată de poporul cubanez.

Avem marea satisfacție de a fi cunoscut în timpul acestei vizite 
aspec.e din viața și munca harnicului popor cubanez și a fi simțit hoță- 
rîrea întregului popor de a lupta și munci pentru transformarea socia
listă a țării.

Ne exorimăm convingerea fermă că vizita pe care am efectuat-o, 
convorbirile avute cu acest prilej, vor contribui la o mai bună cunoaș
tere reciprocă, la dezvoltarea în continuare a relațiilor de prietenie și 
colaborare frățească dintre partidele și țările noastre, în folosul po
poarelor român și cubanez, al păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

ol Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

PLECAREA DELEGAȚIEI 
PARLAMENTARE BELGIENE 

conduse de senatorul Raoul Vreven
Delegația parlamentară belgiană, 

condusă de senatorul Raoul Vreven, 
care ne-a vizitat țara ia invitația 
Marii Adunări Naționale, a părăsit, 
miercuri dimineața. Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
parlamentarii belgieni au fost con
duși de Maria Groza, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, acad.

Stefan Milcu, președintele Grupului 
român pentru relațiile de prietenie 
România—Belgia, de președinți ai u- 
nor comisii permanente ale M.A.N. și 
alți deputați.

Au fost de față Jacques Graeffe, 
ambasadorul Belgiei la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Delegația Federației Sindicatelor 
Libere Germane a părăsit Capitala

Maiestății Sale IULIANA
Regina Țărilor de Jos

HAGA

Miercuri la amiază a părăsit Ca
pitala delegația Federației Sindicate
lor Libere Germane (F.D.G.B.), con
dusă de Johanna Topfer, vicepre
ședinte al conducerii centrale a 
F.D.G.B.

La aeroport, oaspeții au fost con
duși de tovarășii Gheorghe Petrescu, 
vicepreședinte al Consiliului Central

al U.G.S.R., Pavel Ștefan, Paul Nagy 
și Larisa Munteanu, secretari ai 
Consiliului Central al U.G.S.R., de 
activiști ai sindicatelor.

Au fost, de asemenea, de față Hans 
Voss. ambasadorul R. D. Germane 
la București, și alți membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

Cronica zilei
CU PRILEJUL

CELEI DE-A 25-A ANIVERSARI 
A CREĂRII R. P. D. COREENE

Miercuri seara, la Casa centrală a 
armatei din Capitală a avut loc o 
adunare festivă cu ocazia împlinirii 
a 25 de ani de Ia crearea Republicii 
Populare Democrate ’ Coreene, la 
care au participat generali, ofițeri, 
maiștri militari și subofițeri din 
garnizoana București.

Au fost prezenți Li Min Su. am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Despre semnificația acestui eveni
ment au vorbit generalul locotenent 
Nicolae Militaru, comandantul gar
nizoanei București, și colonelul 
Son Ghiăn Zun, atașatul militar, 
aero și naval al R.P.D. Coreene.

în continuare, participanții au vi
zionat un film artistic și o fotoex- 
poziție înfățișînd aspecte din viața 
și activitatea oamenilor muncii din 
R.P.D. Coreeană.

Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 
25 de ani de la proclamarea Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și Asociația 
de prietenie româno-coreeană au 
organizat, miercuri, o seară cultu
rală la Casa de cultură a institu
tului.

După cuvîntul de deschidere ros
tit de loan Botar, secretar general 
al I.R.R.C.S., Ion Găleteanu, re- 
dactor-șef al ziarului „Munca", a pre
zentat publicului impresii de călăto
rie din R.P.D. Coreeană. în continua
re au fost prezentate filme documen
tare coreene.

în sală se aflau membri ai condu
cerii Asociației de prietenie româ
no-coreeană, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
oameni de cultură și artă, un nu
meros public.

Au participat. Li Min Su, ambasa
dorul R.P.D. Coreene, și membri ai 
ambasadei.

★
George Macovescu, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a trimis o telegramă 
de felicitare lui Elijah Mudenda. 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Zambia, cu ocazia realegerii 
sale în funcție.

★
Delegația’ de cineaști din R. P. Bul

garia. aflată în țara noastră cu pri
lejul zilelor filmului bulgar, s-a în- 
tîlnit miercuri, la' sediul Centralei 
Româniafilm, cu critici și ziariști din 
Capitală.

(Agerpres)

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A SWAZILANDULUI

Maiestății Sale Regele SOBHUZA AE II-LEA
MBABANE

Aniversarea Zilei naționale a regatului Swaziland îmi oferă plăcu
tul prilej ca, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, al guvernului și poporului român, precum și al meu personal, 
să adresez Maiestății Voastre cele mai bune urări de fericire personală, 
de pace și prosperitate pentru poporul din Swaziland.

Cu cinci ani în urmă, pe harta 
Africii australe a apărut cel mai mic 
stat independent din această zonă și 
unul din cele mai mici de be con
tinent : Swazilandul, cu o suprafață 
de 17 363 kmp și o populație de a- 
proximativ 400 000 de locuitori

Mărginit din trei părți de Repu
blica Sud-Africană. fostul protecto
rat britanic se învecinează la răsă
rit cu Mozambicul.

Swazilandul are peisaje frumoase 
și variate, o climă blîndă. Zona 
centrală a tării este străbătută de 
o fîșie lată de pămînt fertil, acope
rit de plantații de citrice. Pe pășu
nile din răsărit pasc sumedenie de 
animale. Bogățiile subsolului —

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
aur. minereu de fier, azbest etc. — 
au fost exploatate timp de decenii 
de monopolurile străine. După pro
clamarea independentei. poporul 
acestei țări depune eforturi pentru 
valorificarea resurselor naturale în 
interes propriu, pentru dezvoltarea 
pe calea progresului economic și 
social.

★
George Macovescu, ministru] afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a trimis o telegramă 
de felicitare prințului Makhoslni, 
ministrul afacerilor externe al rega
tului Swaziland, cu ocazia celei de-a 
V-a aniversări a independenței re
gatului Swaziland.

Deschiderea expoziției de fotografii 
„Victoria poporului vietnamez11

A 25-a aniversare a urcării pe tron a Maiestății Voastre îmi oferă 
plăcuta ocazie de a vă adresa cele mai calde felicitări, precum și urări 
de sănătate și fericire personală.

Făstrînd o vie si plăcută amintire despre primirea deosebit de căl
duroasă pe care ne-ați rezervat-o în timpul vizitei pe care am făcut-o, 
împreună cu soția mea, în țara dumneavoastră, îmi reafirm convingerea 
că relațiile dintre România și Olanda vor continua să se dezvolte. în 
interesul popoarelor și țărilor noastre, al cauzei păcii și colaborării în 
Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

]• SPORT « SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CICLISM: „Turul României" FOTBAL

Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEA UȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul dv. mesaj transmis 
în timpul survolării țării mele și vă trimit dumneavoastră și poporului 
României călduroasele mele urări de bine.

