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PREȘEDINTELE CU PRILEJUL ESCALEI LA DAKAR

NICOLAE CEAUȘESCU Președintele Nicolae Ceaușescu
1

A SOSIT LA RABAT a avut o întrevedere
cu Leopold Sedar Senghor,

cu tovarășa Elena Ceaușescu, sînt astăzi oaspeți ai Marocului
președintele Senegalului

In drum spre țară, după vizita întreprinsă în mai multe țări de pe continentul latino-american, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a sosit, vineri la amiază, la Rabat, unde, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, face o vizită neoficială de prietenie, la invitația regelui Marocului, Hassan al II-lea.Avionul prezidențial a aterizat pe aeroportul internațional „Rabat Sale". Aerogara era împodobită cu drapelele de stat ale României și Marocului, ce încadrau portretele președintelui Nicolae Ceaușescu și regelui Hassan al II-lea. Pe terasa aerogării, numeroși cetățeni salută sosirea oaspeților. Un mare grup de specialiști români aflați în Maroc, în operare plâudă Nicolae urări de bun venit.Ia coborîrea din avion, președintele Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu sînt salutați cu deosebită căldură de regele Hassan al II-lea. Șeful statului român prezintă regelui Marocului pe tovarășii Ion Pățan, Ștefan Andrei, George Macovescu, Bujor Almășan, precum și pe celelalte persoane o- ficiale care l-au însoțit în vizită pe continentul latino-american.Sînt prezentate apoi președintelui Consiliului de Stat al Repu

cadrul acordurilor de co- dintre cele două țări, a- îndelung pe tovarășul Ceaușescu, adresîndu-i

blicii Socialiste România personalitățile marocane venite în întîm- pinare: primul ministru, Ahmed Osman, ministrul afacerilor externe, Ahmed Taibi Benhima, ministrul comerțului, industriei minelor și marinei comerciale, Bens- limane Abdelkader, ministrul cooperării și formării cadrelor, Mohamed Benhima, ministrul casei regale și șef al cancelariei și protocolului regal, generalul Moulay Hafid Alaoui, ceilalți membri ai guvernului marocan, generali și o- fițeri superiori, înalți funcționari din Ministerul Afacerilor Externe.Sînt de față ambasadorul României la Rabat, Vasile Mircea, și ambasadorul Marocului la București, Maati Jario. ceilalți șefi de misiuni diplomatice acreditați în capitala marocană.In continuarea ceremoniei sosirii. președintele Nicolae Ceaușescu și regele Hassan al II-lea trec îri revistă garda regală aliniată pe aeroport, care prezintă onorul președintelui Consiliului de Stat al României.
Întrevederea președintelui nicolae ceaușescu 

CU REGELE HASSAN AL II-LEA AL MAROCULUIPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România,

re- sta- es bu-
unui o- în care se com-

Președintele Nicolae Ceaușescu și regele, Hassan al II-lea, ceilalți oaspeți, însoțiți de gazde, iau loc apoi în mașini escortate de mo- tocicliști, îndreptîndu-se spre ședința rezervată șefului tului român. Palatul Dar Salaam. Pe traseul unor mari levarde, străjuite de coloanele zvelte ale palmierilor, ce duc în frumoasa capitală marocană, cetățeni aflați la acea oră pe stradă salută coloana oficială.Rabatul oferă imaginea raș în plină dezvoltare, tradiționalul și modernul pletează și se îmbină armonios. E- dificii impozante din beton și sticlă au fost construire alături de casele albe. în stil arab, așezate într-o simetrie perfectă. în perimetrul unor străduțe înguste.Dar Rabatul oferă numai parțial . .importantele înnoiri ale Marocului în anii de după proclamarea independentei țării. Pretutindeni în tară întîlnești astăzi realizări importante pe plan economic și social, care au schimbat înfățișarea

Nicolae Ceaușescu, a avut, vinari seara, o întrevedere cu șeful sta- 

multor regiuni ale tînărului stat a- frican dintre Oceanul Atlantic și Munții Atlas. Alături de dezvoltarea agriculturii, sector preponderent în economia națională marocană. crearea unei industrii proprii, bazată pe valorificarea marilor bogății naționale de care dispune țara, este una dintre preocupările majore ale guvernului maiestății sale regale în dorința de a asigura prosperitatea poporului marocan.Această nouă vizită a tovarășului Nioolae Ceaușescu în Maroc constituie o mărturie a interesului cu care România urmărește eforturile tinerelor state africane în lupta lor pentru consolidarea independenței și suveranității naționale. Continuarea discuțiilor la cel mai înalt nivel dintre cele două țări va contribui, fără îndoială, la dezvoltarea relațiilor rofnâno-ma- rocane pe multiple planuri, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale.

tului marocan, regele Hassan II-lea. al

Vineri dimineața, avionul prezidențial a făcut o scurtă escală Ia Dakar. Pe aeroportul internațional al capitalei senegaleze au venit in întîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu președintele Republicii Senegal. Leopold Sedar Senghor, primul ministru, Abdou Diouf, ministrul forțelor armate. Magatte Lo, secretarul de stat al Ministerului de Externe, Adamă N’Diaye, ministrul informațiilor, Daouda Sow. și alte persoane oficiale senega- leze.Pe aeroport. împodobit cu drapelele celor două țări, cei doi șefi de stat au trecut în revistă o companie de onoare.După această ceremonie, tovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a «- vut, în salonul de onoare al aeroportului din Dakar, o întilnire cu președintele Republicii Senegal, Leopold Sedar Senghor.Âu participat tovarășii Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.. și Mircea Malița. consilier al ședintelui Consiliului de Stat.A luat parte Abdou Diouf, mul ministru al Republicii negal.Au fost examinate, cu acest lej, probleme privind dezvoltarea în continuare a relațiilor multilaterale dintre cele două state, s-a căzut de acord cu privire la identificarea unor noi posibilități de dezvoltare a relațiilor economice, la conlucrarea celor două țări în cadrul Organizației Națiunilor Unite și al altor orga

pre-pri- Se-
dtî-

nisme internaționale în folosul popoarelor român și senegalez, al cauzei păcii și colaborării. De asemenea, au fost abordate probleme privind dezvoltarea legăturilor bune, de prietenie și colaborare existente între Partidul Comunist Român și Uniunea Progresistă Se- negaleză.Discutînd unele probleme internaționale actuale, cei doi președinți 'și-au exprimat hotărfrea de a acționa pentru sprijinirea mișcărilor de eliberare națională.
★

deTidiane, reprezentant al
După încheierea convorbirilor, președintele Nicolae Ceaușescu a răspuns la întrebările puse Ahmed postului de radio Senegal.— Ce sentimente încercați, domnule președinte, după întâlnirea cu președintele Senghor ?— Aș dori, în primul rînd, să menționez cu multă satisfacție că intre țările noastre, România și Senegal, se dezvoltă relații de colaborare și asupra a numeroase probleme internaționale există multă apropiere sau puncte de vedere comune.Doresc să mulțumesc domnului președinte pentru primirea făcută. Apreciez că această primă întilnire a noastră și convorbirile pe care le-am avut au fost deosebit de amicale și cred că ele vor deschide calea spre o largă colaborare intre țările și popoarele noastre.— Aș vrea să vă întreb, domnule președinte, dacă România va participa la reuniunea de la Tunis a partidelor socialiste și democratice din țările africane ? 

a popoarelor care luptă pentru e dezvoltare independentă, pentru progres economic și social, pentru lichidarea subdezvoltării. Ei s-au pronunțat pentru participarea pe bază de egalitate a tuturor statelor la rezolvarea problemelor internaționale, împotriva imperialismului, colonialismului și neocolo- nialismului, pentru pace și colaborare între popoare.Intîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și prietenie.
★— Sigur, noi, salutăm reuniunea forțelor politice din țările africane, care se pregătesc să discute problemele dezvoltării economico-sociale, ale întăririi independenței și suveranității naționale, ale creării unei societăți inai drepte pentru oamenii muncii.Pentru a spune dacă vom participa. ar trebui mai intîi să primim invitație. Credem că ar fi util să luăm parte la această reuniune și. fără îndoială, vom participa, pornind de la relațiile bune Pe care le avem cu țările prezente Ia reuniune, cu toate țările africane, de la solidaritatea cu aceste state și cu altele care luptă pentru o dezvoltare independentă.In final, tovarășul Nicolae Ceaușescu a declarat :„Aș dori să folosesc acest prilej pentru a adresa poporului senega- lez salutul meu, al poporului român, cele mai bune urări de prosperitate și fericire".De la trimisul special Agerpres,
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SUCCESE CARE ONOREAZĂ 
MUNCA LUCRĂTORILOR

DE PE ȘANTIERE

Contribuție 
însemnată
la întărirea
cooperării 
bilaterale

■»

RELAȚIILE

In cele două decade care au trecut din luna septembrie, activitatea pe șantierele de construcții ale țării a marcat cote tot mai înalte în bătălia care se dă pentru recuperarea restanțelor și îndeplinirea integrală a planului de investiții. Veștile primite din diferite colțuri ale țării anunță recuperarea, de pe acum, a circa 70 la sută din volumul de lucrări intirziate, precum și realizarea, de către unitățile Ministerului Construcțiilor Industriale, a peste 77 la sută din planul anual. O dovadă a hotăririi și abnegației cu care constructorii și montorii noilor obiective industriale și agricole au răspuns chemării adresate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, rezultă și din faptul că, așa cum arată situațiile operative ale ministerului de resort, zilnic intră în funcțiune, în probe de producție sau în probe tehnologice, cel puțin două capacități, unele chiar inainte de termenele planificate.* Pe șantierele industriale din județele Dolj, Mehedinți, Olt, Gorj și Caraș-Severin a fost înregistrat un ritm de lucru cu 3—5 la sută superior celui din luna august, .cind nivelul realizărilor a întrecut cu 8 la sută media din lunile precedente. S-au creat astfel condiții pentru recuperarea integrală, pină la finele acestei luni, a răminerilor în urmă de pe toate șantierele din această zonă. Activitatea bună din august și septembrie a făcut ca un însemnat număr de obiective industriale să atingă cotele finale de execuție.La Slatina, cea de-a 7-a hală de electroliză a întreprinderii de aluminiu și-a început, cu doua săptămîni înainte de termen, probele de producție. De asemenea, a intrat în probe tehnologice întreprinderea integrată de bumbac ; la Calafat se fac ultimele pregătiri înaintea probelor tehnologice ale celor dinții capacități ale filaturii de bumbac ; la Tg. Jiu au intrat in faza finală lucrările premergătoare probelor funcționale ale primei linii tehnologice de ciment, din cele trei înscrise în planul de extindere a combinatului de lianți și azbociment, iar în cadrul Combinatului de celuloză și hîrtie din municipiul Drobeta Turnu-Severin se desfășoară cu bune rezultate probele tehnologice la fabrica de celuloză din esențe de foioase.O Primele două baterii ale treprinderii cocsochimice pe platforma Combinatului în- de si-

5 *

derurgic de la Galați au atins parametrii proiectați cu sase luni mai devreme. în această perioadă au fost puse în funcțiune secțiile de benzen, de condensare a gudroanelor si cea pentru obținerea apelor amonia- cale, iar secția pentru desulfu- rare se află în probe tehnologice. Se fac intense eforturi pentru construirea celorlalte baterii ale întreprinderii cocsochimice. /O La Focșani a fost pusă în funcțiune, cu »7 luni inainte de termen, secția de producție din cadrul fabricii de dispozitive, stanțe, matrițe si scule așchie- toare. Noua unitate va furniza industriei constructoare de mașini o gamă variată dă cuțite albe, brazate și oțelate, freze tip „Walter" și alte scule de mare utilitate, care erau aduse pînă acum din import. Merită, de reținut faptul că întregul echipament tehnologic este fabricat in tară și a fost montat numai de beneficiar.• După intrarea in producție, cu trei luni mai devreme, a instalației „Fibră 1 000“ și a fabricii „Melana IV", care la numai 30 zile de la punerea în funcțiune lucrează cu peste 70 la sută din capacitate, in ziua de 20 septembrie constructorii și montorii de pe platforma chimică Săvinești au pțedat beneficiarului un nou obiectiv. Este vorba de instalația de sinteză a noii fabrici „Caprolacta- mă III" la care. în cadrul probelor tehnologice, au fost obți

I

nute primele cantități de materie primă necesară realizării firelor și fibrelor de relon.O Colectivul șantierului „E- nergoconstrucția" Govora, care în prezent execută lucrări de dublare a capacității centralei electrotermice de pe platforma industrială Rm.-Vilcea, raportează îndeplinirea planului a- nual de investiții cu 3 luni și 10 zile înainte de termen. Dună cum aflăm de la tovarășul Ila- rie Popescu, secretarul organizației de partid de pe șantier, toate lucrările de construcție se află în fază finală de execuție. Bunăoară, la sala celor două turboagregnte care vor avea o putere instalată de cite 50 MW fiecare, la corpul degazorilor. ca și în sala cazanelor se fac ultimele finisări. Pînă la sfîrȘitul lunii septembrie, constructorii de pe acest important șantier s-au angajat să realizeze peste nivelul sarcinilor anuale de plan lucrări în valoare de peste ■ 2 milioane lei. Sint create astfel condiții ca noile capacități aflate în construcție la C.E.T. din Rm. Vîldea să intre ’n fttnr- țiune cu cel puțin un trimestru mai devreme.• La Suceava a intrat în funcțiune, cu 10 zile înainte d termenul prevăzut, turnătoria de fontă a secției mixte trie locală. Avind o anuală de 1 000 tone nate și dispunînd lății și utilaje moderne, noua unitate va contribui la creșterea cu 20 la sută a volumului nro- ducției industriei locale suce vene.• Eforturile conjugate constructorilor si beneficiarului, îndreptate în direcția intensificării ritmului de lucru pe șantierul Fabricii de materiale plastice pentru construcții din Buzău au permis ca una din principalele capacități ale noului obiectiv — secția de polisti- ren expandat — să intre în probe tehnologice.
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STADIU NOU, FERTIL,

I

Partea română și partea argenti- neană au hotărît de comun acord amînarea vizitei președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nico'lae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu in

ROMÂNO-PERUANE

Argentina, care urma să aibă loc în ultima decadă a lunii septembrie 1973.Vizita va avea loc la o dată ce se va stabili de comun acord ambele părți.
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INTERVIUL ACORDAT DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
publicistului englez Stan Newens-