ELISABETA R.

De la Dej la Vatra Dornei, 
peste obcinele Bîrgăului

ECHIPA ROMÂNIEI - 
VICTORIOASA LA NOVI SAD

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
Mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj.
La rîndul meu, vă transmit cele mai bune urări dumneavoastră și 

țării dumneavoastră.
BAUDOUIN

Regele belgienilor

Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
BUCUREȘTI

Doresc să mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilele felicitări 
transmise cu ocazia Zilei noastre naționale. Vă adresez cele mai bune 
urări de sănătate personală, de prosperitate pentru poporul României.

KHALIFA BEN HAMAD AL-THANI
Emirul statului Qatar

Excelenței Sale
Domnului MAINZ A CHONA

Prim-ministru al Republicii Zambia
„USAKA

Cu ocazia învestirii Excelenței Voastre în funcția de prim-ministru 
al Republicii Zambia, în numele guvernului român și al meu personal, 
vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate șl suc
cese în îndeplinirea importantei dumneavoastre misiuni. ,

îmi exprim convingerea că bunele relații statornicite între România 
și Zambia se vor dezvolta în continuare în interesul țărilor și popoarelor 
noastre, al păcii și cooperării internaționale.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

VATRA DORNEI (prin telefon). — 
Participanții la cea de-a XlX-a 
ediție a Turului ciclist al României 
au ajuns ieri, spre amurg. în nordul 
Moldovei, după ce au traversat mi
nunatele obcine ale Bîrgăului. A- 
ceastă etapă a scos in evidență cu
rajul și dirzenia unor tineri dornici 
să-și îmbunătățească poziția în cla
sament.

...Abia s-a dat plecarea și din plu
ton s-a desprins pe neașteptate 
tinărul sportiv clujean A. Kertesz. El 
s-a angajat într-o cursă solitară, de- 
tașindu-se văzînd cu ochii. După nu
mai 10 kilometri a luat un avans de 
aproape 2’. El a trecut primul peste 
un „covor de flori'1, prin Cristeștii Ci- 
ceului, (covor „țesut" de zeci și zeci 
de copii de la școala generală din 
localitate, împreună cu învățătorii 
lor), iar pînă la Becleanul de De So
meș (km 26) Kertesz a acumulat cir
ca 3’ avans. La km 30, după ce fu
garul a trecut o barieră de cale fe
rată, aceasta s-a lăsat și a oprit 
plutonul pentru mai bine de 5 mi
nute. Cum se spune, nprocul ține cu 
cei curajoși. în acest moment, ciclis
tul clujean avea un avans (incredi
bil !) de 8’30”. Practic, se putea vorbi 
de detronarea liderului pentru că 
Kertesz era despărțit în clasamentul 
general de numai 6’ de locul prim, 
ocupat, după cum se știe, de Teodor 
Vasile.

La trecerea prin Bistrița, orașul 
natal al lui A. Kertesz. bistrițenii îl 
aplaudă cu entuziasm pe tinărul lor 
concetățean. Dar după ieșirea din 
Bistrița. Kertesz este ajuns de plu
ton ; între timp, obosit, el renunțase 
la a pedala de unul singur. Nu peste 
multă vreme, asistăm la o nouă eva
dare. Este vorba tot de o acțiune so
litară. pe care o declanșează tinărul 
Constantin Cirje. cîștigătorul primei 
etape a turului. Dar și el a fost 
ajuns șl denășit de italianul R. Can- 
gini și V. Pascale (Steaua). La tre
cerea peste punctul cel mai înalt de 
pe traseu — Măgura Calului. 1 200 m 
— Vasile Teodor, deținătorul tricou
lui galben, a avut ghinionul să i se 
defecteze bicicleta.

între timp însă în fruntea pluto
nului se inițiază o nouă evadare, 
care. în final, avea să se soldeze cu 
succes. De această dată, protagonist 
este Nicolae Gavrilă (Steaua). Deși 
cu o seară înainte, el a cîștigat etapa 
nocturnă de la Cluj, și ieri, 
insistînd cu un curaj și cu for

te parcă inepuizabile,. stelistul a so
sit primul la capătul etapei pe 
stadionul din Vatra Dornei, cîști- 
gind din nou. Pe locul al doi
lea s-a clasat iugoslavul P. Ci- 
gler, ambii au fost cronometrați, 
pe distanța de 150 km, în 3h55’54”. 
La mai puțin de un minut a sosit și 
plutonul masiv, avînd în frunte pe 
iugoslavul M. Jancic. în pluton se 
aflau și fruntașii clasamentului.

Etapa de ieri, care, de fapt, mar
chează trecerea în cea de-a doua ju
mătate a acestei competiții cicliste, 
nu a modificat clasamentele gene
rale. în continuare, tricoul galben va 
fi purtat tot de Vasile Teodor 
(România), care are un avans de 
peste 2 minute față de bulgarul 
G. Dimitrov și V. Selejan (Româ
nia). în clasamentul pe echipe, re
prezentativa noastră deține mai de
parte. cu toată autoritatea, șefia. Pe 
locurile II și III — echipa Bulgariei 
și. respectiv, formația Steaua.

Astăzi s-ar putea ca, intr-adevăr, 
clasamentele generale să se modifi
ce. Două etape, una mai dificilă de- 
cît alta, vor solicita la maximum for
țele — de acum ceva mai reduse ala 
concurenților. De dimineață are loc 
un „contratimp" individual de la 
Vatra Dornei și pînă la cabana Mes- 
tecăniș (17 km), iar după-amiază — 
o etapă, cu plecarea in bloc, pe dis
tanța Vatra Dornei — Cîmpulung 
Moldovenesc — Gura Humorului — 
Suceava (115 km), cu sosirea pe sta
dionul „Arini".

Ion DUM1TR1U

Echipa de fotbal a României a 
susținut miercuri, la Novi Sad, în 
compania formației locale Vojvodina, 
care activează în prima ligă a cam
pionatului iugoslav, un joc de veri
ficare în vederea meciului retur cu 
selecționata R. D. Germane, din pre
liminariile Campionatului mondial. 
Fotbaliștii români au obținut victoria 
cu scorul de 3—1 (2—1) prin punctele 
marcate de Dumitrache în minutele 
27, 39 și Dobrin (min. 63), din 11 m. 
Pentru gazde a înscris Agici (minu
tul 3). Echipa României a utilizat 
următoarea formație : Răducanu, 
Nae Ionescu (min. 31 Tănăsescu), 
Antonescu, Dinu, Velea (min. 31 Nae 
Ionescu), Dumitru. Beldeanu, Troi, 
Dobrin, Dumitrache, Iordănescu.

• Peste 10 000 de spectatori au ur
mărit ieri pe stadionul „Levski" din 
Sofia meciul amica! de fotbal dintre 
reprezentativele Bulgariei și echipa 
de tineret a României (jucători sub 
23 de ani). Gazdele au cîștigat cu 
scorul de 2—0 (2—0) prin punctele 
marcate de Alexandrov și Milanov.

• Miercuri, in Capitală, într-un
meci amical de fotbal. Rapid a ter
minat la egalitate : 2—2 cu echipa
de tineret (jucători sub 21 de ani) a 
țării noastre.
• Miercuri. Ia Moscova. în meci 

internațional amical de fotbal, echi
pa R. F. Germania a învins cu sco
rul de 1—0 (0-0) echipa U.R.S.S. 
Unicul punct a fost marcat în minu
tul 62 de Muller. Jocul a fost urmă
rit de peste 75 000 de spectatori.

SPARTACHIADA DE VARĂ 
A ARMATELOR PRIETENE

Cea de-a 3-a ediție a Spartachia- 
dei de vară a armatelor prietene a 
continuat pe bazele sportive din 
diferitele orașe ale. Cehoslovaciei cu 
primele întreceri la haltere, tir, 
baschet și atletism.

în concursul de haltere, la catego
ria 67 kg, Fiți Balaș (România) s-a 
clasat pe locul trei, la totalul celor 
două stiluri, cu 270 kg. Pe locul intii

s-a situat V. Iakunin (U.R.S.S.) — 
290 kg, iar pe locul doi polonezul 
Czarnecki — 277,500 kg. La catego
ria 60 kg, sportivul român V. Rusu 
a ocupat locul patru cu 240 kg, la 
'cele două stiluri.

în competiția de tir, care se des
fășoară la Plsen, țintașul român Tu
dor Mihai s-a clasat al treilea la 
proba de pistol precizie cu 556 punc
te. Primele două locuri au revenit

ROMÂNIA-FILM 
prezintă:

„Afecțiune"
Producție a studiourilor 
bulgare. Film distins cu 

i Medalia de aur la cel 
1 de al Vlll-lea Festival in- 
\ ternațional al filmului de 
i la Moscova 1973 și cu
> Premiul special al jurlu- 

L lui Festivalului de la Var- 
i na 1972. Cu : Violeta Do-
> neva și Nevena Kokano- 
| va. Regla: Ludmil Stai-

kov

reprezentanților U.R.S.S. : I. Rajen- 
ko și A. Udacin cu 559 și, respectiv. 
557 puncte.

Pe stadionul Strachov din Praga, 
un public numeros a urmărit Între
cerile de atletism. Iată cîștigătorii 
probelor : 100 m : Leonard (Cuba) — 
10”2/10 ; săritura în lungime : Broj 
(Cehoslovacia) — 7,99 m (V. Jurcă 
(România) a ocupat locul opt cu 7,45 
m) ; 3 000 m obstacole : Malinowski 
(Polonia) — 8'26”6/10 : aruncarea
suliței Feldmanis (U.R.S.S.) — 80,00 
m ; 20 km marș : Frenkel (R.D. Ger
mană) — lh 32’38” (L. Pescaru
(România) a sosit pe locul patru cu 
timpul de lh 38’ 39”).

La Bratislava, într-unul din der- 
biurile turneului de handbal, selec
ționatele României și R.D. Germane 
au terminat Ia egalitate : 10—10 
(5—5), la capătul unui joc de exce
lentă factură tehnică.

Rezultate din turneul de baschet : 
Cuba — R.D.Vietnam 95—58 (50—
22) ; Cehoslovacia — Bulgaria 96—94 
(44—44).

Printre manifestările organizate în 
țara noastră pentru marcarea celei 
de-a 28-a aniversări a proclamării 
Republicii Democrate Vietnam se 
înscrie și deschiderea, sub auspiciile 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, a expoziției 
de fotografii „Victoria poporului 
vietnamez", găzduită de casa de 
cultură a institutului. Prin emoțio
nante imagini, expoziția reflectă 
lupta eroicului popor vietnamez, sub 
conducerea Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, împotriva agre
siunii imperialiste, rezultatele remar
cabile în producția industrială și a- 
grară obținute In condițiile vitrege 
ale războiului. Expoziția prezintă, de 
asemenea, activitatea politico-diplo- 
matică desfășurată de R.D. Vietnam, 
de Guvernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud 
pentru încheierea Acordurilor de la 
Paris privind încetarea războiului și 
restabilirea păcii în Vietnam. Mun
ca pașnică de refacere a țării, de 
edificare a socialismului este și ea 
pe larg ilustrată in expoziție.

La festivitatea de deschidere a 
expoziției au rostit cuvîntări loan 
Botar, secretar general al I.R.R.C.S.,

și Nguyen Dang Hanh, ambasadorul 
R.D. Vietnam in țara noastră. Vor
bitorii au evocat evenimentul istoric 
din 1945 al proclamării R.D. Vietnam, 
lupta poporului vietnamez pentru in
dependență și libertate, pentru con
solidarea victoriilor obținute, succe
sele sale in opera de refacere în di
ferite domenii de activitate. Totoda
tă. a fost relevată dezvoltarea conti
nuă a relațiilor de prietenie și co
operare frățească statornicite între 
România și R.D. Vietnam. în cadrul 
cărora o importanță deosebită a a- 
vut-o vizita în R. D. Vietnam a de
legației de partid și guvernamen
tale conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și recenta vizită a dele
gației de partid și guvernamentale 
conduse de tovarășul Fam Van 
Dong în tara noastră.

La festivitate au participat func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, reprezentanți ai unor 
instituții centrale, oameni de artă și 
cultură, ziariști.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
România și alți membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

Primii oaspeți 
„George Enescu“
Miercuri dimineața au sosit în țara 

noastră primii oaspeți ai celei de-a 
Vl-a ediții a Festivalului interna
țional „George Enescu", care se des
chide săptămina viitoare în Capitală. 
Este vorba de membrii Orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii sovie
tice. Marele ansamblu, alcătuit din 
peste 100 de persoane, va susține în 
cadrul festivalului, sub bagheta di
rijorului Ghenadi Rojdestvenski, un 
concert In ziua de 13 septembrie.

Ca un omagiu adus ilustrului mu
zician George Enescu,, oaspeții so
vietici au inclus în programul lor

ai Festivalului 
au sosit în țară
Uvertura de concert a compozitoru
lui român, după care vor interpreta 
„Ana Karenina" — muzică roman
tică de Scedrin și simfonia „Man
fred" de Ceaikovski.

în afara acestei manifestări, or
chestra sovietică va concerta la Bra
șov, Tg. Mureș, Cluj și Ploiești. Cu 
acest prilej, muzicienii sovietici vor 
prezenta un program cuprinzînd lu
crări de Skriabin, Prokofiev și Ra
vel. La pupitru va apărea dirijorul 
Neeme Iarvi, iar ca solistă, pianista 
Viktoria Postnikova.