După euni »-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceauțescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, a primit, la 11 august a.c., pe pu
blicistul englez profesor Stan Newens, căruia i-a acordat următorul 
interviu :ÎNTREBARE : Care sînt, 

după părerea dumneavoastră, 
domnule președinte, înfăptui
rile majore ale României după 
sfirșitul celui de-al doilea 
război mondial ?RĂSPUNS : Pentru a înțelege mai bine transformările revoluționare care s-au produs în societatea românească trebuie avut în vedere că, la sfîrșitul celui de-al doilea război mondial. România era o țară slab dezvoltată ; venitul național nu depășea 80 dolari pe locuitor, iar peste 75 la sută din populație lucra în agricultură.Din punct de vedere politic și social. România era o țară cu o- rînduire burghezo-moșierească în care nu erau soluționate nici problemele revoluției burghezo-demo- cratice. Deci, transformarea fundamentală pe care aș dori să o menționez este aceea că a fost lichidată vechea orânduire. într-un proces revoluționar unic s-a trecut la realizarea unor transformări ale revoluției burghezo-de- mocratice și apoi la înfăptuirea revoluției socialiste, care a deschis calea tuturor celorlalte mari schimbări petrecute în viața economică și socială a țării. A fost înfăptuită industrializarea României pe baze socialiste, a fost realizată reforma agrară și apoi transformarea so-- cialistă a satului. A fost lichidată rămînerea în urmă a învățămîn- tului și științei, realizîndu-se în- vățămîntul general obligatoriu. Astăzi, nivelul de dezvoltare a în- vățămîntului și științei în România se apropie mult de cel al țărilor avansate din Europa.Industria românească de astăzi produce de peste 25 de ori mai mult decît în 1938, anul cu producția cea mai ridicată din trecut, De la 280 mii tone de oțel, vom produce, în acest an, circa 8 milioane tone, iar în 1975 peste li milioane. De la mai puțin de 1,5 miliarde kWh anual în 1938, producția de energie electrică ajunge la 48 miliarde în acest an și la peste 50 miliarde în 1975.în industria constructoare de mașini, în industrie în general, am dezvoltat ramuri noi, bazate pe cuceririle moderne ale științei și tehnicii. Nu doresc să mai dau e- xemple, dar trebuie să spun că dezvoltăm industria Intr-un ritm destul de intens, considerând că a- ceasta constituie problema esențială pentru a asigura făurirea unei societăți socialiste multilateral dezvoltate.Am obținut, de asemenea, rezultate și în agricultură.Aș dori să menționez preocupările constante privind creșterea bunăstării materiale și spirituale 

a poporului. Astăzi venitul național se apropie de 800 dolari pe locuitor și sperăm să fie în jur de 1 000 dolari în 1975. Cu toate acestea, sintem încă o țară în curs de dezvoltare. Ne propunem să depășim într-o perioadă nu prea îndepărtată această situație, obți- nînd o dezvoltare mult mai mare a României din punct de vedere economic.în fine, nu aș putea să nu menționez faptul că, odată cu această dezvoltare a industriei' și agriculturii, a științei și culturii, cu creșterea nivelului de trai al întregului popor, am aplicat și aplicăm consecvent principiile repartiției socialiste, ceea ce constituie, de asemenea, o înfăptuire fundamentală a societății socialiste românești. ÎNTREBARE : Este foarte 
binecunoscut că România 
dezvoltă in anii din urmă o 
politică externă independentă. 
Dacă ați putea prezenta in 
rezumat principiile fundamen
tale care stau la baza politicii 
externe a României.RĂSPUNS : în activitatea internațională, România pornește de la necesitatea dezvoltării colaborării cu toate țările, fără deosebire de orînduire socială. Desigur, ca țară socialistă, punem un accent deosebit pe relațiile de colaborare cu toate statele socialiste. Acordăm 

o mare atenție relațiilor cu țările care duc o politică de dezvoltare independentă. De asemenea, pe baza principiilor coexistenței pașnice, promovăm largi relații și cu țările capitaliste dezvoltate. Considerăm că este necesar să participăm activ la diviziunea internațională a muncii, la întreaga viață internațională.

în ce privește principiile de bază ale relațiilor dintre state, noi pornim de la necesitatea deplinei egalități în drepturi, a respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și, desigur, de la nerecurgerea la forță sau la amenințarea cu forța în relațiile dintre state. Considerăm că trebuie să se dea posibilitate fiecărei națiuni de a-și soluționa problemele corespunzător dorințelor sale, fără nici un amestec din afară. ÎNTREBARE : Punctul de 
vedere prezentat de dumnea
voastră, desigur, nu concordă 
cu părerile exprimate de unii 
experți în afacerile internațio
nale, care argumentează in 
sensul că cele mai mari pro
bleme internaționale nu pot 
fi rezolvate altfel decît prin a- 
cordul dintre superputeri. Ne 
puteți explica părerile dum
neavoastră în legătură cu ro
lul puterilor mijlocii și mici 
în lumea de astăzi ?RĂSPUNS : Nu este nimic rău în faptul că punctul de vedere al României nu concordă cu părerile unor experți în problemele internaționale ; numai că este greu să fiu de acord cu părerile acelor experți care consideră că problemele majore internaționale se pot rezolva numai de țările mari, de marile puteri. Fără nici o îndoială, trebuie să ținem seama de realități, de faptul că există în lume țări mari, mijlocii, mici — unele foarte mari, altele foarte mici — că există state cu orînduiri sociale diferite — atît state mari și foarte mari, cît și mijlocii și mici — și fiecare are politica sa, rolul său în viața internațională. Cred că evenimentele internaționale au demonstrat de pe acum că marile probleme nu pot fi rezolvate decît cu participarea directă a tuturor țărilor interesate, indiferent de mărimea lor. M-aș referi la un exemplu, și anume la războiul din Vietnam, la acordurile care s-au semnat la Paris între cele două state — care au atît orînduiri sociale deosebite, cît și mărimi diferite — Statele Unite și Republica Democrată Vietnam.Deci, consider că țările mici și mijlocii au un rol tot mai important în viața internațională, că ele trebuie să participe activ la soluționarea tuturor problemelor, mai cu seamă atunci cînd sînt probleme care le privesc direct. Nici o problemă nu se poate soluționa în interesul tuturor popoarelor și al cauzei colaborării și păcii internaționale, peste capul sau fără participarea directă a tuturor statelor și, în primul rînd, a celor interesate. ÎNTREBARE : Știu că în 
scrierile dumneavoastră ați 
prezentat unele păreri origi
nale cu privire la rolul na
țiunii în socialism. Aș dori să 
vă rog să exprimați, pe scurt, 
concepția în ceea ce privește 
rolul națiunii în socialism.RĂSPUNS : Desigur, rolul națiunii în general, cît și al națiunii în societatea socialistă' constituie probleme importante ale lumii de astăzi.Trăim într-o epocă în care se formează noi state naționale ; se definesc și se formează, de fapt, noi ‘națiuni. Lupta de eliberare națională și de formare a statelor naționale, de apărare a independenței naționale joacă și va juca încă mult timp un rol important în desfășurarea vieții internaționale. Cred că însăși Anglia poate să ofere în această privință unele exemple din relațiile sale cu un șir de state.în socialism se creează condiții noi pentru afirmarea din plin a națiunii, în toate domeniile de activitate. Trebuie avut în vedere că pe calea socialismului au pornit multe țări mai puțin dezvoltare, că în unele din acestea dezvoltarea națiunii era deja în plin proces. Deci, formarea și consolidarea națiunii constituie un factor pozitiv, esențial — aș putea spune — pentru a uni toate eforturile societății în dezvoltarea pe calea nouă. Este necesar de a înțelege acest proces, de a crea asemenea relații între țările socialiste și de a făuri cadrul de afirmare a națiunii care să ducă la dezvoltarea colaborării 

bazate pe o deplină respectare a drepturilor fiecărei națiuni în toate domeniile.Pornind de aici, România acționează pe plan intern pentru a asigura deplina egalitate între cetățenii de diferite naționalități. în același timp, consider că trebuie să se creeze cele mai bune condiții pentru dezvoltarea în perspectivă a fiecărei națiuni, 'odată cu întărirea colaborării și întrajutorării active între toate țările care au pășit pe calea socialismului.ÎNTREBARE : In ce măsuri 
considerați că independența 
țărilor mici este subminată de 
evenimentele economice con
temporane ? Cei mai mulți 
dintre economiștii occidentali 
sînt coriștienți astăzi de rolul 
crescînd al companiilor inter
naționale care ajung deja la 
cifre de afaceri care depășesc 
veniturile anuale ale multor 
țări mici. De exemplu, „Ge
neral Motors" are un produs 
anual care este mai mare de
cît produsul cumulat al a- 
proape tuturor țărilor din A- 
merica Latină, ca și al unui 
număr de țări din Europa. In 
cazul dumneavoastră, conside
rați că este posibilă menține
rea independenței depline a 
României în cadrul C.A.E.R., 
în fața acestei logici a dezvol
tării economiei contempo
rane ?RĂSPUNS : Fără îndoială că dezvdltarea economiei contemporane, sau, mai bine-zis, creșterea rolului companiilor și organismelor economice supranaționale, are o influență negativă asupra independenței naționale a multor state. Cred însă că problema care se pune nu este legată numai de volumul veniturilor unei societăți sau alteia, ci, mai ales, de faptul că aceste societăți se amestecă direct și încearcă să-și subordoneze economia și, ca atare, și activitatea politică a unor țări mai mici.Vedeți, procesul internaționalizării forțelor de producție este, pînă la urmă, un proces obiectiv legat de dezvoltarea științei și tehnicii contemporane. Problema este însă de a se stabili acorduri corespunzătoare care să îmbine a- cest proces obiectiv cu interesele fiecărui popor și care să nu afecteze independența și suveranitatea țării respective. Pentru că v-ați referit la America Latină, trebuie să spun că tocmai acolo sînt astăzi foarte evidente aceste contradicții. Ele se manifestă prin lupta popoarelor Americii Latine împotriva dominației monopolurilor străine, a amestecului în viața internă. Deci, este necesar de a așeza relațiile economice internaționale pe principii noi, care să țină seama de interesele fiecărui stat și care să dea posibilitate fiecărui popor de a fi stăpîn pe bogățiile sale. A- ceastă îmbinare a tendințelor de internaționalizare a forțelor de producție cu interesele naționale constituie unul din factorii esențiali pentru a se realiza o politică de pace, de progres social.România consideră că este necesar să realizeze o largă colaborare cu țările din C.A.E.R. Totodată, ea se pronunță și realizează o colaborare largă — inclusiv prin crearea de societăți mixte — cu unele state capitaliste și, de asemenea, cu o serie de țări în curs de dezvoltare. Considerăm că relațiile din cadrul C.A.E.R. trebuie să ducă la consolidarea și dezvoltarea e- conomiei fiecărei țări. Această îmbinare — integrare, cum spun unii — a economiei nu trebuie să afecteze, pînă la urmă, dreptul poporului respectiv de a fi pe deplin stăpîn pe bogățiile naționale, pe venitul național, de a fi în măsură să stabilească, de-sine-stătător, hotărârile majore în ce privește direcțiile de dezvoltare a țării saleDeci, colaborarea în cadrul C.A.E.R,, bazată pe aceste principii, contribuie pe deplin la dezvoltarea independentă a economiei românești, a României în general.ÎNTREBARE : Considerați 

oare că Piața comună, con
form politicii pe care o pro
movează în prezent, poate re
prezenta un obstacol în re
lațiile Est-Vest pe care dum
neavoastră vreți să le vedeți 
statornicite? V-aș ruga să pre
zentați punctul dumneavoas
tră de vedere.RĂSPUNS : Piața comună este o realitate a zilelor noastre ce nu poate fi ignorată. Desigur că trebuie ținut seama — și noi avem în 

vedere aceasta în activitatea noastră — în ce măsură orientările sau tendințele Pieței comune sînt de natură să promoveze relațiile de colaborare cu toate statele, să contribuie la extinderea liberă a schimburilor economice.Noi avem relații foarte largi cu țările din Piața comună și dorim să le dezvoltăm. Cu cîteva dintre aceste țări am încheiat acorduri de lungă durată. Sintem interesați în înlăturarea unor restricții care îngreuiază dezvoltarea liberă a colaborării economice. Am dori să se meargă nu în direcția creării de noi obstacole, ci a înlăturării acestora din relațiile dintre țările europene, de a se considera Europa în întregimea sa și nu împărțită în diferite blocuri economice.ÎNTREBARE : Ați subliniat 
frecvent că blocurile militare 
ar trebui înlăturate. Cum con
siderați că se poate înfăptui 
aceasta ?RĂSPUNS : într-adevăr, am considerat și consider că existența blocurilor militare constituie un anacronism, că, pînă la urmă, ele trebuie să dispară pentru a face loc unor relații noi, de colaborare între statele, continentului nostru. Pentru aceasta este necesară, desigur, întărirea încrederii între statele europene, adoptarea unor măsuri concrete de dezangajare militară și dezarmare, așezarea relațiilor dintre țările continentului nostru pe principii noi — ceea ce va diminua continuu importanța blocurilor militare și va crea condiții pentru a se putea trece la desființarea acestora.Aș dori să menționez că, după părerea mea, este greșită părerea acelora care cred că existența blocurilor militare și a trupelor străine în Europa le dă mai multă securitate. Dimpotrivă, aceasta creează insecuritate, menține continuu primejdia încordării și confruntării.ÎNTREBARE : Ce progrese 
s-au realizat, după părerea 
dumneavoastră, la Helsinki în 
direcția statornicirii unui mai 
puternic sentiment de securi
tate ? Care ar fi, după opinia 
dumneavoastră, pașii următori 
de întreprins, precum și pers
pectiva pe termen mai înde
lungat a securității europene?RĂSPUNS : După părerea mea, lucrările pregătitoare și prima fază a conferinței la nivelul miniștrilor de externe s-au desfășurat cu rezultate pozitive.în primul rînd, s-au adoptat o serie de principii cu privire la desfășurarea conferinței, care au o importanță ce depășește de pe acum problemele securității europene — mă refer la principiul consensului, al rotației.Se poate spune că lucrările de pînă acum au demonstrat că soluționarea problemelor privind securitatea europeană se poate face numai cu participarea egală a tuturor statelor. Aceasta constituie un învățămînt deosebit de prețios. De fapt, în cadrul lucrărilor pregătitoare s-au și trasat orientările de bază ale documentelor și principiile ce urmează să fie adoptate în finalul conferinței. Și acest lucru este un rezultat important, care arată că întotdeauna este necesar să se depună eforturi pentru a clarifica bine toate problemele, de aceasta depinzînd, pînă la urmă, succesul oricărei activități.Noi acordăm acum o mare importanță lucrărilor fazei a doua : în comisii — considerând că trebuie depuse toate eforturile pentru elaborarea unor documente și principii cît mai clare cu privire la relațiile viitoare dintre statele continentului nostru.Considerăm că și după încheierea conferinței va fi necesar să se depună eforturi . susținute. în aplicarea celor ce vor fi sfabilite și pentru a dezvolta relațiile de colaborare și prietenie pe continentul nostru. De aceea, apreciem că este deosebit de util să se ajungă la crearea unui organism permanent al țărilor europene.Ținînd seama de importanța pe care o atribuim acestei conferințe, ne pronunțăm pentru ca în încheierea ei — la faza a treia, cum se spune — să participe la adoptarea finală a documentelor șefii de state sau de guverne pentru a da toată greutatea și însemnătatea acestei conferințe.ÎNTREBARE : Ați dori să 
dați o apreciere stadiului ac
tual al relațiilor dintre Româ
nia și Marea Britanie ? In a- 
ceastă privință, prin ce mij