(Agerpres)

Funeraliile prof. dr. docent 
Voinea Marinescu

Miercuri la amiază au avut loc fu
neraliile prof. dr. docent Voinea 
Marinescu, reputat chirurg și om 
de știință român. în aula dra
pată in negru a Facultății de 
medicină din București, unde s-a 
desfășurat mitingul de doliu, au ve
nit să aducă un ultim omagiu pro
fesorului Voinea Marinescu nu
meroși academicieni, cadre didactice, 
cercetători, studenți, cetățeni din 
Capitală.

La adunarea de doliu au luat 
cuvîntul acad. Theodor Burghele, 
ministrul sănătății, acad. Aurel 
Moga, președintele Academiei de ști
ințe medicale, prof. univ. Constan
tin Anastasatu, rectorul Institutului 
medico-farmaceutic din București, 
Francisc Proinov, directorul spita
lului Fundeni, Gangură Mihai, me
dic secundar la același spital. In 
cuvîntul lor, vorbitorii au evocat

personalitatea complexă a lui Voinea 
Marinescu, momente semnificative 
din viața și prodigioasa sa activitate 
științifică, de promotor al școlii ro
mânești de chirurgie, subliniind con
tribuția sa la formarea a numeroase 
generații de specialiști. Vorbitorii au 
relevat, totodată, bogata sa activitate 
politico-obștească, pe care și-a în
ceput-o încă în anii tinereții, înro- 
lîndu-se în mișcarea progresistă și 
muncitorească, devenind membru în 
ilegalitate al Partidului Comunist 
Român, antrenarea sa ulterioară in 
sarcini multiple și de mare răspun
dere pe care le-a îndeplinit cu înalt 
devotament.

După încheierea ceremoniei de do
liu, cortegiul funebru s-a îndreptat 
spre cimitirul Bellu, unde a avut loc 
înhumarea.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

7, 8 și 9 septembrie. In tară : Vre
mea va fi in general frumoasă, mai 
ales la începutul intervalului. Cerul 
va fi variabil. în a doua par

te a intervalului, in nordul ță
rii se vor semnala ploi de scur
tă durată. Vintul va sufla slab 
pînă la potrivit. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 8—18 
grade., iar maximele intre 20—30 de 
grade, izolat mai ridicate în prima 
zi. în București : Vremea va fi in 
general frumoasă, mai ales in pri
ma parte a intervalului. Cerul va fi 
variabil. Vint slab pînă la potrivit. 
Temperatura se menține ridicată.
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In primele zece zile

în primele zece zile ale fie
cărei luni, unitățile C.E.C. din 
întreaga țară, precum și unită
țile poștale vind obligațiuni 
C.E.C. la valoarea nominală.

Pe lingă alte avantaje, pose
sorilor de obligațiuni C.E.C. li 
se acordă prin trageri Ia sorți 
lunare importante cîștiguri in 
bani cu valori de 100 000 de lei, 
75 000 lei, 50 000 de lei ș.a.

La fiecare tragere Ia sorți se 
acordă 4109 cîștiguri în sumă 
totală de 4 180 000 lei.
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PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 
5 SEPTEMBRIE 1973

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI:
1 338 368 lei din care 464 841 lei re
port.

EXTRAGEREA I : 23 13 26 9 12 35. 
EXTRAGEREA a Il-a ; 1 7 5 10 22.

LOTO
CÎȘT1GURILE TRAGERII DIN

31 AUGUST 1973
EXTRAGEREA I : Cat. 1 : 1 va

riantă 25% a 100 000 lei și 3 variante 
10% a 40 000 lei ; a 2-a : 3,70 a 16 589 
lei : a 3-a : 11,30 a 5 432 lei ; a 4-a: 
16,20 a 3 789 lei ; a 5-a : 83,55 a 735 
lei ; a 6-a : 171.40 a 358 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 957 lei.
EXTRAGEREA a II-a : Cat. A : 1 

variantă 25% a 55 876 Iei și 2 varian
te 10% a 22 350 lei ; B : 2.05 a 26 372 
lei ; C : 7,75 a 6 976 lei ; D : 12,75 a 
4 240 lei ; E : 58 a 932 lei ; F : 123,95 
a 436 lei ; X : 1 423,50 a 100 lei.



viața internațională

Interviul acordat de tovarășul O importantă reuniune internațională Sosirea la Pekin a delegației

Nicolae Ceaușescu
Televiziunii naționale din Venezuela

Conferința la nivel înalt
a țărilor nealiniate

CORESPONDENTA din alger

C. C. al P. C. R
Tovarășii Emil Bodnaraș și Cornel Burtică au avut o între 

vedere cu tovarășii Ciu En-lai și Cian Ciun-ciao

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, a primit la 22 august ax. pe zia
ristul Edgardo de Castro, șeful Departamentului de presă al Tele
viziunii naționale din Venezuela, căruia i-a acordat următorul in
terviu :

tă atenție realizării unei coope
rări directe în producție, ceea ce 
va da o perspectivă mai îndelun
gată acestor schimburi și colabo
rării cu alte state.

ÎNTREBARE : Care sint 
cauzele și motivele pentru 
care dumneavoastră și țara 
dumneavoastră priviți acum 
spre America Latină ?

include petrolul tn schimburile 
conomice dintre țările noastre.

e-

cdÎNTREBARE : înțeleg 
guvernul român are în vedere 
dezvoltarea relațiilor economi
ce externe și crearea de so
cietăți mixte între state. Este 
posibil ca aceasta să constituie 
o soluție în cazul României și 
Venezuelei ?

ÎNTREBARE : Dumneavoas
tră ați exprimat conceptul de 
deplină suveranitate pentru 
tara dumneavoastră. Ne-ați 
putea explica acest concept pe 
plan internațional 7

„Palatul națiunilor" — Impunătorul edificiu de la Club des Pins, din 
apropierea eapitalei algeriene, găzduiește, incepind de ieri, cea de-a patra 
Conferință la nivel inalt a țărilor nealiniate, care reunește șefi de stat 
sau de guvern din Africa, Asia, America Latină, Europa. La lucrări iau parte, 
de asemenea, delegații ale unor țări invitate ca observatori și conducă
tori ai mișcărilor de eliberare națională. în total. Ia conferință iau parte 
reprezentanți din circa 80 de țări ale lumii.

Conferinței i-a fost adresat un mesaj din partea președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Latină,

RĂSPUNS: Vizita pe care ur
mează să o efectuez în curînd în 
mai multe țări din America Latină 
se înscrie în politica generală a 
României de dezvoltare a unei 
largi colaborări cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială.

Desigur, de America
printre care și de țara dumnea
voastră. ne leagă relații vechi de 
colaborare și prietenie — și. în a- 
ceastă privință, originea lati
nă comună are o anumită sem
nificație. Toate acestea au de
terminat România de a acțio
na pentru dezvoltarea relațiilor 
în toate domeniile cu țările Ame
ricii Latine. în acest fel. vizita 
este o manifestare a prieteniei și, 
totodată, a dorinței de a identifi
ca, împreună cu conducătorii ță
rilor respective, noi posibilități 
de extindere a colaborării în toa
te domeniile de activitate.

RASPUNS: In ultimii ani, Româ
nia a realizat o serie de societăți 
mixte cu mai multe state ; unele 
din aceste societăți au fost create 
cu țări care se preocupă de dez
voltarea lor Independentă. îndeo
sebi cu țările din Africa, altele cu 
țări capitaliste dezvoltate. De a- 
ceea. avem în vedere să promo
văm și în viitor crearea unor ase
menea societăți mixte cu alte sta
te. Fără îndoială că. în măsura in 
care guvernul venezuelean va fi de 
acord, România se va pronunța în 
mod favorabil și va acționa cores
punzător pentru formarea unor 
asemenea societăți mixte care să- 
corespundă atît intereselor Vene- 
zuelei, cît și ale României.

ÎNTREBARE: Ce semnifi
cații acordați vizitei dumnea
voastră in Venezuela și în ce 
formulă ați propune promo
varea relațiilor economice din
tre România și Venezuela ?

ÎNTREBARE : Cum s-ar 
putea intensifica schimburile 
culturale și științifice între 
România și Venezuela ?

RĂSPUNS : După cum am mai 
menționat, 
există 
multe 
aceea, 
o voi 
tembrie în Venezuela va permite 
identificarea, împreună cu pre
ședintele Caldera, a unor noi po
sibilități de extihdere a colaboră
rii economice, tehnico-științifice. 
culturale și tn alte domenii de in
teres reciproc pentru țările noas
tre. Avem, desigur, în vedere să 
abordăm împreună toate căile po
sibile cu privire la dezvoltarea a- 
cesteî colaborări. Am saluta dacă 
vom putea realiza cu acest prilel 
unele înțelegeri și. eventual un 
acord de lungă durată, care să 
dea o perspectivă -mal îndelunga
tă de dezvoltare a cooperării din
tre țările noastre : desigur, ne 
gindim la o cooperare 
avantajoasă, care să 
voltarea mal rapidă 
noastre.

între 
relații de 
domenii de 
apreciez că 

efectua tn cursul lunii

țările 
colaborare 
activitate, 
vizita pe

noastre 
în 

De 
care 
sep-

reciproc 
asigure dez- 
a popoarelor

VenezuelaÎNTREBARE: 
este o țară petrolieră și. ca a- 
tare, ne-ar plăcea să cunoaș
tem dacă producția de petrol 
a României este suficientă 
pentru nevoile sale economice 
și. în cazul că nu este, dacă 
ar putea 
problemă 
merciale

această
schimburile co-

fi inclusă 
în 
cu țara mea ?

într-adevăr, Româ- 
veche producătoare

RĂSPUNS: 
nia este o 
de petrol, dar. actualmente, cu o 
producție nu prea mare și cu per
spective de dezvoltare nu prea mari 
în viitor. De aceea, în momentul de 
față România importă și va impor
ta și în viitor petrol din alte state 
cu rezerve mai mari Fără îndoială 
că în cadruî vizitei pe care 
o voi efectua în Venezuela 
vom discuta 
laborării în 
lului, inclusiv

vizitei 
în 

și problema co- 
domeniul petro- 
posibilitatea de a

RĂSPUNS : într-adevăr, trăim 
tntr-o epocă de dezvoltare rapidă 
a științei, culturii și tehnicii, o 
epocă ce s-a înscris, de altfel, în 
istorie sub denumirea de epocă a 
revoluției tehnico-științifice. In a- 
ceste condiții este imperios nece
sar ca în cadrul colaborării dintre 
România și Venezuela să se acorde 
atenția corespunzătoare și schim
burilor în domeniile științei, teh
nicii- și culturii — factori primor
diali pentru dezvoltarea oricărui 
popor, pentru ridicarea nivelului 
său de cultură și de bunăstare 
materială. De aceea, noi am dori 
să ajungem la acorduri corespun
zătoare în vederea intensificării 
colaborării științifice, culturale, 
tehnice dintre țările noastre.

RĂSPUNS : într-adevăr, Româ
nia se pronunță în mod activ pen
tru realizarea în relațiile dintre 
state a principiilor noi, bazate pe 
deplina egalitate în drepturi, pe 
respectul suveranității și indepen
denței naționale, pe neamestec în 
treburile interne și avantaj re
ciproc. Țara mea și-a cucerit In
dependența după lupte foarte 
grele. Ea a suferit sute de ani ju
gul dominației străine și, de aceea, 
este foarte sensibilă în ce privește 
problemele independenței sale — 
și dorește să dezvolte relațiile cu 
celelalte state pe baza respectării 
stricte a suveranității fiecăruia. 
De altfel, în acest spirit extindem 
relațiile cu toate statele lumii 
Ținem seama de faptul că în ac
tualele condiții de dezvoltare a 
vieții internaționale, cînd tot 
multe state și popoare și-au 
cerit independența națională 
luptă pentru a deveni stăpîne 
pline pe bogățiile naționale 
a le folosi corespunzător interese
lor lor, problemele egalității în 
drepturi și respectul suveranității 
sînt factori esențiali pentru o 
largă colaborare între state, pen
tru o pace dreaptă, pentru asigu
rarea cursului destinderii, pentru 
progresul general al fiecărei na
țiuni și al întregii omeniri.

mai 
cu-

Și 
de

și

ÎNTREBARE : Aveți rezerve 
față de vreun sistem sau ideo
logie de guvernămînt ?

ÎNTREBARE: TaA dum
neavoastră are un înalt ritm 
de dezvoltare economică și in
dustrială, care necesită extin
derea comerțului exterior, tn 
ce direcție va explora noi ori
zonturi ?

RĂSPUNS : Fiind comunist, sînt, 
desigur, partizanul înfăptuirii o- 
fînduirii socialiste. Eu am, de alt
fel, convingerea că dezvoltarea so
cietății omenești duce în mod le
gic spre această societate. Desigur, 
formele, căile de înfăptuire pot fi 
diverse, dar, mai devreme sau mai 
tîrziu, toate popoarele vor ajunge 
aici Ca atare, fără nici o îndoială 
că am rezerve față de ideologia 
burgheză, sint adversarul neîm
păcat al ideologiilor rasiste, fas
ciste, reacționare, sînt partizanul 
unor ideologii care să promoveze 
colaborarea umană și relațiile de 
egalitate între toate popoarele, 
dreptul fiecărui popor, al oame
nilor de a-și făuri viața așa cum 
o doresc.