loace ar putea și ar trebui să 
se dezvolte aceste relații ? 
Dacă ați putea comenta în a- 
cest sens relațiile comerciale ? 
V-aș ruga, de asemenea, să vă 
referiți și la o comparație pri
vind relațiile României cu 
alte țări occidentale. Care sînt, 
după părerea dumneavoas
tră, acele domenii în care con
siderați posibilă o lărgire a 
comerțului și a relațiilor din
tre România și Marea Bri
tanie ?RĂSPUNS : Aș putea spune că relațiile dintre România și Marea Britanie se găsesc la un nivel destul de corespunzător. între reprezentanții guvernelor țărilor noastre au avut și au loc o serie de contacte, de discuții cu privire la raporturile bilaterale, cît și la problemele internaționale. Deși — ca să spun deschis — cred că și în această privință mai sînt încă u- nele lucruri de făcut și ar trebui să acționăm în vederea extinderii colaborării dintre România și Anglia. Soluționarea problemelor, atît bilaterale, cît și internaționale, depinde astăzi mult și de contactele directe între factorii de răspundere din țările respective.în ce privește relațiile economice, în ultimii ani ele au cunoscut, într-adevăr, o dezvoltare. S-au realizat cîteva lucruri relativ bune în domeniul colaborării economice, atît în industrie, cît și în agricultură. dar nu aș putea spune că nu s-ar putea face mai mult și în a- ceastă privință. Dacă m-aș referi la datele statistice, Anglia ocupă locul patru în relațiile României cu țările occidentale, primul loc revenindu-i Republicii Federale Germania.Sînt multe domenii în care România este interesată — și cred că și Anglia — de a realiza o colaborare mai largă. Desigur, este necesar să trecem la forme noi, la cooperare în producție, chiar la crearea unor societăți‘mixte. Consider că ar fi necesar ca guvernul englez să favorizeze realizarea u- nor asemenea societăți, inclusiv o colaborare pe terțe piețe.ÎNTREBARE : Este, în ge
neral, acceptat că România 
duce o politică externă inde
pendentă. Ne puteți însă in
dica și care sînt principalele 
drepturi ale cetățenilor ro
mâni, ce măsuri ați luat pen
tru întărirea democrației și a 
drepturilor cetățeanului indi
vidual în România ?RĂSPUNS : Dumneavoastră, ca laburist, știți că problema principală a drepturilor cetățeanului și a democrației este legată de problema fundamentală a proprietății, a repartiției, a asigurării dreptului la muncă. Din acest punct de vedere, aș putea spune că am rezolvat în mod fundamental problema drepturilor cetățenești în România, atît în ce privește proprietatea poporului asupra tuturor mijloacelor de producție și asupra venitului național, cît și în privința repartiției și a participării oamenilor muncii la conducerea activității economico-sociale.Desigur, acordăm o mare atenție dezvoltării forțelor de producție și repartizării lor teritoriale, asigurării condițiilor de muncă pentru toți cetățenii țării. Totodată, facem totul pentru ca făurirea societății socialiste să fie opera nemijlocită a maselor populare, care să participe, în mod direct, la întreaga activitate de conducere. Considerăm că aceasta este esențial în dezvoltarea unei democrații reale. Nu doresc să mă refer la prevederile Constituției cu privire la dreptul la vot, la libertatea presei și la toate celelalte ; ele sînt binecunoscute. Ne străduim ca realmente Marea Adunare Națională, consiliile populare, toate organele de stat să fie expresia reală a voinței poporului și să-și îndeplinească obligațiile de a servi, prin tot ceea ce fac, interesele întregului popor. înțelegem că dezvoltarea democrației socialiste este o necesitate pentru asigurarea succeselor în toate domeniile de activitate. Practic nu există problemă mai importantă a politicii interne și externe care să nu fie în prealabil larg dezbătută în presă, radio, televiziune, în adunările oamenilor muncii.Acordăm atenție problemelor de fond ale democrației și nu atît aspectelor ei formale. Desigur, nu vreau să credeți că noi considerăm că nu mai avem nimic de făcut în direcția dezvoltării democrației noastre. Știm că acesta este un proces și va tțebui să constituie preocuparea noastră permanentă pentru a crea cadrul cel mai bun 

în care poporul să participe nemijlocit la conducerea tuturor laturi-. lor de activitate.ÎNTREBARE : în prezent 
în Marea Britanie se mani
festă un interes crescînd în 
cadrul mișcării muncitorești 
față de democrația industrială 
și față de conducerea și con
trolul muncitoresc. Eu sînt 
membru al „Institutului pen
tru controlul muncitoresc" și, 
cu atît mai mult, mă intere
sează aceste lucruri. V-am 
ruga, deci, să vă referiți la 
progresele obținute în Româ
nia în acest domeniu ; ce con
siderați că ar fi de dorit să se 
întreprindă in continuare in 
această direcție ?RĂSPUNS : în afară de problema fundamentală la care m-am referit — a proprietății, care este problema esențială a democrației sociale și economice, și pe care o considerăm rezolvată in mod radical — noi am instituit în toate unitățile economice și industriale organe de conducere colectivă, comitete sau consilii ale oamenilor muncii, compuse din cadrele de conducere și de specialitate, din reprezentanți ai oamenilor muncii aleși direct de aceștia, din reprezentanți ai organizațiilor sindicale, de tineret, de partid. Aceste organisme colective răspund, în fond, de întreaga activitate economico-socială a întreprinderilor sau a instituțiilor respective ; ele hotărăsc în mod colectiv, avînd un rol deliberativ. De două ori pe an, aceste organisme sînt obligate să prezinte dări de seama în fața adunărilor generale ale sa- lariaților, care aprobă sau dezaprobă activitatea conducerii. Deci, din punct de vedere organizatoric, considerăm că aceste forme sînt pe deplin corespunzătoare și ne concentrăm eforturile spre a le face cît mai viabile, cît mai active, pentru ca fiecare ipuncitor să participe în mod direct la întreaga activitate de conducere. în fond, muncitorii au la noi o dublă calitate : sînt atît proprietari ai mijloacelor de producție, cît și producători. De aceea, dorim ca ei să acționeze în această dublă calitate cu toată răspunderea în conducerea activă a întreprinderilor și instituțiilor respective.Recent am oreat Consiliul Suprem al Dezvoltării Economico-So- ciale, care numără peste 250 de membri, și este alcătuit din reprezentanți ai marilor unități economice, științifice, din reprezentanți ai oamenilor muncii. în cadrul a- cestui consiliu am meat 15 secțiuni pe ramuri și subramuri, care reunesc, în afară de membrii consiliului, și alți specialiști și reprezentanți ai oamenilor muncii.De asemenea, am creat organisme speciale de control muncitoresc, începînd cu Consilidl Central al Controlului Muncitoresc, consilii județene și consilii de control muncitoresc în întreprinderi. Reprezentanții sindicatelor participă în toate aceste organisme, iar președintele sindicatelor din România este membru al guvernului. Din punct de vedere organizatoric, deci, aș putea spune că am creat un cadru corespunzător. Esențial pentru noi este de a ridica nivelul de conștiință, pentru a asigura participarea activă la conducere a maselor largi populare — și acționăm în această direcție.Aș dori să vă "spun că tocmai datorită acestei participări a tuturor cetățenilor la întreaga viață politică și socială, politica partidului nostru — atit cea internă, cît și cea internațională — se bucură de sprijin și este înfăptuită în mod activ de întregul nostru popor.Și, pentru că, poate, unii dintre cititorii dumneavoastră o să se întrebe dacă românii nu au și lipsuri, pot să le spun că mai sînt și neîmpliniri, mai facem și greșeli, dar le discutăm, sîntem foarte critici față de ele, căutăm să le lichidăm și facem totul pentru a asigura soluționarea problemelor ținînd seama de interesele poporului.ÎNTREBARE : V-aș ruga să 
explicați poziția României in 
legătură cu lupta popoarelor 
„lumii a treia" pentru inde
pendența națională, pentru 
controlul asupra resurselor 
țărilor respective, pentru ridi
carea nivelului de viață. Cum 
conciliați această poziție cu 
politica României de a avea 
relații bune cu toate statele, 
indiferent de asocierea lor, 
într-o formă sau alta, cu țările 
„lumii a treia" ?

RĂSPUNS: România sprijină activ mișcările de eliberare națională. Acordăm un sprijin activ mișcărilor din Angola, Mozambic, Guineea-Bissau, Namibia, inclusiv celor din Africa de sud care luptă împotriva rasismului. Considerăm că trebuie să facem totul pentru a se pune capăt cît mai repede sistemului colonial. Sprijinim activ și colaborăm cu toate statele care acționează pentru consolidarea independenței lor naționale, sîntem solidari cu lupta lor pentru a fi stăpîne pe bogățiile naționale, considerând că acesta este unul din factorii esențiali pentru dezvoltarea atît a țărilor respective, cît și pentru progresul general al omenirii.Apreciem că este necesar să se acorde mai multă atenție problemelor țărilor în curs de dezvoltare, un sprijin mai puternic pentru statele respective. Aceasta deoarece mărirea decalajului dintre statele cu o economie puternică și țările în curs de dezvoltare poate să ducă Ia probleme foarte serioase pentru progresul societății omenești. Desigur, ne pronunțăm cu hotărâre împotriva oricăror practici și tendințe de dominație asupra altor popoare ; vorbind de o politică nouă în viața internațională, de destindere, trebuie să ne gîndim că aceasta presupune lichidarea acestor practici din relațiile dintre țările lumii și înfăptuirea deplinei egalități între state, în toate domeniile de activitate.Este de înțeles că, așa cum am menționat, în spiritul principiilor coexistenței pașnice, acționăm și dezvoltăm relații largi cu toate țările, indiferent de orânduirea lor socială și de atitudinea lor față de o problemă sau alta. Raporturile cu un alt grup de state sau cu alte țări sînt relații care privesc țările respective. Desigur că ele nu pot constitui o piedică în dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre România și țările respective — în afara unor cazuri deosebite, cum este, de exemplu, problema Africii de sud, în legătură cu care există și o hotărâre a Organizației Națiunilor Unite și pe care România o aplică în mod consecvent. Noi considerăm că este dreptul fiecărui popor de a-și dezvolta relațiile așa cum consideră mai bine. Constatăm cu satisfacție că popoarele sînt tot mai hotărâte să-și impună voința lor șl luptă pentru raporturi de deplină egalitate si avem convingerea că vor triumfa, pentru că reprezintă o cauză dreaptă. Numai în acest fel se vor putea dezvolta în viitor relațiile dintre state.ÎNTREBARE : In sfirșit, do
resc să vă spun, domnule 
președinte Ceausescu, că dum
neavoastră v-ați dedicat în
treaga viață luptei pentru so
cialism, pentru viitorul socia
list al poporului român. Ve
deți și viitorul omenirii tot în 
acești termeni socialiști ?RĂSPUNS : Am început activitatea revoluționară cînd exista ca stat socialist numai Uniunea Sovietică. Astăzi există 14 state socialiste. Un număr tot mai mare de țări își declară într-o formă sau alta opțiunea pentru dezvoltarea pe baze socialiste. Din punct de vedere al dezvoltării societății o- menești, însăși evoluția contemporană demonstrează că drumul spre socialism este drumul comun al tuturor popoarelor și — mai devreme sau mai tîrziu — toate vor trece la această orînduire.Am intrat în mișcarea revoluționară în timpul regimului bur- ghezo-moșieresc, am participat la cucerirea puterii politice, la făurirea socialismului. Acum România a intrat intr-o etapă nouă — a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.în prezent elaborăm programul partidului nostru pentru etapa e- dificării societății socialiste multilateral dezvoltate și trecerea la făurirea societății comuniste in România — pe care îl vom supune anul viitor Congresului al XI-lea. înseși realizările României în construcția socialistă, cît și dezvoltarea socială mondială demonstrează că viitorul omenirii este al socialismului — și am deplina convingere că așa se va întîmpla. Datoria ce revine tuturor celor care doresc socialismul este de a acționa în așa fel îneît socialismul să ducă la triumful deplin al ideilor de dreptate și libertate, să pună capăt cu desăvîrșire oricărei politici de asuprire a unui popor de către altul, să asigure deplina egalitate și înfrățire între toate națiunile, între toți oamenii.

• în apropiere de municipiul SATU-MARE se află în construcție un mare complex avicol inter- cooperatist, care va avea o capacitate anuală de 600 tone carne de pui, destinată aprovizionării populației sătmărene. Primele trei hale vor fi predate pină la finele acestui an. Dezvoltarea complexului va fi continuată prin construcția unei ferme pentru 36 000 de găini ouă- toare. o In comuna Bucecea, județul BOTOȘANI, s-au încheiat lucrările de construcție a stației de captare-filtrare. a apei din râul Șiret. Acest obiectiv asigură sporirea cu 33 la sută a debitului de apă potabilă și industrială pentru orașele Dorohoi și Botoșani. Unitățile economice și locuitorii localităților menționate vor primi in plus cite 100 litri apă pe secundă față de debitul de apă de pînă acum. • La ZALĂU a avut loc o consfătuire urmată de un schimb de experiență pe tema „Controlul obștesc asupra protecției muncii". La această acțiune, organizată de Consiliul județean al sindicatelor Sălaj, au participat inspectorii-șefi cu probleme de protecția muncii din județele Bihor, Bistrița-Năsăud. Cluj, 

Maramureș, Satu-Mare. Suceava și Sălaj, activiști de partid și de stat, conducători ai organizațiilor de masă și obștești, ai Întreprinderilor și institui iilor locale » La Muzeul de istorie din municipiul SIGHIȘOARA a fost inaugurală o secție de ceramică modernă con

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT •
temporană. Sint reunite lucrări donate de către cei 12 artiști plastici care, in perioada 6 august—6 septembrie, au participat, în acest oraș, la al III-lea simpozion național de faianță. • Meșteșugarii de la cooperativa „Drum Nou" TG. JIU au raportat îndeplinirea și depășirea angajamentului anual, ceea ce înseamnă obținerea peste plan a unei pro- ducții-marfă de 2 851 000 lei ; 

mărfuri livrate la fondul pieței în valoare de 4 165 000 lei, precum și obținerea de beneficii peste plan de 310 000 lei. • Tinerii din întreprinderile. școlile și instituțiile o- rașului JIMBOLIA au amenajat în această vară, prin muncă patriotică, 13 bazo sportive simple și te

renuri de joacă pentru copii. Valoarea economiilor realizate la lucrările pentru amenajarea celor două bazine de înot șl a terenurilor de tenis, handbal și volei din parcul de agrement al orașului, bunăoară, se ridică la 2,5 milioane lei. • In VALEA JIULUI se apropie de finalizare construcția conductei de aducțiune a apei potabile — pe o lungime de peste 8 km — între Vulcan și Petroșani. Aceasta 

completează, de fapt, amplele lucrări efectuate în ultimii ani în Valea Jiului, cum ar fi barajul de la Valea de Pești, conducta de a- ducțiune de la baraj la Vulcan și altele. în scopul îmbunătățirii alimentării cu apă potabilă a tuturor localităților miniere din acest bazin carbonifer al țării. • La Izbi- ceni, județul OLT, a fost dată în folosință o modernă baie comunală. Este cea de-a 11-a baie dată în folosință, prevăzută in programul județean ; în alte 34 de localități se află în construcție noi băi comunale. • La Fabrica de . confecții din VASLUI, al cărei colectiv s-a angajat să realizeze cincinalul cu 13 luni mai devreme, se acționează intens în direcția economisirii de materie primă, în toate atelierele de producție. Cele mai mari economii se efectuează în sălile de croit, printr-o judicioasă folosire a materiilor prime și materialelor. La sfirșitul celor 8 luni, volumul economiilor depășește 1 milion de lei, ceea ce echivalează cu peste 5 000 bucăți confecții în plus din tergaluri. stofe și reloane pentru copii și bărbați.