RASPUNS : într-adevăr. Româ
nia se dezvoltă într-un ritm înalt, 
în programul de dezvoltare a tării 
în următorii 10—15 ani avem în 
vedere să menținem aceste ritmuri 
înalte în scopul lichidării rămîne- 
rii în urmă de la cai>e am pornit 
și al realizării unui nivel cores
punzător. de dezvoltare care să 
asigure condiții pentru satisface
rea tot mai deplină a necesități
lor privind ridicarea bunăstării 
materiale și spirituale a întregu
lui popor. Tn această direcție, de
sigur. considerăm că este necesar 
să participăm activ la diviziunea 
internațională a muncii, la cola
borarea cu toate popoarele lumii 
și deci să extindem schimburile 
economice pe plan internațional

Ținînd seama de dezvoltarea ra
pidă a tehnicii și științei mondia
le. apreciem că numai schimburile 
comerciale nu vor fi suficiente și 
că va trebui să acordăm mai mul-

ÎNTREBARE : Apropiin-
du-se data sosirii dumnea
voastră în Venezuela, apreciez 
propice ocazia pentru a ascul
ta din partea dumneavoastră 
cîteva cuvinte adresate 
porului venezuelean .

po

RASPUNS : Aștept cu 
bucurie prilejul de a vizita 
dumneavoastră, despre care am 
auzit multe lucruri bune, să mă 
întîlnesc. desigur, cu președintele 
Caldera, cu alți conducători vene- 
zueleni. să pot cunoaște cîte ceva 
din preocupările poporului dum- 
neatroastră despre care, de aseme
nea, am auzit frumoase cuvinte de 
apreciere privind hărnicia sa. De 
aceea, aș dori să-i urez, prin inter
mediul dumneavoastră, cele 
mari succese în dezvoltarea sa e- 
conomică și socială, multă prospe
ritate. fericire și pace.

multă 
tara

mai

agențiile de presă transmit:
Intîlnire prietenească.To' 

varășul Vasile Vîlcu. membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
care își petrece o parte din conce
diul de odihnă In R. S. F Iugosla
via, a fost primit de tovarășul Slane 
Dolanț. secretarul Biroului Executiv 
al Prezidiului O.C.I Cu acest orilei 
a avut loc 
rată Intr-o 
tenie — cu 
lațiiîor de
dintre România și Iugoslavia, dintre 
P.C.R. șl U.C.I.

o convorbire — desfâsu- 
atmosferă de caldă prie- 
privlre ta dezvoltarea re- 
prietenie și colaborare

Încheierea conferinței 
PugWOSh. ’n locahtatea Aulanko, 
situată in apropiere de Haemeenlin- 
na. in centrul Finlandei, s-au înche
iat marți lucrările celei de-a 23-a 
conferințe Pugwash. Oameni de știin
ță din diferite țări ale lumii au exa
minat o serie de probleme interna
ționale de stringentă actualitate, cum 
sînt securitatea europeană și interna
țională. dezarmarea, cooperarea teh- 
nico-științifică dintre state și altele.

șoară la Blackpool, au desemnat 
marți pe Lionel Murray în postul de 
secretar general al T.U.C. Murray în
locuiește în această funcție pe Vic
tor Feather.

La Varșovia ®u !ncePut- 
miercuri după-amiază. convorbirile 
oficiale dintre Ștefan Olszowski. mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Polone, și Janos Peter, ministrul a- 
facerilor externe al R. P Ungare, 
aflat în vizită oficială în Polonia.

Delegația parlamentară 
română, condusă Gheorghe
Necula, membru al C.C. al P.C.R.. 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Româ
nia, aflată la Moscova. în trecere 
spre Ulan Bator, unde va face o vi
zită oficială, a fost primită, la 5 sep
tembrie. de I. 9. Nasriddfnova, pre
ședintele Sovietului Naționalităților 
al Sovietului Suprem al U.R.S.S. Cu 
acest prilel a avut loc o convorbire, 
care s-a desfășurat !ntr-o atmosferă 
cordială. A fost prezent Gheorghe 
Colț, însărcinatul cu afaceri a.i. al 
României la Moscova.

Președintele R.P.D. Co
reene, Kim Ir Sen, 8 primit 
delegația Comitetului pentru promo
varea relațiilor de cooperare dintre 
Danemarca și R.P.D. Coreeană, con
dusă de Gert Petersen, membru al 
Comisiei pentru afacerile externe a 
Parlamentului, membru al Comite
tului Executiv și al secretariatului 
C.C. al Partidului Socialist Popular 
din Danemarca, care se află în vizită 
la Phenian — informează agenția 
A.C.T.C.

Desemnarea secretarului 
general al T.U.C. Delesatif ,a 
cel de-al 105-lea congres anual al 
Conferinței Sindicatelor Britanice 
(T.U.C.). ale cărui lucrări se desfă-

Au început lucrările de 
marcare a frontierei dintre 
R. D. Germană și R. F. Ger
mania, 'n e°nf°rmităte eu hotări- 
rile ultimei ședințe a împuterniciți- 
lor celor două state. Marcarea se face 
pe segmente de către partea R.D.G. 
sau de către partea R.F.G., in pre
zența unui reprezentant al celeilalte 
părți.

Primul ministru al Mal
tei, Dom Mintoff. a primit delega
ția economică ‘ guvernamentală chi
neză, condusă de Han Țun-gen, mi
nistru adjunct al relațiilor economice

Actuala conferință de la Alger 
este apreciată in cercurile oficiale 
și in rindurile celor aproape 1800 
de ziariști veniți să-i urmărească 
lucrările, cea mai importantă reu
niune a țărilor nealiniate organi
zată pină acum.

...Este ora 17, ora locală. In a- 
plauzele asistenței, ia cuvintul șe
ful statului zambian, Kenneth 
Kaunda. președintele precedentei 
conferințe, de la Lusaka. A 
luat, de asemenea, cuvintul 
ședințele R.S.F. Iugoslavia, ___
Broz Tito. Președintele Consiliului 
Revoluției și guvernului algenan, 
Houarri Boumediăne, a fost ales, la 
propunerea președinților Kaunda 
și Tito, in calitatea de președinte 
al celei de-a patra Conferințe 
nivel inalt a ~ " 
Houarri 
această 
gural.

După 
de-a patra _____ ____________
inalt a țărilor nealiniate urmează ca 
in cursul zilei de joi, 6 septembrie, 
să adopte ordinea de zi. pe baza t 
propunerilor făcute de comitetul' 
pregătitor și Consiliul miniștrilor 
afacerilor externe din tarile res 
pective. Ea se referă la examina 
rea și adoptarea unor măsuri con
crete pentru promovarea unui curs 
nou în relațiile interstatale, împo
triva politicii anacronice a cercu
rilor imperialiste. Este evocat, de 
asemenea, rolul O.N.U. previzin-

mai 
pre- 
losip

la 
țărilor nealiniate. 

Boumediene a rostit, în 
calitate, un discurs inau-

ședința inaugurală, cea 
Conferință la nivel

du-se, în acest sens, o colaborare 
mai activă a statelor nealiniate în 
cadrul organizației internaționale. 
Figurează, in același timp, ca 
puncte ale dezbaterilor, evoluția 
mișcărilor de eliberare din terito
riile aflate încă 
străină, precum și situația din re
giunile care mai _______ . .
focare de conflict si tensiune.