Semnarea unor documente menite 
să stimuleze relațiile de colaborare 

și cooperare româno-peruane
LIMA 21 (Agerpres). — în capitala peruană au fost semnate o serie de documente menite să stimuleze relațiile de colaborare și cooperare dintre cele două țări.Au fost semnate :— Actul final al primei sesiuni a comisiei mixte româno-peruane. de către tovarășul Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Mi niștri, ministrul comerțului exterior, și Miguel Angel de la Floi Valle, ministrul de externe al Perului ;— Acord pentru un credit guvernamental în vederea cumpărării de către Peru de echipamente 

și obiective industriale din România — de către tovarășul Ion Pățan și Francisco Morales Bermu- des Cerruti, ministrul peruan al economiei și finanțelor ;— Memorandum privind relațiile comerciale și de asistentă tehnică în agricultură — de către tovarășul Ion Pățan și Enrique Valdes Angulo, ministrul agriculturii ;— Protocol de colaborare și cooperare în domeniul industriei textile între România și Peru — de către tovarășul Ion Pățan și Alberto Jimenez de Lucio, ministrul industriei și comerțului.Tovarășul Bujor Almășan, mi

nistrul minelor, petrolului și geologiei, și Jorge Fernandez Maldonado, ministrul energiei și minelor al Perului, au semnat următoarele documente : Acord de colaborare economică și tehnică în domeniul energiei electrice ; Acord de cooperare în domeniul petrolului ; Acord pentru lărgirea cooperării în domeniul minier.Totodată, în prezența celor doi miniștri, au fost semnate documentele de constituire a societății mixte româno-peruane de producție în domeniul minier „Anta- mina", între I.S.C.E. „Geomin“ din România și „Mineroperu",
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INTERVIUL ACORDAT DE PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU 

postului național de radio din Peru
După cum t-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge

neral al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, a primit la 25 august pe directorul 
postului national de radio din Peru, Juan Ureta Miile, căruia i-a 
acordat un interviu.ÎNTREBARE : Domnule

președinte, dumneavoastră sin
teți primul șef de stat al unei 
{ări socialiste europene care 
întreprinde un turneu de vi
zite oficiale in America Lati
nă. Ați dori să arătați, dom
nule președinte, rațiunile care 
au inspirat această călătorie ?RĂSPUNS : Vizita mea în mai multe țări din America Latină se înscrie în politica generală a României socialiste de a dezvolta relațiile de prietenie și colaborare cu toate țările, fără deosebire de orînduire socială. Totodată, ea are drept obiectiv de a aborda, împreună cu conducătorii țărilor pe care le voi vizita, problemele colaborării bilaterale — in domeniile economic, tehnico-științific, cultura] — de a discuta problemele vieții internaționale, necesitatea luptei comune pentru o lume mai bună, mai dreaptă, care să asigure fiecărei națiuni dreptul la dezvoltare corespunzător voinței sale. Este, deci, o vizită de prietenie și de solidaritate în lupta pentru pace și colaborare.ÎNTREBARE : Vizita dum
neavoastră în Peru, domnule 
președinte, are în vedere, de
sigur, o serie de rezultate în 
probleme care interesează am
bele țări. Ați putea să ne vor
biți despre proiectele dumnea
voastră în legătură cu vizita 
în țara mea ?RĂSPUNS : în primul rînd, vizita în Peru este un răspuns la a- mabila invitație a președintelui Velasco Alvarado și o expresie a sentimentelor de prietenie față de poporul dumneavoastră care luptă pentru dezvoltarea sa economică și socială independentă. Fără îndoială că, în cadrul vizitei, împreună cu președintele dumneavoastră, vom aborda problemele colaborării dintre țările noastre într-un șir de domenii în care de pe acum s-au obținut o -serie db: rezultate.-. Am în vedere, în primul rînd, domeniile minier, petrolier, dar și alte domenii care interesează atît Peru, cît. și România. Sper că în cadrul convorbirilor cu președintele Velasco Alvarado se vor putea pune bazele unei colaborări îndelungate între țările noastre, ale realizării unui acord de colaborare pe o perioadă mai lungă, ceea ce va permite o valorificare mai bună a posibilităților României și Perului pentru ridicarea bunăstării popoarelor noastre. Totodată, fără îndoială că vom aborda împreună și problemele colaborării pe plan internațional în lupta pentru o politică nouă, bazată pe egalitatea între toate națiunile lumii, pe respectul independenței fiecăreia.ÎNTREBARE: Care sînt, 
domnule președinte, domeniile 
în care România este intere
sată să dezvolte relațiile de co
laborare și cooperare cu Re
publica Peru ?RĂSPUNS : Am menționat deja că, în mod deosebit, sperăm să realizăm o colaborare în domeniul minier, în care România are o experiență îndelungată, în domeriiul petrolier, unde, de asemenea. România dispune de experiență și de utilaje și pe care și Peru este interesat să-1 dezvolte. De asemenea, sper să realizăm o anumită colaborare în domeniul piscicol și în alte domenii. Practic, aș putea spune că oricare din domeniile care interesează deopotrivă ambele state poate face obiectul colaborării dintre țările noastre. 'în același timp, consider că va trebui să acordăm o atenție deosebită problemelor colaborării teh- nico-științifice și culturale, avînd în vedere că trăim într-o epocă de schimbări rapide — epoca revoluției tehnico-științifice — și orice progres se poate realiza numai a- șezînd la baza întregii dezvoltări cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Totodată, realizarea unei cooperări largi presupune o colaborare în formarea cadrelor de muncitori și specialiști, care, pînă la urmă, sînt cei ce hotărăsc succesul oricărei acțiuni de dezvoltare.ÎNTREBARE : Pornind de 
la experiența istorică a țării 
dumneavoastră, ați vorbit ade
seori cu interes și simpatie 
despre mutațiile care au loc 
pe scena social-politică latino- 
americană. V-aș ruga, dom
nule președinte, să ne împăr
tășiți, mai larg, opiniile dum
neavoastră cu privire la trans
formările petrecute într-o serie 
de țări de pe acest continent 
și în special la revoluția pe
ruană ?RĂSPUNS : într-adevăr. România a parcurs o întreagă perioadă istorică în dezvoltarea sa, lichi- dînd vechile clase exploatatoare, făurind o orînduire socială nouă, orînduirea socialistă, în care întreaga putere aparține clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, practic aș putea spune întregului nostru popor. Experiența noastră demonstrează că există o strînsă unitate între lupta pentru inde

pendență națională și lupta pentru transformări sociale, revoluționare. De aceea, privim cu mult interes, simpatie și, totodată, cu solidaritate mutațiile care au loc în multe state din America Latină. Vedem în aceste transformări o expresie a dorinței popoarelor respective de a fi pe. deplin stăpîne pe bogățiile naționale, de a le putea folosi corespunzător intereselor proprii, pentru un progres economic și social mai rapid. Considerăm că aceste mutații profunde în viața națională și socială a țărilor Americii Latine sînt ireversibile și că orice încercări se vor face nu vor putea opri aceste țări, așa cum n-au putut opri-nici alte popoare, de a-și impune voința, de a-și făuri propriul lor destin așa cum îl doresc.Experiența proprie demonstrează că este necesară o unitate deplină a forțelor interne, că diferitele clase și pături sociale — și am în vedere muncitorii, țăranii, intelectualii, mica burghezie și_ chiar o parte a burgheziei — pînă la urmă întregul popor este interesat să deschidă calea unui progres general.Aș dori să menționez faptul că, în același timp, un rol important în toate transformările din România l-a avut armata. începînd cu insurecția națională antifascistă, armata a sprijinit toate acțiunile de transformări revoluționare din România, înțelegînd că rolul ei- este de a fi alături de popor, de a apăra interesele poporului, independența țării, de a asigura făurirea noii orînduiri.ÎNTREBARE : Sinteți cu
noscut, domnule președinte, ca 
un remarcabil apărător al 
principiilor dreptului interna
țional, ca un promotor de 
frunte al colaborării interna
ționale și al coexistenței paș
nice. Cum credeți că ar putea 
fi înfăptuite mai rapid aceste 
obiective ?-ft . ■ ’Ol insrtiao IK‘RĂSPUNS : România du ‘personal acord o mare importanță respectării principiilor dreptului internațional, realizării unor relații noi între state, care să asigure fiecărei națiuni — fie ea mare sau mică — posibilitatea de a-și organiza viața așa cum o dorește, fără nici un amestec din afară. Pornind de la faptul că în lume există țări cu orînduiri sociale diferite, considerăm că este necesar ca între toate țările să se dezvolte relații de colaborare largă, că, în actuala situație internațională, participarea la diviziunea internațională a muncii, conlucrarea intre toate națiunile constituie un factor de mare importanță pentru progresul general, pentru progresul fiecărei națiuni și popor.Acordăm o mare atenție creșterii rolului Organizației Națiunilor Unite și participării fiecărui stat la soluționarea tuturor problemelor. Mai mult ca orieînd, apreciem că respectarea și înfăptuirea principiilor dreptului internațional cer participarea activă a tuturor statelor la viața internațională, renunțarea deplină la politica imperialistă de forță și dictat și promovarea unor relații noi, așa cum am mai menționat, bazate pe egalitate și respect reciproc.ÎNTREBARE : România a 
realizat, în ultimele decenii, 
ritmuri spectaculoase în dez
voltarea sa economică, în spe
cial industrială. Opinia publi
că din țara mea ar fi intere
sată să afle care sînt principa
lele rezultate obținute în dife
rite sectoare ale economiei ro
mânești și, totodată, care sînt 
factorii ce au permis această 
creștere economică accelerată?

In timpul conferinjei da presă

RĂSPUNS : România a obținut rezultate remarcabile în dezvoltarea sa economică și socială. Industria românească produce astăzi de peste 25 de ori mai mult decît în 1938, anul cu cea mai mare producție din trecut. Am dezvoltat un șir de ramuri industriale noi ; spre exemplu, aș menționa faptul că producția de energie electrică este astăzi de peste 30 de ori mai mare decît în 1945 ; de la un miliard și jumătate kWh am ajuns la peste 48 miliarde kWh în acest an. Am dezvoltat puternic producția de oțel, de la 280 mii tone la circa 8 milioane tone în acest an. Producem o serie de mașini și utilaje de înaltă tehnicitate, care acoperă pe deplin necesarul României și creează și o anumită bază de colaborare cu alte state. în această privință, cred că cel mai-grăitor este faptul că venitul național pe cap de locuitor a crescut de la 80 dolari la circa 800 dolari în acest an, ceea ce reflectă dezvoltarea industriei și agriculturii, dar, totodată, și ridicarea bunăstării generale a poporului.Aceste rezultate au putut fi obținute. în primul rind, datorită faptului că întreaga industrie a- parține astăzi poporului, că agricultura este complet cooperativi- zată. Aceasta a creat condiții pentru folosirea în mod corespunză- tor a cuceririlor științei și tehnicii atît în industrie, cît și în agricultură, a permis concentrarea atît a mijloacelor materiale, cît și a forței de muncă calificate, a cadrelor, care, după cum am mai menționat, constituie factori principali ai oricărui progres.Totodată, trebuie să menționez că toate aceste rezultate se dato- resc faptului că România, partidul comunist au știut Să dezvolte economia ținînd seama de condițiile specifice ale țării noastre și, totodată, să învețe din experiența altora, să extindă larg colaborarea atît cu țările socialiste, cît și cu țările care au trecut pe calea dezvoltării independente, precum și cu țările capitaliste dezvoltate. Toți acești factori au asigurat progresul rapid al economiei românești.ÎNTREBARE : V-am ruga, 
domnule președinte, . să defi
niție principalele caracteristici 
ale experienței României pe 
planul progresului economic și 
social. Credeți că unele dintre 
aspectele acestei experiențe ar 
putea prezenta, de asemenea, 
interes și pentru alte țări in 
curs de dezvoltare ?RĂSPUNS : După cum am menționat, progresul nostru economic și sooial are la bază proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție, ceea ce a asigurat unirea eforturilor materiale și umane în direcția dezvoltării rapide a economiei, culturii, științei, învățămîntului — factori de o deosebită importanță pentru dezvoltarea oricărei țări.Desigur că situațiile sînt deosebite de la o țară la alta. Există legități universal valabile, dar ele trebuie aplicate în mod corespunzător la condițiile concrete ale fiecărei țări. Ceea ce aș putea menționa, și ceea ce consider că prezintă un interes și pentru alte țări, este faptul că, în condițiile de astăzi, un progres rapid nu este posibil decît în măsura în care poporul este pe deplin stăpîn pe bogățiile naționale și, în același timp, participă nemijlocit la e- laborarea politicii generale de dezvoltare. Participarea directă a forțelor sociale care predomină în fiecare țară — deci a . muncitorimii, țărănimii, intelectualității — la conducerea statului constituie un factor esențial al asigurării progresului general.în al doilea rînd, doresc să subliniez încă o dată rolul important pe care îl au învățămin- tul, știința și cultura, formarea 

cadrelor necesare de muncitori și specialiști, fără de care nu este posibil nici un progres.ÎNTREBARE : Domnule
președinte, este știut că sinteți 
un partizan fervent al princi
piului independenței și suvera
nității naționale, al dreptului 
fiecărui popor de a-și apăra 
și afirma propria personalita
te. Ce valoare atribuiți acestui 
principiu într-o lume de inter
dependențe și de extindere a 
colaborării internaționale ?RĂSPUNS : România se pronunță cu hotărîre pentru deplina egalitate în drepturi între toate națiunile, pentru respectul independenței și. suveranității naționale ale fiecărui popor, al dreptului său de a-și organiza viața așa cum o dorește. Totodată, înțelegem că progresul fiecărei națiuni, al fiecărui popor impune o participare activă la diviziunea internațională a muncii, dezvoltarea unei largi colaborări cu alte state. De aceea. România acordă o mare atenție extinderii relațiilor sale cu toatp țările socialiste, cu statele care acționează pentru dezvoltarea lor independentă, cu țări capitaliste dezvoltate, considerînd că aceasta corespunde atît intereselor fiecărui popor, deci și intereselor poporului român, cît și cauzei generale a colaborării și păcii.în acest context înțelegem că lărgirea colaborării, deci a. interdependenței, pe plan mondial nu trebuie să fie opusă.politicii de independență, ci, cjimpotrivă, aceste două aspecte ale activității fiecărei națiuni constituie o strînsă unitate. Cu cît un popor este mai independent, se dezvoltă mai rapid, cu atît el poate să participe mai activ la colaborarea internațională. Colaborarea internațională nu trebuie să limiteze, ci, dimpotrivă, trebuie să contribuie la afirmarea personalității fiecărei națiuni și popor.ÎNTREBARE : Rxprimîn-
du-și grija și preocupările față 
de tineret, președintele țării 
mele a arătat dorința guver
nului peruan de a crea pentru 
acesta o lume mai bună, mai 
dreaptă decît cea pe care noi 
am- moștenit-o. Am. dori, dom
nule președinte, să aflăm, opi
niile dumneavoastră asupra 
tineretului, asupra rolului a- 
cestuia în societatea contem
porană.RĂSPUNS : Am considerat întotdeauna că tineretul reprezintă o mare forță a progresului economic și social. De altfel, trebuie să menționez că în România tineretul este un participant activ la tot ceea ce s-a înfăptuit și se înfăptuiește în domeniul dezvoltării socialiste a României. ■Prin însuși felul său de a fi. tineretul este întotdeauna partizanul, noului, al transformărilor revoluționare în societate. Este, deci, de înțeles că orice guvern, orice partid politic, dacă dorește să asigure viitorul unui popor, trebuie să a- peleze, să se sprijine pe tineret. A- ceasta presupune să se ocupe de pregătirea științifică, culturală, profesională și politică a tineretului și, totodată, de a-1 orienta pentru a putea să-și îndeplinească în condiții cît mai bune rolul său în societate.ÎNTREBARE : în final,
domnule președinte, am fi 
foarte bucuroși dacă ați adre
sa cîteva cuvinte poporului 
peruan.RĂSPUNS : îmi face multă plăcere să vizitez frumoasa dumneavoastră țară, să mă întîlnesc cu președintele Republicii Peru și cu alți conducători ai țării, să cunosc cîte ceva din munca harnicului popor peruan. Adresez, deci, poporului peruan cele mai bune urări de prosperitate, de fericire, de succes în dezvoltarea sa economică și socială independentă, de pace.

Conferința de presă a președintelui 
Nicolae Ceausescuf

la incheierea vizitei in Peru
După cum s-a mai anun|at, joi, 20 septembrie, la în

cheierea vizitei sale în America Latină, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a avut o intîlnire cu ziariști 
peruani și corespondenți ai presei străine acreditați la 
Lima.

Au asistat tovarășii Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior,

Ștefan Andrei, secretar al Comitetului Central al P.C.R., 
George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Bujor 
Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei.

Conferința de presă a fost deschisă de Ion Cârie( di
rector general adjunct al „Agerpres", șeful grupului de 
ziariști români care l-au însoțit pe tovarășul Nicolae 
Ceausescu în vizita sa în America Latină.

Președintele Nicolae Ceaușescu a răspuns apoi la în> 
trebările ziariștilor.ALFONSO HUIRSE (ziarul „Expresso") : Aș dori să-l în

treb pe domnul președinte ce 
impresie i-a făcut procesul re
voluționar pe care il trăiește 
Perii ?TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU : în cele cîteva zile pe care le-am petrecut in Republica Peru, am putut cunoaște.- unele transformări in viața tării și u- nele preocupări ale președintelui Velasco, ale guvernului și poporului peruan. Din toate acestea, considerăm că nfăsurile adoptate in vederea unor, transformări revoluționare și sociale — cum sînt, de exemplu, reforma agrară, procesul de întărire și dezvoltare a economiei naționale, de consolidare a independenței și suveranității statului — corespund intereselor întregului popor peruan și deschid perspective minunate pentru dezvoltarea sa economică-so- cială, pentru a realiza, o societate mai dreaptă, care să asigure poporului peruan creșterea bunăstării, ridicarea nivelului de cultură, consolidarea independenței și suveranitatea țării. ROGER MERCADO (revista „Cuadernos politicos1') : Sint di
rectorul unei reviste de stingă, 
revistă care încearcă să devină 
o tribună a țării.

După ce am ascultat străluci
tul dumneavoastră discurs in 
salonul Universității San Mar
cos, nu-mi rămine decit să pun 
o întrebare care ne interesează 
in mod profund după eveni
mentele din Chile : Este po
sibilă lupta pentru socialism 
prin alte mijloace decit pre
luarea puterii pe calea arme
lor ?TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU : Problema transformării revoluționare a societății este foarte complexă. Căile de înfăptuire a acestor transformări sint, de asemenea, foarte variate. Ele trebuie sa aibă în vedere condițiile etapei respective — istorice, naționale și sociale — din fiecare țară. Nu se pot stabili o dată pentru totdeauna anumite căi și forme de transformare revoluționară a societății. Esențial esie 'ue. a ie înfăptui măsurile de1 transformare, n Societății in' cât*,  ’de" sigur, problema proprietății asupra mijloacelor de producție, problema repartiției venitului național joacă un rol esențial. Pentru a se ajunge însă la o societate socialistă trctțuie parcurs un anumit drum, trebuie luate o serie de măsuri, cum sînt cele care se realizează acum în Peru, măsuri pe care, la timpul respectiv, le-a cunoscut și România. Transformările revoluționare trebuie să țină seama și să se desfășoare in strinsă concordanță cu gradul de înțelegere al maselor populare, să asigure participarea efectivă a maselor populare la aceste transformări.In orice caz, nu trebuie să se tragă, din evenimentele din < Chile, concluzia că nu este posibilă o dezvoltare democratică Spre socialism. Esențialul insă, care trebuie înțeles, este că forțele populare care se află la putere trebuie să acționeze cu toată fermitatea Împotriva forțelor reacționare interne și externe, să nu-și facă iluzii că reacțiunea va renunța de bunăvoie la poziția sa. Aceasta presupune și fermitate, și unitatea tuturor forțelor patriotice, democratice care se pronunță pentru dezvoltarea nouă a fiecărei țări în lupta antiimperialistă.AURELIO’ DAVILA (revista „Callao") : Fiind primul șef de 
stat al -unei țări socialiste care 
a vizitat toate aceste țări din 
America Latină, aș dori să cu
nosc cu ce impresii plecați in 
România ?

Care este părerea dumnea
voastră, după vizitarea comple
xului agroindustrial „Casa 
Grande" ?
'în România s-a stabilit siste

mul proprietății sociale ?TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU : Impresiile pe care le am despre țările vizitate sint, în general, bune. Desigur, am început vizita in Cuba, prțma țară socialistă dili America Latină, și am impresii deoseoit de bune despre realizările și munca poporului cubanez pentru făurirea orînduirii noi, socialiste. Am vizitat alte țări care fac, de aseme^ nea, într-un fel sau altul, eforturi pentru a asigura înfăptuirea unor reforme sociale, pentru preluarea in propriile mîini a bogățiilor naționale, asigurarea dezvoltării de-sine-stătă- toare și consolidarea independenței țărilor respective.Am deci impresia că pe continentul Americii Latine se desfășoară un vast proces revoluționar, democratic, național și antiimperialist, care corespunde pe deplin stadiului actual al dezvoltării acestor țări, care cere unitate at.it pe plan national, cit și în dezvoltarea solidarității intre toate țările Americii Latine, cu toate țările care luptă pentru independența lor națională, cu țările socialiste, cu toate forțele antiimperialiste, pentru a asigura progresul acestora pe acest drum nou.Am convingerea că, în ciuda unor dificultăți care mai pot apărea, popoarele Americii Latine vor merge tot mai hotărît înainte și vor obține victoria în lupta lor, pentru că este o luptă dreaptă, ireversibilă.în ce privește impresiile despre complexul agroindustrial de la „Casa Grande", acesta constituie o experiență deosebit de interesantă. Am a- preciat și apreciez in mod deosebit realizările obținute în acești ani de această cooperativă agricolă de producție, de acest complex agroindustrial, preocupările pentru soluționarea unor probleme sociale în cadrul acestui complex, ceea ce, după părerea mea, demonstrează că și in 

Peru calea cooperativizării agriculturii deschide perspective minunate pentru un progres rapid al agriculturii și pentru dezvoltarea generală a țării.în ce privește problema proprietății in România, de mult toate mijloacele de producție — sint deja 25 de ani — se află in mîinile întregului popor. Industria este in întregime socialistă, in agricultură, de asemenea, există sector de stat și sector cooperatist — ambele socialiste — și ca atare, cele două sectoare fundamentale sînt sectoare socialiste, ca urmare si finanțele, si toate celelalte sectoare economice, inclusiv comerțul exterior și interior. Repartiția se realizează pe principii socialiste, in ’ conformitate cu etica și dreptatea socială, a- sigurmd fiecăruia condiții de muncă și venituri în raport cu munca, cu contribuția pe care o aduce la crearea bunurilor materiale, la dezvoltarea științei, culturii, la dezvoltarea generală a întregii societăți.ABRAHAM LAMA (Agenția Inter Press Service). în cadrul 
convorbirilor cu președintele 
Republicii Peru, Velasco Al
varado. v-ați referit la integra
rea Perului in rindul țărilor ne
aliniate. O primă întrebare :
cum apreciați grupul țărilor ne
aliniate ? A doua întrebare :
care este poziția României față 

. de puterile care caută să im
pună practici hegemonice in 
viata internațională ?TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU : România apreciază grupul țărilor nealiniate în raport de poziția pe care acestea o adoptă în lupta pentru dezvoltarea lor economică si- socială, pentru consolidarea independentei lor naționale, de solidaritatea acestora cu popoarele care mai sînt încă sub dominația colonială, de sprijinirea mișcărilor de eliberare națională, a luptei popoarelor pentru a fi stăpîne pe bogățiile naționale și pe destinele lor, de participarea activă la lupta împotriva politicii imperialiste de forță și dictat, a oricăror forme de colonialism, neocolonialism, pentru respectarea dreptului fiecărui popor la deplina independentă și de a-si putea organiza viata * ăsa cum o dorește, fărj.'ftidi'un amestec din afară/ToF-1 odată, considerăm activitatea tarilor nealiniate ca o contribuție la înfăptuirea colaborării pe plan international. pentru afirmarea principiilor de relații noi între state, pentru cursul destinderii. pentru o lume mai dreaptă, a colaborării și păcii.în acest sens, apreciem că activitatea grupului țărilor nealiniate are o importantă deosebită in condițiile internationals de astăzi.România s-a pronunțat si se pronunță cu hotărîre împotriva oricăror forme de dominație. Considerăm că in lumea de astăzi trebuie exclusă cu desăvirșire dominația unei țări a- supra alteia. Pornim întotdeauna de la faptul — cunoscut, de altfel — tă nici un popor nu poate fi cu adevărat liber dacă admite asuprirea si exploatarea altui popor. Deci, ne pronunțăm pentru relații de deplină egalitate intre toate statele, de respect al independentei si suveranității naționale, de neamestec în treburile interne.ALFONSO HUIRSE (ziarul „Expresso") : Ce părere aveți in 
legătură cu sfirșitul președin
telui Allend'e '!

Ce motive există pentru amî- 
narea călătoriei dumneavoastră 
in Argentina ?TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU : Am expus in cîteva rinduri pînă acum poziția noastră de dezaprobare a loviturii militare din Chile. Considerăm că guvernul Unității Populare si președintele Allende erau aleși in mod democratic. Prin înlăturarea sa, în urma loviturii de stat, care a dus la moartea tragică a președintelui AUende, transformările economico-sociale din Chile au primit o grea lovitură. Avem convingerea că poporul chilian va ști să găsească însă căile pentru a restabili respectarea constituției, pentru a-și asigura dezvoltarea în continuare pe drumul făuririi unei noi orînduiri sociale, șl consolidării independentei sî suveranității naționale.In ce privește vizita în Argentina, ea a fost aminată pentru o dată nu prea îndepărtată, dorind să realizăm această vizită, de comun acord cu guvernul argentinean. după instalarea in fruntea statului a generalului Peron. Avînd în vedere că urmărim să punem bazele unei largi colaborări. este și normal să realizăm a- ceasta cu guvernul care va rezulta în urma alegerilor care au loc peste cîteva zile. gHUBERT CAM (agenția United Press International) : Domnule 
președinte, ați spus că pentru 
a se ajunge la socialism trebuie 
parcurs un anumit drum, cel pe 
care il realizează Peru și pe 
care l-a cunoscut și România 
anterior. Considerați, domnule 
președinte, că Peru merge pe 
calea socialismului ?TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU : Este o problemă pe care trebuie să o hotărască guvernul și poporul peruan. Eu m-am referit în general că drumul spre făurirea socialismului presupune un șir de reforme, că nu se pot depăși etapele istorice și că orice țară — și în acest sens inclusiv și Peru — trebuie să soluționeze in prealabil un șir de alte probleme care, chiar dacă nu sînt de natură socialistă, sînt probleme care trebuie rezolvate în mod obligatoriu — cum este reforma agrară, pentru a asigura dezvoltarea țării, a crea condiții de participare mai largă a 

maselor populare la conducerea societății, mai multă dreptate și echitate socială. întărirea independenței și suveranității naționale.ROMULUS CĂPLESCU (ziarul „Scînteia") : Tovarășe pre
ședinte, anul trecut ați între
prins o vizită fructuoasă intr-un 
șir de țări africane. Acum se 
încheie călătoria pe care ați 
făcut-o in America Latină. Am 
dori să ne spuneți care sint 
punctele de interferență, ele
mentele comune ale acestor 
două mari acțiuni de anvergură 
a e politicii externe românești ?TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU : Vizita în țările africane s-a înscris in cadrul general d« extindere a colaborării in toate domeniile cu țările acestui continent, de solidaritate cu mișcările de eliberare națională, cu lupta popoarelor din Africa de a-și consolida dezvoltarea economico-socială independentă.La fel, după cum am menționat, in America Latină am vizitat un șir de țări care au, de asemenea, unele din aceste preocupări. Sigur, avînd în vedere deosebirile in ce privește dezvoltarea lor, problemele care există pe un continent sau altul, într-o țară sau alta. Dar și vizita in America Latină, ca și cea în Africa, se înscrie în cadrul politicii generale a Republicii Socialiste România de a dezvolta mai larg colaborarea cu țările în curs de dezvoltare, cu țările care lupiă pentru dezvoltarea lor independentă, pentru a-și consolida suveranitatea națională, încadrind această colaborare pe un plan mai larg al luptei împotriva imperialismului, colonialismului, neocolonialismului. Considerăm că această solidaritate militantă constituie un factor esențial pentru dezvoltarea vieții internaționale, pentru ridicarea generală a acestor popoare, corespunzător voinței lor.ROGER MERCADO (revista „Cuadernos politicos") : Domnu
le președinte, aș vrea ca aceas
tă întrebare să fie cu un conți
nut absolut politic.

în ce ne privește, mișcarea 
de stingă — și ne simțim foar-

- te ‘niindri de a fi militanții ■ săi 
"'‘tei'șnai onești —- considerăm 

revoluția ca un proces dinamic, 
creator, permanent. In această 
ambianță, noi, cei care susținem 
marxism-leninismul, ne gîndiîn 
să nu avem nici un fel de re
zerve față de transformările de
mocratice burgheze, insă in ca
drul procesului revoluționar. Ce 
s-ar putea spune atunci cind se 
incearcă să se nege misiunea 
istorică a mișcării comuniste, 
renunțindu-se la acțiuni con
crete in vederea instaurării so
cialismului, susținindu-se teza 
unei politici de conciliere intra 
clase ?TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU : Ca să vă răspund Ia această întrebare mi-ar trebui mult timp. Vă invit in Romania ca să discutăm mai pe larg aceste probleme.Trebuie insă să menționez de la început că marxism-leninismul hu este o dogmă, ci este o concepția despre dezvoltarea societății omenești, care este impotriva oricăror forme de închistare în gîndirea și practica transformării societății umane. El dă posibilitatea, pe baza materialismului dialectic și istoric, să se analizeze condițiile concrete din fiecare țară, din fiecare etapă istorică și să se stabilească formele și căila de dezvoltare in raport cu acestea. Orice nesocotire a realităților, chiar dacă se face în numele unui. revoluționarism extrem, nu poate fi decit dăunătoare. Partidul revoluționar trebuie să țină seama de situația z concretă în care își desfășoară acti- vitatea, de a nu depăși etapele și de a acționa in strinsă unitate cu toate forțele democratice, patriotice, naționale, în care, fără nici o îndoială, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea trebuie să ocupe un loc important. însăși experiența României, oare a înfăptuit socialismul, a demonstrat că această colaborare este obligatorie.Pentru răsturnarea fascismului, noi am colaborat cu partidele burgheze vechi, cu regele chiar, cîțiva ani și am mers de la început în strînsă colaborare cu Întreaga armată. Nu a fost reformă socială în care armata să nu fi participat alături de partidul nostru, de popor, în realizarea tuturor acestor reforme. Nici o revoluție nu se poate realiza fără a dispune și de forța necesară. Iar cela întîmplate în Chile constituie o dovadă in acest sens. Noi am imit întreaga armată in jurul nostru și am realizat aceste transformări.Problema uhor concesii în lupta revoluționară nu înseamnă renunțarea la lupta revoluționară, ci ele sînt o necesitate în transformarea societății. Așa judecau și Marx. și Engels, și Lenin, orice marxist, orice revoluționar care vrea să servească țara sa, care își iubește poporul, care vrea să asigure dezvoltarea țării și progresul social al patriei sale, care vrea -^ă contribuie la victoria unei lumi mai bune, mal drepte, la victoria socialismului.

★ 'în încheierea conferinței de presă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus ; Aș dori să vă rog ca, prin intermediul ziarelor și revistelor dumneavoastră, să transmiteți din partea noastră un salut frățesc cititorilor dumneavoastră, poporului peruan și urările noastre de succese pe calea dezvoltării noi, a consolidării independenței și suveranității naționala. (Aplauze puternice).
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i FAPTUL
! divers; 18 ZILE decisive pentru stringerea recoltei si insămlntări 

ZILE ile maximă cinctntrare a tuluror fprtdnr satului

Zece!
Apel telefonic la Centrul de 

■ recoltare și conservare a sin- 
gelui Satu-Mare :

— La maternitate avem un 
caz extrem de grav. Varvara 
Nagy, gravidă in luna a noua, 
se află în stare de colaps. A- 
vem nevoie urgentă de singe 
din grupa AB IV Rh negativ 
pentru transfuzie.