Agenda economică reliefează și 
ea dorința de independență și su
veranitate a acestui grup de țări, 
punînd un accent deosebit pe lup
ta lor în vederea controlării inte
grale a bogățiilor naturale de care 
dispun, pentru exploatarea aces
tora in conformitate cu interesele 
propriilor popoare. Lupta pentru 
independentă economică — arată 
documentele conferinței de la Al
ger — se referă, totodată, la ne
cesitatea elaborării unei politici 
de dezvoltare de sine stătătoare, 
fără presiuni externe. Se preve
de. de asemenea, adoptarea unor 
măsuri eficace pentru a intări co
operarea 
îndeosebi 
nanciar.

Paralel 
înalt. își 
misiile politică și economică, 
semnate de Consiliul 
de externe, care vor prezenta con
cluziile lor reuniunii șefilor 
stat și de-guvern.

PEKIN 5 — (Corespondență de la 
I. Tecuță). — Delegația Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. formată din tovarășii Emil 
Bodnaraș, membru ai Comitetului 
Executiv, al Prezidiului 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 Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, face 
o vizită neoficială de prietenie în 
R. P. Chineză, a sosit, miercuri, la 
Pekin. La aeroport, delegația C.C. al 
P.C.R. a fost salutată de Cian Ciun- 
ciao, membru al Comitetului Per
manent al Biroului Politic al P.C.

Chinez, Ken Biao, membru al C.C., 
șeful Secției pentru relații externe 
a C.C. al P.C. Chinez, alte persoane 
oficiale.

A fost prezent Nicolae Gavrilescu, 
ambasadorul ~ - • • - - —
neză.
ședințe al’ C.C. al P.C. Chinez, și 
Cian Ciun-ciao au avut o întreve
dere cu delegația C.C. al P.C.R., ta 
onoarea căreia au oferit un dineu, 
întrevederea și dineul s-au desfășu
rat într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

A participat ambasadorul Româ
niei, Nicolae Gavrilescu.

României tn R. P. Chi-

zi. Ciu En-lal, vicepre-

sub dominație
constituie încă Cu prilejul aniversării a trei ani de la victoria

in alegeri a Unității Populare

Impresionante manifestări de simpatie

intre 
pe

cu 
vor

statele nealiniate, 
plan economic și fi-

conferința la nivel 
continua lucrările co- 

de- 
miniștrilor

Mircea S. IONESCU

Sesiunea Consiliului U N. C T A. D.

In sprijinul unei dezvoltări cit mai largi
a cooperării economice internaționale

ale oamenilor muncii chilieni

Imagine din timpul manifestației populare de la Santiago de ChileGENEVA 5 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul în cadrul lucrărilor celei 
de-a XIII-a sesiuni a Consiliului 
U.N.C.T.A.D.. la punctul din ordinea 
de zi referitor la dezvoltarea rela
țiilor comerciale între țări cu siste
me social-economice diferite, repre
zentantul român, Cornel Vasiliade. a 
arătat că, în abordarea acestei pro
bleme, trebuie să se țină seama de 
situația concretă a fiecărei țări și 
de nivelul său real de dezvoltare. 
Apreciind că diferențele de sistem e- 
conomic și social nu constituie, prin 
ele însele, obstacole în calea dezvol
tării relațiilor economice, el a sub
liniat că România acordă o atenție 
deosebită dezvoltării schimburilor

a
comerciale și cooperării economice și 
tehnico-științifice cu toate țările, în 
special cu celelalte țări 
dezvoltare.

Vorbitorul a subliniat 
lanț pe care l-a avut 
relațiilor de cooperare și în promo
varea principiilor fundamentale ale 
relațiilor economice internaționale, 
schimbul de vizite între conducerea 
statului nostru și a unor țări in curs 
de dezvoltare din Africa și Asia. Tot
odată, el s-a referit și la importanta 
vizitei pe care președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o Întreprinde in prezent 
în unele țări din America Latină.

în curs de
rolul impor
ta întărirea

Obiectivele politicii externe
et Mexicului

Raportul anual prezentat Congresului Național de către 
președintele Echeverria

CIUDAD DE MEXICO 5 (Ager
pres) — Mexicul promovează o po
litică activă în sfera relațiilor inter
naționale. îndreptată spre consolida
rea schimbărilor pozitive care au 
avut loc în ultimii ani în lume — a 
declarat președintele acestei țări, 
Luis Echeverria. în raportul anual 
prezentat Congresului Național.

Președintele Echeverria a subliniat 
că principalul obiectiv al diploma
ției mexicane îl constituie dezvolta
rea multilaterală a relațiilor 
în scopuri pașnice. în acest

externe 
sens. el

avut ocu străinătatea, cu care a 
convorbire cordială, prietenească.

Un acord interguverna- 
mental privitor la comuni
cațiile aeriene dintre Ceh°- 
slovacia și Spania a fost semnat de 
către reprezentanții Ministerului 
Transporturilor al R. S. Cehoslovace 
și ai consulatului Spaniei din R. S. 
Cehoslovacă, anunță agenția C.T.K.

34 de ziare din Argenti- 
lțțj și-au tăcut cunoscută hotărîrea 
de a înființa o a doua agenție națio
nală de știri pentru a înlocui servi
ciile oferite de agențiile americane 
ce acționează in această țară.

Ceremonia inaugurării u- 
nui monument închinat 
luptătorilor din Rezistența 
națională franceză din peri- 
oada celui de-al doilea război 
dial a avut loc în localitatea 
ceză Les Gliers (Savoia Superioară). 
Realizat de sculptorul Gilioli. monu
mentul este ridicat ca omagiu pen
tru cel 465 de luptători din Rezisten
ță care. într-o duminică din martie 
1944, au luptat eroic, pe aceste locuri, 
împotriva a 12 000 de ostași fasciști. 
Scriitorul Andrâ Malraux, fost com
batant în Rezistență, a rostit un dis
curs in care a relevat că pe aceste 
locuri s-a făcut auzit „unul din cele 
mai vechi limbaje ale omenirii, acela 
al voinței și spiritului de sacrificiu".

a arătat că, în ultimul an. tara sa a 
stabilit relații diplomatice cu nume
roase țări. între care și România și 
a lărgit legăturile cu țările socialis
te pornind de la principiile co
existenței pașnice a statelor cu sis
teme social-politice diferite.

Președintele a afirmat că Mexicul 
luptă pe plan international pentru 
respectarea drepturilor țărilor în 
curs de dezvoltare, relevtnd în mod 
deosebit importanța dezvoltării rela
țiilor cu țările Americii Latine, a le
găturilor cu Cuba și Chile.