In' clipele următoare, apelul 
era recepționat in citeva puncte 
ale județului, unde existau do
natori cu această grupă de sin
ge (grupa cea mai rar intilni- 
tă, 5 pină la 6 la mia de lo
cuitori). Cu o impresionantă 
promptitudine, 10 oameni s-au 
prezentat la centrul de recolta
re pentru a oferi singele sal
vator. Erau muncitorii Nicolae 
Bugyi, Elisabeta Farcaș. Eli- 
sabeta luhasz, de la fabrica 
„Mondiala", Csaba Doboș, An
ton Incze de la întreprinderea 
„Unio", Irina Canea de la întreprinderea de prelucrare a 
lemnului, Rozalia Tom, de la 
Fabrica de sticlă din Poiana 
Codrului, Ioan Pop de la I.A.S. 
Dorolț, cooperatoarea Domni- 
ca Tătar de la C.A.P. Solduba, 
Al. Demeter, instrumentist la 
Filarmonica Satu-Mare. Dato
rită lor, Varvara Nagy și copi
lul său au fost salvați, în pre
zent fiind in afara oricărui pe
ricol.

Meteorologii anunță:

PLOI ABUNDENTE 
ÎN LUNA OCTOMBRIE!

Chiar dacă previziunile se vor ade
veri doar parțial, se impun măsuri 
energice, o puternică mobilizare a 
tuturor forțelor pentru încheierea 
grabnică a recoltării și însămințârilor

Meteorologii prevăd că în perioada 5—20 octombrie va ploua abundent indeosebi în sudul și estul țării. Cantitățile de apă vor fi mari, comparabile cu cele căzute în a- ceeași perioadă a anului trecut. Aceasta ar putea crea greutăți în desfășurarea lucrărilor de sezon și mai ales la insămînțări. Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor a indicat organelor sale județene să întreprindă măsuri hotărite în vederea grăbirii lucrărilor de pregătire a terenului și semănat, astfel ca in prima decadă a lunii octombrie să se realizeze intreagQ suprafață prevăzută a se cultiva cu cereale de toamnă. De asemenea, se impune concentrarea tuturor forțelor pentru ca pînă la 5 octombrie să se încheie recoltatul porumbului, transportul și depozitarea lui cu grijă pentru a se evita pierderile. La sfecla de zahăr urmează să fie reanalizate graficele de recol

tare și livrare pentru a se crea, la bazele de recepție, un stoc de rădăcini care să permită fabricilor să lucreze fără întreruperi. De asemenea, trebuie intensificat culesul strugurilor și legumelor, să se treacă la recoltarea soiei pe măsură ce această plantă se coace.Chiar dacă previziunile meteorologice se vor adeveri numai parțial este o măsură de prevedere ca pretutindeni, în toate zonele țării, în toate unitățile agricole să se treacă neîntîrziat la măsuri și mai eficiente, la mobilizarea tuturor forțelor pentru grăbirea recoltării și însămințârilor. Efectuarea a- cestor lucrări in cel mai scurt timp va duce la evitarea situațiilor păgubitoare care ar putea fi provocate de eventualele ploi prelungite, va asigura prevenirea pierderilor, punerea la adăpost a actualei recolte și asigurarea unei baze sigure pentru creșterea recoltei viitoare.

TOATE TRACTOARELE-

Microcantina de întreprindere

„Gimnas
tică" 
dăunătoare

IN SCHIMBURI PRELUNGITE
Această măsură însoțită de o eșalonare judicioasă a lucrărilor 

a dus la creșterea substanțială a ritmului
într-una din zilele trecute, după ce a ieșit de la serviciu, Ion Cristache, din Craiova, și-a invitat trei prieteni să facă rodajul autoturismului l-DJ-5365 pe traseul Craiova—Segarcea.Ajunși la punctul numit ' Pa- din, turiștii s-au oprit și admirat lanul de porumb cooperativei agricole de j ducție Calopăr. Au admirat ce au admirat și, la un moment dat, s-au gîndit — ca niște turiști ce se respectă — să facă și puțină... mișcare. Așa că, în scurt timp, au adus în mașină peste 200 kg știuleți de porumb, adunați din lan. Făceau „gimnastică" dumnealor, nu glumă. Noroc însă că ah fost între- rupți la timr> de o patrulă auto 

a miliției. Cei în cauză se vor convinge că o asemenea „gimnastică" nu e deloc recomandabilă,

BACĂU

Ceasul
lui Penes3
Curcanul

eu al pro- ei

Muzeul ..Ceasul de-a lungul 
vremii", din Ploiești, și-a îm
bogățit de curind colecția 
cu încă o piesă de mare valoa
re. Este vorba de ceasul de bu
zunar al lui Peneș Curcanul. 
După cum ne-a informat în
drumătorul muzeal Dumitru 
Nedelea, ceasul amintit a fost 
păstrat cu grijă in familia Ele
nei Popovici-Cotova, nepoata 
lui Constantin Turcanu (aces- 
ta-i numele real al lui Peneș), 
care a locuit in casa acestuia. 
Ceasul datează din anul 1850. 
Are două capace iar pe cadra
nul emailat sint scrise 
romane. Mecanismul lui 
ționează perfect. Nepoata 
vului sergent a donat.
cu ceasul, și două fotografii ale 
lui Peneș Curcanul, documente 
care atestă paternitatea piesei 
muzeale.

în județul Bacău lucrează zilnic la arat și pregătitul terenului peste 1 500 de tractoare, iar alte circa 500 — la semănat. Peste tot s-a organizat lucrul in două schimburi și in schimburi prelungite. La întreprinderea agricolă de stat Traian, bunăoară, noaptea, 40 de tractoare transportă de pe cimp porumbul, sfecla, cartofii și execută arături pentru în- sămînțări, iar ziua lucrează terenul cu discurile și nivelatoarele. Un alt fapt pozitiv : la cooperativele agricole din Mărgineni, Buhoci, Săucești, Glăvănești, Buhuși, Pincești au fost însămințate peste 50 la sută din suprafețele planificate. La Mărgineni, aflat în mijlocul semănătorilor pentru a controla calitatea lucrărilor, inginerul Ovidiu Tomulescu, președintele cooperativei, aprecia că, în a- cest an. se execută lucrări de o calitate superioară, gtsigurîndUHSe semințelor un pat germinativ bun.Că se muncește cu spor o dovedesc și cifrele din situația operativă aflată la direcția agricolă : pînă la această dată s-a insămînțat cu orz de toamnă 72 la sută din suprafața planificată, iar cu secară pentru masă verde — peste 60 Ia sută. Cu grîu au fost semănate aproape 20 000 ha. în același timp, au fost executate arături pentru insămînțări pe o suprafață de 32 000 ha, iar 22 000 ha teren au fost pregătite pentru semănat.Inginerul Dumitru Găină, directorul direcției agricole județene, a- precia că ritmul in care se desfășoară lucrările asigură terminarea semănatului celor peste 51 000 ha cu grîu, secară și orz în timpul optim.
Gheorqhe BALTA

în ritmul de lucru imprimat, asigu- rind toate cele necesare desfășurării optime a lucrărilor, cooperativele Băneasa, Jorăști, Crăiești. Gânești, Rădești, Gohor, Brăhășești, Cerțești, Suhurlui, Rogojel și altele vor încheia in 2—3 zile semănatul griului.Am remarcat, străbătind ogoarele județului Galați, o largă participare la muncă a cooperatorilor. Concomitent. se lucrează la strirgerea recol

tei de floarea-soarelui, lucrare ce se va încheia în maximum 4 zile. Tot pină in seara zilei de 21 septembrie, în cooperativele agricole se recoltase floarea-soarelui de pe 12 000 hectare din totalul de 17 642 hectare. Prin măsurile luate de biroul Comitetului județean de partid Galați. Împreună cu organele agricole județene, de folosire cu maximum de randament a

mijloacelor mecanice și a forței de muncă, lucrările la recoltatul florii- soarelui s-au efectuat pe mai bine de 67 la sută din suprafața existentă în C.A.P. și I.A.S.
Tudorel OANCEA

ILFOV

...Soneria vestește începutul pauzei de masă. Numeroși muncitori și tehnicieni, în majoritate tineri, din secția 540 a întreprinderii de autocamioane Brașov, se îndreaptă spre sala de mese — primitoare, caldă și curată, situată chiar în hala de fabricație. Pe mesele de un alb imaculat îi așteaptă farfurii cu mincare abu- rindă, cu miros plăcut, îmbietor. Totul este pregătit din timp și masa nu durează decit 12—15 , minute. Oamenii mai au apoi timp să fumeze o țigară sau să citească ziarul. Microcantina secției 540 este cea de-a noua și ultima creată în cadrul Întreprinderii de autocamioane. Celelalte opt. care au un „stagiu" mai îndelungat, funcționează în cele mai importante și mari secții ale uzinei : turnătoria de fontă, șa sin, forjă etc..Microcantinele s-au amenajat din resurse proprii, deci nu s-a apelat la fondurile centralizate. în plus, masa se servește atît îti pauza de la ora 11,00. cît și în cea de
Nou anRecent a fost terminată și dată în folosință în noul cartier Mănăștur — Cluj o școală cu 20 săli de clasă, dotată cu laboratoare, ateliere etc. De altfel, toate școlile prevăzute în planul trustului de construcții Cluj pentru acest an au fost terminate

la ora 19,00. Sala- riații sint acum obiș- nuiți să servească, în mod regulat și în condiții de aleasă igienă, o masă caldă, variată și gustoasă, ceea ce are o importantă ho- tărîtoare asupra stării
0 experiență bra- 
șoveanâ ale că
rei avantaje o re
comandă în pri
mul rînd în în
treprinderi din...

Brașov

sănătății lor și a refacerii capacității de muncă. De altfel, o a- naliză recentă a arătat că afecțiunile aparatului digestiv au scăzut simțitor în secțiile pe lingă earefuncționează micro- cantine. Acest faptprezintă o mare importanță, mai alespentru tineri, care nu au posibilitatea întotdeauna și nici nu știu să se gospodă- 
școlar înla timp, astfel că elevii și-au putut ocupa locurile în bănci încă din prima zi a noului an școlar. E vorba de liceul cu 20 săli de clasă, din cartierul Gheorgheni — Cluj, școala cu 8 clase, din cartierul Bulgaria — Cluj, și școala generală eu 16 săli de cla-

rească la fel ca tovarășii lor virstnici. Că servirea unei mese de 2—3 și 4 feluri, la un preț convenabil de 5,50 lei, constituie un avantaj cert pentru orice om al muncii — o atestă faptul că la microcantine au început să frecventeze și un număr din ce in ce mai mare din sa- lariații căsătoriți, care au ajuns la concluzia că, oricum, este mai avantajos să mă- nînci de aici decit din sufertaș.Credem că in privința utilității și avantajelor microcan- tinelor nu mai planează nici un dubiu. Cu atit mai de neînțeles apare, deci, încetineala cu care se extinde această inițiativă : experiența întreprinderii de autocamioane nu a fost încă preluată — cu citeva excepții — de întreprinderile mai mari din Brașov, cum sînt cele de tractoare, de rulmenți. Metrom etc. Dar timpul nu-i trecut !
N. MOCANII 
corespondentul 
„Scînteii" 

școli noisă din municipiul Dej. De asemenea, au fost construite și predate beneficiarilor 2 creșe cu cite 100 de locuri fiecare în cartierul Grigoreșcu — Cluj și în municipiul Turda.
AI. MURESAN 
corespondentul 
„Scînteii"

cifre 
func- 

bra- 
odată

GALAȚI

Străzi sau...
șantiere ?»Harta municipiului Tg. publicată în ghidul turistic județului Gorj, cuprinde 38 străzi. Turiștii care vizitează aceste zile orașul constată aproape jumătate dintre ele mai îndeplinesc această ție. în momentul de față mai scoase pentru pentru cabluri diverse Dacă menționăm și faptul 4 din aceste străzi sînt principale, care de la un capăt lesne de înțeles lă acum prin toate lucrările respective absolut necesare, venit toamna, plouă și străzi au rămas și vor rămîne pină în primăvară impracticabile. Nu se putea proceda mai rațional, în funcție de forțele de care dispune municipiul, pentru ca circulația să nu stinjenită atîta vreme ?
Răstocire 
cu bucluc

Jiu, al de in că nu condi- i nu sint Unele altelepuțin de 18 străzi din circulație. 
a fi asfaltate, canalizare, racorduri de și conducte sau pentru alte lucrări edilitare, că artere orașul este circu-străbat la altul, cum se oraș. Desigur, sînt Numai că a multe

fie

$te-Pe Ion Bechir, Costică 
fan, N. Olarii și Aurel Apostol 
din comuna Moțca (Iași) ii tră
gea. de la o vreme, ata la pes
cuit. tntr-una din zile au pur
ces pe Moldova in sus și s-au 
apucat să răstocească (adică să 
stăvilească) ana riului, dum
nealor nemairăminindu-le de
cit să culeagă peștii rămași in 
ochiurile de ană. Tocmai clnd 
se aflau însă in toiul operației, 
au fost „răstociți" la rîndul lor 
de organele de resort. $i 
de unde mai înainte voiau 
stăvilească apa Moldovei., 
intrat, pentru braconaj, cu 
ții... la apă.

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB 
Gheo.qhe DAVID 
*i corespondenții „Scînteii"
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Se seamănă griul pe ogoarele cooperativei agricole Radovan, județul DoijFoto : S.Cristian
Pe ogoarele județului Galați se lucrează intens pe mai multe fronturi. Se ară și se seamănă, se stringe cu grijă rodul acestei toamne. Pentru asigurarea condițiilor de insămințare a culturilor de toamnă în timpul optim s-au intensificat lucrările de fertilizare, arat, pregătit terenul, prin organizarea schimbului II și a celor prelungite. Bunăoară, pe mai bine de 30 la sută din numărul tractoarelor existente în acest județ a fost organizat cel de-al 2-lea schimb, restul tractoarelor lucrînd în schimburi prelungite. în cooperativele a- gricole din Buciumeni, Ghidigeni, Crăiești. Bălășești și multe altele, tractoarele, care lucrează ziua la transportul strugurilor, seara trec să efectueze arături, sau cele care lucrează ziua la semănat, seara lucrează, de asemenea, la aratul terenului. Ca urmare a acestor măsuri, pînă in prezent s-au efectuat arăturile pe 86 Ia sută din supțafața destinată însămințârilor de toamnă și s-a pregătit terenul pentru semănatul griului pe 70 la sută din suprafață.„Pînă în seara zilei de 21 septembrie — așa cum ne declara tovarășul Emil Petrache, directorul direcției agricole — pe întreg județul s-au semănat 40 000 hectare din totalul de 74 300 hectare cît va ocupa griul în această toamnă. Numai în cooperativele agricole care trebuie să cultive cu grîu 59 000 hectare s-au semănat 31 600 hectare, deci mai mult de jumătate din suprafață. Încadrîndu-se

O întrebare pe zi:

DE CE AȚI ÎNTÎRZIAT 
SEMĂNATUL?

Operativa Direcției 
agricole Satu-Mare, 
din 21 septembrie, a- 
rată că in cooperati
vele agricole, din județ 
s-au însămânțat pină 
la această dată numai 
3 500 hectare din cele 
52 000 planificate (7 
la sută), deși- terenul 
pregătit pentru insă- 
mințările de toamnă 
depășește 34 000 hec
tare. In legătură cu 
această situație, tova
rășul inginer Nicolae 
Babiei, directorul di
recției agricole a ju
dețului, ne-a declarat:

— Intrucit terenul 
s-a lucrat foarte greu 
din cauza uscăciunii și 
nu a fost intru totul 
recomandabil pentru 
semănat, ne-am con
format indicațiilor 
ministerului. ami- 
nind cu citeva zile, se
mănatul griului pe o

mare parte din supra
fața destinată acestei 
culturi. In același 
timp, am avut și mai 
avem greutăți create 
de intîrzierea livrări-

Astăzi răspunde 
iov. inn.

NICOLAE BAB1CI, 
directorul direcției 
agricole Satu-Mare

lor de îngrășăminte 
chimice (care tre
buie incorporate in 
timpul pregătirii tere
nului), furnizorii neo- 
norindu-și pină in 
prezent decit 'jumăta
te din cantitățile pre
văzute in repartițiile 
pentru trimestrul III. 
Acum însămințarea

griului a fost declan
șată in toate coopera
tivele, in condițiile 
care ne sint date și 
există certitudinea că 
lucrările se vor în
cheia pină la 10 oc
tombrie.

Se recoltează cu 
prioritate porumbul de 
pe suprafața de 12 000 
hectare (deja jumăta
te este recoltată) pe 
care urmează să se 
însămânțeze grîu. De 
asemenea, date fiind 
dificultățile create la 
recoltarea sfeclei de 
zahăr datorită preluă
rii lente a sfeclei de 
către fabrica de zahăr 
din Oradea, am re
nunțat la pregătirea 
terenului pentru grîu 
pe o suprafață de 5 000 hectare pe care 
se află sfeclă, stabi
lind alte amplasa
mente.

După analiza făcută asupra producției de grîu din acest an, care s-a considerat necorespunzătoare pentru condițiile de care dispun unitățile agricole din județul Ilfov, au fost stabilite măsuri concrete, cu exigențe sporite în ceea ce privește respectarea întocmai a regulilor agrotehnice la semănat. Nivelarea terenului după arat, proba fiecărui tub de la semănătoare, tratarea fitosanitară integrală a semințelor care urmează să fie încorporate în sol, atașarea grapei cu mărăcini după fiecare semă- nătoare au devenit sarcini obligatorii. strict respectate de mecanizatori. în această săptămînă. concomitent cu lucrările de pregătire a solului, lucrare care se află in avans față de graficele stabilite, semănatul a fost declanșat în toate cooperativele agricole. Arăturile pentru însă- mînțările de toamnă se execută în- tr-un ritm intens prin organizarea schimburilor prelungite și adaptarea mașinilor pentru lucrul de noapte. Asigurarea tehnică a tractoarelor cu promptitudine, a echipamentului călduros și a hranei calde pentru mecanizatorii care lucrează în aceste condiții a permis realizarea la cooperativele agricole din Uiești, Mirșa, Bucșani. Valea MăcrișuluL Vinătorii Mari. Grădiștea. Ciolpani; Fundulea a unei viteze zilnice la arat pe tractor de 3,2—3,6 ha, față de 2,5 ha cît a fost prevăzut in grafic. La direcția agricolă se apreciază data de 30 septembrie ca zi in care vor fi terminate lucrările de pregătire a terenurilor care urmează să se insămîn- țeze cu grîu. Faptul că s-a pregătit în devans o mare suprafață de te- • ren a permis ca, încă de pe acum, să se obțină la semănat o viteză medie zilnică de 6 000—7 000 ha.întrucit se Insămînțează suprafețe mari după culturi tîrzii. au fost luate măsuri în vederea grăbirii recoltatului și eliberării terenurilor. Recoltatul florii-soarelui, după asigurările direcției agricole, se va încheia pină la 23 septembrie, prin folosirea integrală și la capacitatea maximă a mașinilor. „Unitățile care fac parte din consiliile intercoopera- tiste situate in sudul și sud-vestul județului — Anghelești. Vînători, Bo- lintin, Vedea — au încheiat de recoltat floarea-soarelui, urmind ca_ utilajele disponibile să fie detașate la unitățile unde lucrările sint mai întirziate — ne spune tov. Eftimie Vasilescu, directorul Direcției agricole Ilfov. Acum, locuitorii satelor, cu sprijinul studenților, elevilor, al oamenilor muncii de la orașe, al militarilor. dau bătălia pentru recoltarea porumbului. Pe terenurile eliberate intră imediat mecanizatorii. Vom face însămînțările la un nivel calitativ înalt pentru a pune temelie puternică viitoarei recolte".Aceste afirmații au acoperire în fapte: ritmul lucrărilor se intensifică de la o zi la alta.
FI or ea CEAUȘESCU
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PROGRAMUL I

9,00 A fost odată ca niciodată... 
Povestirile piticului Blmbo 
(II).

9,30 O viață pentru o idee : Con
stantin Mlculescu,

10,00 Telex.
10,05 Orele mărit — emisiune mu- 

zical-coregraflcă.
10.30 Roman foileton : Verlșoara 

Bette — reluarea părții a 
IlI-a,

11,10 Muzică populară cu Ioana 
Crăciun.

11.25 Selecțiuni din Albumul dumi
nical.

12,00 Telejurnal.
16,00 Telex.
16,05 Caleidoscop cultural-artlstlo.
16.25 Avanpremieră.
16.30 Emisiune In limba germană.
18,15 Ritm, tinerețe, dans.
19,00 Săptămînă Crucii Roșii

• Prefață de general-eolonel 
Mihal Burcă — Erou al mun
cii socialiste, președintele 
Consiliului Național al Crucii 
Roșii a Reportaj : „Din ac
țiunile comisiilor de Cruce 
Roșie".

19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri : „Istețul Motor- 

Mouse" (VII).
19.30 Telejurnal.
20,00 Cintecul săptăminii : „Hora 

tinereții". Muzica : George 
Grigoriu. Text : Angel Gri- 
gorlu și Romeo Iorgulescu. 
Interpretează Maria Clobanu 
și Ion Dolănescu.

20.05 52 de Inițiative In 52 de săp- 
tămini. La pupitrul de co
mandă — conștiința socialis
tă. Reportaj filmat la Termo
centrala Mlntia-Deva.

20.15 Teleenclclopedla : Paciurea ; 
Innult (III) ; Creier.

20,55 Publicitate. 
31,00 Film serial : „Mannix".
21,50 De la Dunăre la... Gange 

Recital de muzică ușoară in
diană susținut de Narghlta.

23.30 Telejurnal a Sport,
22,W CIntece populare șl romanțe

cu Ion Lulcan. Prezintă A. 
Baranga.

PROGRAMUL II

16,00 Film serial : „Marea iubire a 
Iul Balzac". Coproducție po- 
lono-franceză. Regia : Voj- 
ciech Solarz. In rolurile prin
cipale : Beata Tysklewicz și 
Pierre Meyrand. Episodul II 
— „Străina".

16,50 Universitatea TV. a Istoria 
civilizațiilor : Geneza artei 
imperiale bizantine (II). Par
ticipă acad. Emil Condurachl 
• Dicționar politic : Securi
tatea europeană. Documen
tar de Radu Budeanu a Ști
ință : Sonlcltate (I). Docu
mentar de Corneliu Rusu.

17,20 Telex.
17,25 Despre cometă — de I. L. 

Caragiale, cu Florin Piersic.
17,45 CIntece șl jocuri populare 
’ Interpretate de Ansamblu! 

Centrului Universitar din 
București.

18,15 Film artistic : „Arena aeria
nă" — producție a studiou
rilor cinematografice din 
R.P.D. Coreeană.

cinema
• Bărbații: CENTRAL — 10; 12; 
14; 16; 18.15; 20,30.
• Veronica : LUMINA — 9; 11,15;
13.30.
• Drumul spre satul natal : LU
MINA — 16; 18,30; 20,45.
• Cu cărțile pe față : SCALA — 
9,15; 11,30; 14; 16,30: 18,45; 21.
• Legenda negrului Charley :
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 20,45, la grădină — 19,15, 
FESTIVAL — 8,45; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15: 21, Ia grădină — 19,30.
• Albă ca zăpada și cel șapte
pitici : PATRIA — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15, CAPITOL — 9.30; 
11,30; 13,45: 16; 18,15; 20,15. la gră
dină — 18,45. .
• Perechile : \ SALA PALATU
LUI — 17 (seria de bilete — 4726); 
20,15 (seria de bilete — 4727). EX
CELSIOR — 9; 12; 15,15; 18; 20,30, 
TOMIS — 9; 11,45; 14,30; 17,30:
20.30.
• Neamul Șolmăreștilor : TIM
PURI NOI — 9,15—19 In conti
nuare.
• O afacere pe cinste : BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30;

PIATRA NEAMȚ:

încă un bloc de locuințe, încă 
un complex comercial, încă...Antrenați in marea întrecere pentru finalizarea in devans a planului de investiții acest an, construc- torîî șantierului nr. 1 din municipiul Piatra Neamț au predat beneficiarului un șir de obiective social-cultu- rale care au îmbogățit zestrea edilitară a acestei moderne așezări urbane. Este vorba de cel mai mare bloc din municipiu, cu

136 de apartamente, situat în piața Casei de cultură, și de noul complex comercial de aici, Insumind magazine alimentare cu autoservire. de desfacere a produselor industriale. a legumelor și fructelor, o farmacie și o librărie, precum și o unitate de prezentare cu vinzare a o- biectelor de artizanat.în prezent, constructorii din municipiul

Piatra Neamț și-au concentrat forțele pentru devansarea lucrărilor la noul spital cu -708 de locuri și au atacat suita celor 20 de blocurl-turn de pe străzile ' Lenin, Car- pați și Romanului, rare, în final, vor însuma aproape 1 000 de apartamente.
I. MANEA 
corespondenut 
„Scînteii"

Sibienii oferă exemple 
de spirit comercialTntr-un spațiu nu mai mare decit o încăpere obișnuită de locuință, pe artera principală a orașului, comercianții sibieni au organizat un magazin cu autoservire pentru desfacerea produselor lactate. Se găsesc in vitrina frigorifică ce ocupă un întreg perete sortimente variate : iaurt, iaurt cu fructe

— preparat dintre cele mai apreciate — șmin- tină și alte produse în ambalaje de diferite dimensiuni, multe mici și foarte comode.S-a mai găsit loc in această unitate, spre lauda organizatorilor săi, pentru citeva mese, la care să se poată consuma produsele comercializate. Și, cum intr-un colț al în

căperii mai era un spațiu ce putea fi valorificat, s-a amenajat un raion cu vinză- tor pentru desfacerea brinzeturilor.O idee ingenioasă, eficiență economică ridicată. Pe cînd materializarea unor asemenea idei și In capitala țării ?
M. B.

Noul spital din Bistrița

18,45; 21, la grădină — 19,30, FA
VORIT — 9; 11,15; 13.30: 16; 18,15;
20.30.
• Departe de Tipperary : BU- 
ZEȘTI — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, la grădină — 19,30, MIORIȚA
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Dreptul de a Iubi : VICTORIA
— 9: 11,15; 13.30: 16: 18,30; 20.45,
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16:
18,15; 20.30, MODERN — 8,30;
10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30. 
la grădină — 19.
• Parașutiștii : BUCEGI — 15,30; 
18; 20,15, la grădină — 19,15, VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30.
• Clinele din Baskerville — 10;
12; 14; 16,30; 18,30, Arcușul fer
mecat — 20,30 : CINEMATECA
(sala Union).
• Conspirația ; Ultimul cartuș : 
FLOREASCA — 15,30: 19.
• Conspirația : ARTA — 15,30; 
18; 20.15, Ia grădină — 19,15.
• Urmărire la Amsterdam : GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30, LIRA — 15,30; 18; 20,15, la 
grădină — 19,15.
• Nunta de aur : MOȘILOR — 
16; 18: 20, la grădină — 19,15.
o Aventura lui Poseidon : DA
CIA — 9; 12; 15,13; 18; 20,30, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, la grădină — 19, COTRO- 
CENI — 15,'30; 18; 20,15.

■ Valter apără Sarajevo : VIITO
RUL — 15,30; 19, DRUMUL SĂRII 
_ 15 30■ 19.
O Pe aripile vtntului*:  MELODIA 
— 9,30; 14; 19.
• Afecțiune : UNIREA — 18; 18: 
20, la grădină — 19,13.
• Fantoma iul Barbă Neagră : 
CIULEȘTI — 15,30; 18; 20,15, FLA
CĂRA — 15,30: 18; 20,15.
• Fellaga : PACEA — 15,39:
17,45; 20.
• Infailibilul Raffles : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15, GRADINA VITAN — 
19,15.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9,45.
• Aladin și lampa fermecată : 
DOINA — 11: 13,15; 15,30; 17,30; 20.
• Eva și Adam : POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.
• Polițistul : FLAMURA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
© Dragostea Începe vineri : RA
HOVA — 15,30; 18; 20.15.
• Jandarmul la plimbare : FE
RENTARI — 15,30; 17,45; 29.
• Cutezanța ; MUNCA — 15,30;
18; 20,15.
• Un om in sălbăticie : CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
• La răscruce de vinturl î COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
• Cartea junglei : PROGRESUL 
16; 18; 20.

teatre
• A.R.I.A. prezintă (in sala 
Operei Române) : La fille mal 
gardâe — spectacol In 3 acte 
susținut de Baletul australian — 
16; 20.
• Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Prizonie
rul din Manhattan — 20.
• Teatrul de comedie : Preșul 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Anunțul la „Mica pu
blicitate" — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Aici a dormit George 
Washington — 19,30.
• Teatrul Giulești (In sala Stu
dio a Teatrului Național „I. L. 
Caragiale") : ...Eseu — 19,30.
a Teatrul evreiesc de stat : Lozul 
cel mare — premieră — 19.30.
• Teatrul de Stat din Oradea (!n 
sala Teatrului Mie) : Acești Îngeri 
triști — 20.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Trăsnitul 
meu drag — 19,30.
a Circul București : Al treilea 
gong la... clre — premieră — 19,30.