Referindu-se la Organizația State
lor Americane (O.S.A.), președintele 

■ Echeverria a spus, printre altele : ne 
opunem luării oricărei măsuri uni
laterale sau colective contravenind 
unei hotărîri care este în exclusivi
tate de competenta unui stat. Țara 
noastră apără dreptul popoarelor la 
autodeterminare, luptă consecvent 
pentru pace și împotriva interven
ției în treburile interne ale oricărui 
stat.

SANTIAGO DE CHILE 5 (Ager- 
pres). — Luînd cuvîntul la marea 
demonstrație populară organizată la 
Santiago de Chile, cu prilejul ani
versării a trei ani de la victoria 
obținută în alegerile prezidențiale 
de forțele Unității Populare, pre
ședintele Salvador Allende și-a expri
mat optimismul față de viitorul ță
rii, subliniind că dificultățile interne, 
provocate de insuficiența produselor 
de primă necesitate, vor putea fi de
pășite „dacă in primăvara viitoare 
se va semăna mai mult și pămintul 
va fi lucrat mai bine“.

Pe de altă parte, președintele A- 
Ilende a afirmat că principala sar
cină ce revine poporului chilian este 
de a anihila activitatea elementelor 
de extremă dreaptă. El a relevat, de 
asemenea, că obstacolele ridicate in 
fața inițiativelor 
provin atit din 
exteriorul țârii, 
oamenii muncii 
și vigilenți in 
lovitură de stat și a 
permanente a 
nare".

Demonstrația
Chile 
tralei 
Chile 
denți. 
oameni ai muncii și-au exprimat, cu 
acest prilej. încrederea in victoria

forțelor democratice, deplina ade
ziune față de măsurile întreprinse 
de guvern, în vederea îndeplinirii 
programului electoral prezentat în 
1970. in care se arăta că „forțele 
populare unite își fixează ca obiec
tiv central al politicii lor înlocuirea 
actualei structuri economice". De
monstrații similare au avut loc și 
în alte orașe ale Republicii Chile.

Făcîndu-se ecoul acestor impresio
nante manifestări de masă în spri
jinul guvernului de unitate popu
lară, ziarul „EI Siglo" consideră că 
ele au marcat sărbătoarea „celei mai 
mari cuceriri a poporului organizat", 
unitatea crescîndă a forțelor popu
lare și a celei mai ample și crea
toare mobilizări a maselor populare, 
cunoscută

La 10 septembrie

moo- 
fran-

PRAGA 3 (Agerpres). — Repre
zentantul Ministerului Afacerilor Ex
tern,e al R. S. Cehoslovace. A. Jan- 
tovski. a înmînat însărcinatului cu 
afaceri a.i. al S.U.A. Ia Praga. Art
hur Wortzel, o notă prin care con
firmă acordul cehostovaco-american 
de a începe la 10 septembrie, la Pra
ga. convorbiri asupra problemelor 
financiare nerezolvate dintre cele 
două țări — transmite agenția C.T.K

Menționînd că problemele finan
ciare nerezolvate au reprezentat timp 
de mulți ani o piedică în calea nor
malizării si dezvoltării relațiilor 
cehoslovaco-americane, agenția ci
tată amintește rezultatele concrete 
ale convorbirilor asupra problemelor 
privitoare la dreptul de proprietate, 
desfășurate în luna iulie a acestui 
an, Ia Praga. cu prilejul vizitei se
cretarului de stat al S.U.A.

guvernamentale 
interiorul, cit și din 
fapt care impune ca 
chilieni să fie „uniți 
fața tentativelor de 

conspirației 
sectoarelor reaețio-

pină acum in istoria tării.
★

— Consiliul ministerial al 
patra Conferințe la nivel

de la Santiago de 
a avut loc la chemarea Cen- 
unice a oamenilor muncii din 

(C.U.T.) . mii de muncitori, stu- 
functionari și alte categorii de

ALGER, 
celei de-a 
inalt a țărilor nealiniate de Ia Alger 
a adresat președintelui Salvador A- 
llende un mesaj prin care salută căl
duros poporul și guvernul chilian cu 
ocazia celei de-a treia aniversări a 
victoriei Frontului Unității Populare. 
Totodată, consiliul a transmis po
porului chilian urări de noi și mari 
succese în lupta pe care o duce, sut> 
conducerea președintelui 
împotriva imperialismului și pentru 
consolidarea independenței naționale.

Allende,

„Ziua României" la Tîrgul 
internațional de la Plovdiv
SOFIA 5 — (Corespondență 

de la C. Amariței). La 4 sep
tembrie, in cadrul Tirgului in
ternational de la Plovdiv a fost 
sărbătorită „Ziua României". La 
intrare a fost înălțat steagul 
României.

In aceeași zi, pavilionul țării 
noastre a fost vizitat de minis
trul bulgar al comerțului exte
rior, Ivan Nedev, care s-a în
treținut cu ambasadorul român 
Trofin Simedrea și cu ceilalți 
reprezentanți ai României la 
tirg, în legătură cu posibilități
le concrete oferite de expozan
ții români pentru lărgirea și 
adîncirea colaborării și a spe
cializării in producția celor două 
țări.

Ambasadorul României la So-

fia a oferit marți, in pavilionul 
țării noastre, un cocteil la care 
au participat Emil Rozlogov, 
președintele Camerei de Comerț 
a R. P Bulgaria, Konstantin 
Kosmov, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Vasili Kirev, 
director general al tirgului, șefi 
ai unor misiuni diplomatice, oa
meni de afaceri din cele 37 de 
țări expozante.

Directorul pavilionului țării 
noastre a vorbit la postul local 
de radio despre prezenta Româ
niei la cea de-a 29-a ediție a 
tirgului internațional, subliniind 
succesele obținute ta dezvoltarea 
economică a tării noastre și, in 
mod deosebit, a industriei con
structoare de mașini.

LEIPZIG 5 — (Coresponden
tă de la C. Varvara). — Cu 
prilejul ediției de toamnă a 
Tirgului de la Leipzig, intre 1 
și 4 septembrie. ministrul ro
mân al industriei chimice. Miha
il Florescu. a efectuat %ici o vi
zită la invitația omologului său 
din R.D.G., Gunther Wyschow- 
shg. Ministrul român a fost oas
petele standurilor R.D.G. de pro
duse chimice, iar ministrul in
dustriei chimice al R.D.G. a vi
zitat standurile românești. Cei 
doi miniștri au analizat noi po
sibilități de cooperare si spe-

ciallzare tn sectorul industriei 
chimice. A lost încheiat un pro
tocol, expresie a dorinței reci
proce de intensificare a coope
rării in acest domeniu.

Pe de altă parte, ministrul 
economiei externe al R.D.G., 
Horst Soelle, a declarat :

„Cu Republica Socialistă Ro
mânia au fost realizate impor
tante acorduri pentru o conti
nuă specializare și cooperare, 
îndeosebi ta industria electro
tehnică șt în cea a construcției 
de mașini-unelte".
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