1
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PRIMIRE LA CONSILIUL DE STAT

VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU 1N MAROC - 

CONTRIBUȚIE ÎNSEMNATĂ LA ÎNTĂRIREA 
COOPERĂRII BILATERALE

Ziarele apărute vineri la Rabat se referă pe larg și sub diferite modalități publicistice la vizita neoficială pe care președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o efectuează în Maroc, la invitația regelui Hassan al II-lea, considerind-o un eveniment de o deosebită importanță. Cotidianul „LE MATIN" prezintă pe prima pagină fotografia tovarășului Nicolae Ceaușescu, însoțită de ample date biografice. Ziarul subliniază că vizita șefului statului român va permite conducătorilor celor două țări să poarte convorbiri importante, menite să contribuie la întărirea cooperării bilaterale în numeroase domenii. „în sfera relațiilor internaționale — relevă același ziar — președintele Nicolae Ceaușescu a dobîndit un mare prestigiu, datorită uriașului efort pe care il consacră promovării, in relațiile de la stat la stat, a principiilor independenței si suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului in treburile interne și avantajului
TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI

Excelenței Sale Domnului
JUAN VELASCO ALVARADO

Președintele Republicii Peru LIMAPărăsind pămîntul osnitalierei dumneavoastră țări, vă rog să primiți încă o dată, stimate domnule președinte, sincerele mele mulțumiri pentru primirea călduroasă și sentimentele de prietenie manifestate în timpul vizitei in Republica Peru.Avind convingerea că vizita efectuată în frumoasa dumneavoastră tară, convorbirile avute cu dumneavoastră și ceilalți conducători peruani, acordurile încheiate cu această ocazie vor contribui la dezvoltarea relațiilor de prietenie si colaborare in multiple domenii, dintre ponoarele și țările noastre, vă rog să primiți, stimate domnule președinte, salutul meu cel mai cordial și cele mai sincere urări de fericire pentru dumneavoastră personal și pentru poporul peruan prieten.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului
HUGO BANZER SUAREZ

Președintele Republicii Bolivia LA PAZZburind peste teritoriul țării dumneavoastră, am plăcerea să vă transmit un mesaj de salut și urările cele mai sincere de progres și prosperitate pentru poporul bolivian.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

O nouă fabrică
de hîrtieBacău, în cadrul Combi-La _ . ... .______natului de celuloză și hîrtie Le- tea a început construcția unei noi fabrici de hîrtie pentru ziar. Constructorii din cadrul Trustului din municipiul Gb. Gheor- ghiu-Dej lucrează din plin la înălțarea halelor, in care vor fi montate mașinile de hirtie de ziar, instalațiile pentru prepararea lemnului și a pastei mecanice. precum și la centrala de forță și la secția de celuloză. Inginerul șef al combinatului. Nicolae Barbu, aprecia că, după ritmul în care se desfășoară lucrările de construcție. planul pe acest an va fi depășit cu circa 10 la sută.Noua fabrică mai mare și unitate de țară. Utilaje și inaltă tehnicitate, un grad sporit de automatizare, vor ca productivitatea de aproape 6 ori mai mare decit la actualele capacități. Prin intrarea în funcțiune a noii fabrici, la sfîrșitul anului 1975, producția de hirtie a combinatului băcăuan va crește de peste două ori.

fi cea modernă fel din deva mai acest instalații prevăzute cu mecanizare și crea condiții muncii să fie

Gh. BALTĂ
corespondentul „Scînteii"

»

ț
*
*

„NUFĂRUL"La Brașov a fost dat nu de mult în exploatare un complex meșteșugăresc de reparat, curățat și vopsit articole de îmbrăcăminte, lenjerie de pat. perdele, covoare etc. Noul complex, în care au fost concentrate cele trei activități — in trecut răs- pindite in numeroase unități mărunte, lipsite de condiții corespunzătoare — este dotat cu utilaje moderne de mare randament. Tehnologiile de lucru sint și ele la înălțimea utilajelor. Așa, de pildă, operația de curățat se face în exclusivitate cu lichide neinflamabile care nu prezintă pericol de incendiu, cum 

reciproc. Președintele Nicolae Ceaușescu imprimă un mare dinamism politicii românești de dezvoltare a legăturilor de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste, de întărire a raporturilor eu
REVISTA PRESEI

MAROCANE

țările In curs de dezvoltare, cu mișcările de' eliberare națională, de lărgire a cooperării cu toate statele din lume, indiferent de regimul lor social, in spiritul coexistentei pașnice, pentru interesul cauzei generale a destinderii, securității, păcii și progresului în lumea întreagă".Anunțînd vizita la Rabat a șefului statului român, „AL ANBAA", organ al Ministerului Informațiilor

Excelenței Sale Domnului
EMILIO GARRASTAZU MEDICI

Președintele ReptP'Pe'i Federntir? a BrazilieiBRASILIASurvolind teritoriul Republicii Federative a Braziliei, doresc să transmit'Excelenței Voastre și poporului brazilian un cordial salut și cele mai bune urări de fericire, prosperitate și pace.Exprim și cu acest prilej convingerea că bunele relații existente între Republica Socialistă România și Republica Federativă a Braziliei se vor dezvolta continuu in interesul celor două popoare, al păcii și cooperării internaționale.
, NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului
MORTAR OULD DADDAH

Președintele Republicii Islamice MauritaniaNOUAKCHOTTZburind deasupra teritoriului Mauritaniei, doresc să vă adresez un cordial salut și cele mai bune urări de sănătate și fericire.Exprimînd convingerea că relațiile bune dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, folosesc acest prilej pentru a transmite poporului mauritan urări de prosperitate și progres.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

A APĂRUT;

„ERA SOCIALISTĂ"
Nr. 18/73Sumarul se deschide cu articolele : „Creșterea eficienței comerțului exterior" de NICOLAE M. NICOLAE, „Activitatea organizațiilor de partid pentru infăptuirea sarcinilor economice" de DUMITRU BALAN, „Condiția socială a femeii" de GHEORGHE VASILTCHI. „Cunoașterea istoriei și conștiința socialistă" de TITU GEORGESCU.La rubrica „DIALECTICA DEZVOLTĂRII SOCIETĂȚII SOCIALISTE" se publică articolul „Contradicțiile in viata socială" de H. USCHERSOHN. „Perfecționarea conducerii sociale și adincirea democrației socialiste" de IOAN CETERCHI constituie „CONSULTAȚIA" numărului.Rubricile „ATITUDINI" și „OPINII" includ articolele „Prezenta omului" de ION LAN- CRÂNJAN, și „Necesitatea lui Gherea" de ÂDRIAN ISAC.In continuare, revista publică. la rubrica ..PROIECTUL DE NORME ALE VIEȚII ȘI MUNCII COMUNIȘTILOR", articolul „Activitatea profesională și cerințele eticii și echității socialiste" de MARIA POPESCU.Sumarul continuă cu rubrica

BRAȘOVEAN ÎN CASĂ NOUĂsint triclorul și percloretilena, benzina fiind eliminată in totalitate. Odată cu darea în exploatare a noului complex meșteșugăresc, s-a trecut și Ia o formă • îmbunătățită de organizare a activității de preluare, execuție și predare a obiectelor in sensul că urmărirea întregului ciclu este asigurată de către un dispecerat pe fiecare •schimb în parte. în același timp, fiecare schimb răspunde de un anumit număr de centre de primire. Toate acestea au făcut ca volumul de lucru în noul complex să se dubleze comparativ cu cel realizat in vechile uni- • 

și Culturii, publică fotografiile tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, precum și un articol care prezintă personalitatea politică a conducătorului României socialiste, subliniind prestigiul de care se bucură pretutindeni în lume, prestigiu confirmat și în timpul precedentelor vizite întreprinse in fruntea unor delegații de partid și de stat ale României în diferite state din Europa, Asia, Africa și America Latină.„MAGHREBIEN INFORMATION", „MAROC SOIR" anunță, de asemenea, vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu la Rabat, relevind importanța convorbirilor ce le vor avea cei doi șefi de stat.Posturile marocane de RADIO și TELEVIZIUNE au difuzat, înce- pind de joi, informații și comentarii care relevă importanța actualei vizite, precum și a celei precedente -* *■ din decembrie 1970 r— ale tovarășului Nicolae Ceaușescu in Maroc, contribuția lor la evoluția relațiilor Intre România șl Maroc.

Republica Mali pășește astăzi pragul celui de-al 14-lea an de la proclamarea sa ca stat independent. Situat în Africa occidentală, pe un teritoriu de 1 204 000 km p, cu o populație de aproximativ 5 milioane de locuitori, Mali poartă numele unui străvechi stat din evul mediu.în anii de după proclamarea independenței, poporul malian a depus eforturi pentru lichidarea grelei moșteniri coloniale, pentru dezvoltarea e- conomică si progres social. Odinioară total lipsită de industrie, această țară dispune in prezent de o serie de întreprinderi industriale, care contri

Atașatul militar, aero și naval al R. P. Bulgaria la București, colonelul Nedko Dimitrov, a oferit, vineri după-amiază, un cocteil cu prilejul zilei Armatei populare bulgare.Au participat general-colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major. general-maior Constantin Oprită, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar

Vineri au luat sfirșit la Sinaia lucrările celui de-al treilea simpozion internațional de imunologie U.I.S.I. — manifestare organizată sub egida Comisiei de imunologie a Academiei de științe medicale și Institutul central de biologie, în colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății și Uniunea internațională a societăților de imunologie — avind ca temă „Diferențierea și funcția limfocite- lor“.Timp de 5 zile, cei aproape 250 de specialiști, cercetători din România și din alte 32 de țări ale lumii au dezbătut ne bază de comunicări, însoțite de dianozitive, probleme de o importanță deosebită ale practicii medicale, aspecte privind cunoașterea prealabilă a biologiei moderne, celulare și moleculare, a mecanismelor imunologice fundamentale. Au fost scoase în evidență noile rezultate ale cercetării românești in acest domeniu.
★La Sibiu s-au încheiat lucrările u- nui simpozion consacrat problemelor actuale în proiectarea și cunoașterea instalațiilor chimice. Organizată de Institutul de proiectare tehnologică pentru industria chimică anorganică și îngrășăminte. această reuniune tehnico-știint.ifică, la care au participat specialiști de la I.P.R.A.N., I.P.R.O.C.H.T.M., cadre didactice u- niversitare. reprezentanți ai unor mari unități productive, a prilejuit un amplu schimb interdisciplinar de informații și experiență privind căile de modernizare a activității de nroiectare și construire a noilor o- biective ale industriei chimice românești, 

mărate ori învingătoare a turneelor de la Wimbledon, Forest Hills, Roland Garros, apreciată la ora aceasta ca cea mai bună tenismană din lume. Jucînd excelent, Billie Jean King a obținut victoria cu 6—4, 6—3, 6-9.Cursa internațională automobilistică de 500 km, desfășurată pe auto- dromul „Dino Ferrari" din Imola, a fost ciștigată de englezul Derek Bell („Gulf Mirage"), cu o medie orară de 186,092 km. Pe locurile următoare s-au clasat vest-germanul Stom- melen („Alfa Romeo") și italianul Casoni („LOla").Reprezentativa masculină de volei a Japoniei și-a încheiat turneul in Polonia, jucînd la Varșovia cu selecționata țării gazdă. La canătul unui meci echilibrat, voleibaliștii polonezi au terminat. învingători cu scorul de 3—2 (17—15, 15—12. 12—15, 10—15, 15—9).Campionatele mondiale de haltere au continuat la Havana cu întrecerile la categoria „mijlocie". Titlul a revenit sovieticului Vasili Rizenkov, care a obținut la cele două stiluri un total de 350 kg. Pe locurile următoare s-au clasat F. Zielecke (R. D. Germană) — 347.500 kg și S. Sochanski (Polonia) — 332.500 kg. Medalia de aur la stilul „aruncat" a fost ciștigată d^ Zielecke' (R. D. Germană) cu 192.500 kg. iar la stilul „smuls" de norvegianul Jensen (160 kg).A început campionatul de fotbal al Albaniei. în etapa inaugurală s-au Înregistrat următoarele rezultate : Dynamo—Beselidhja 2—0 ; „17 Nen- dori"—Flamurtari 1—2 ; Vllaznia— Partizan 1—0 : Labinoti—Traktori 1—1 : Skenderbeg—Shkendia 0—1 ; Naftetari—Luftetari 0—0 ; Besa—Lokomotiv» 0—0.

..ȘTIINȚA-ÎNVAțAMÎNT". in- serind articolele „Științele sociale in prima treaptă a liceului" de VALDEMAR POPA și „Un imperativ metodologic al invățămintului : dialogul" de VASILE C. CIOCÎRLAN.NICOLAE GOGONEAȚA semnează. la rubrica „PAGINI DE ISTORIE", articolul „Dimitrie Cantemir — ginditor umanist de seamă", iar la rubrica „CURENTE ȘI IDEI", ION VOICU publică articolul „Suveranitatea națională și doctrina dreptului internațional".în cadrul rubricii „DIN MIȘCAREA COMUNISTA ȘI MUNCITOREASCA INTERNAȚIONALA", revista publică articolul lui FIDEL CASTRO RUZ : „Anul celei de-a XX-a aniversări".„Declarația C.C. al P.C.R. cu privire Ia lovitura de stat din Chile" și articolul „Participarea activă a tuturor statelor la viața internațională" de ION DIA- CONU sint inserate la rubrica „VIAȚA INTERNAȚIONALA".Sumarul se încheie cu rubricile „CĂRȚI ȘI SEMNIFICAȚII". „REVISTA REVISTELOR", „CUVÎNTUL CITITORILOR".

tăți. Totodată, s-a redus timpul scurs între predarea și primirea unui obiect de la 14 zile la 8 zile sau, pentru urgențe, de la 3 zile la numai o zi. Pe de altă parte, calitatea lucrărilor a Înregistrat și ea o îmbunătățire substanțială. Darea în exploatare a noului complex a permis eliberarea tant. unde sitorie de unităților gărești din județul Brașov din alte județe ale țării.
unui spațiu impor- s-a amenajat o vop- fire P.N.A. necesare cooperației_ meșteșugi

Nicolae MOCANII
corespondentul „Scînteii

Tovarășul Emil Bodnaras, vicepreședinte al Consiliului de Stat, a primit, vineri dimineața, pe Drago- liub Budimovski, secretarul pentru informații al Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, care se află intr-o vizită în țara noastră.La primire a participat Nicolae
Deschiderea expoziției documentare 

„30 de ani ai Iugoslaviei socialiste"Cu prilejul apropiatei sărbători naționale a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia. vineri a fost deschisă, la Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, expoziția documentară „30 de ani ai Iugoslaviei socialiste".La vernisaj au partioipat tovarășii Emil Bodnaraș. membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C.. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat. Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii si Educației Socialiste : Mihnea Gheorghiu, membru al C.C. al P.C.R., președintele Academiei de Științe Sociale și Politice, Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.. Nicolae Ghenea. adjunct al ministrului afacerilor externe, activiști de partid si de stat, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de știință, artă și cultură, ziariști, un numeros public.Au luat parte, de asemenea. Dra- goliub Budimovski, secretar pentru informații al Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia. Iso Njegovan. ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, Barborici Bo-

Memorandum 
științifică și Vineri .j-ra' "semnat la București' Memorandumul de cooperare științifică și tehnologică intre Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie și Fundația Națională de Științe din S.U.A., pe perioada următorilor cinci ani.Memorandumul oferă un cadru corespunzător dezvoltării activității de cooperare științifică și tehnologică în probleme de interes comun, prin schimburi de informații si do-

ÎN PREGĂTIRE LA IAȘI

Manifestări consacrate tricentenarului 
nașterii lui Dimitrie CantemirCu prilejul aniversării tricentenarului nașterii lui Dimitrie Cantemir, la Iași se pregătește, in aceste zile, organizarea a numeroase manifestări omagiale. Astfel. Teatrul National „Vasile Alecsandri",. Conservatorul de muzică ..George Enescu" si Studioul de poezie ai studenților facultății de filologie de la Universitatea „Al. I. Cuza" pregătesc în momentul de fată un spectacol complex sub genericul „Descriptio Molda- viae". De asemenea. Muzeul de istorie al Moldovei și Biblioteca centrală universitară ..Mihai Eminescu"

vremea • SPORT • SPORT • SPORT «SPORT

în cîteva rînduri

1*
*
*

Ieri in țară : Vremea a fost frumoasă. în cea mai mare parte a tării, și s-a încălzit ușor. Cerul a fost variabil. mai mult senin, exceptind Oltenia, unde s-a menținut mai mult acoperit. Vintul a suflat slab pină la potrivit. Temperatura aerului la ora 14 oscila intre 17 grade la Su- lina si 25 de grade la Gurahonț. Sinnicolau-Mare si Lugoj. In București : Vremea a fost -frumoasă și s-a încălzit ușor. Vintul a suflat slab pină la potrivit. Temperatura maximă a fost de 23 grade.Timpul probabil pentru zilele de 23, 24 și 25 septembrie. în țară : Vremea va continua 'să se încălzească la începutul intervalului. Cerul va fi variabil, mai mult noros in regiunile din nord-vestul tării, unde vor cădea ploi locale. In rest, ploi i- zolate. Vînt moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 șl 15 grade, iar maximele între 15 și 25 de grade, local mai ridicate. în București : Vremea va continua să se încălzească ușor, la începutul intervalului. Cerul va fi schimbător, favorabil ploii de scurtă durată. Vînt potrivit. Temperatura în creștere.
LOTONUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 21 SEPTEMBRIE 1973FOND GENERAL DE PREMII : 874 952 lei.EXTRAGEREA I : 58 21 37 56 6 82 86 27 50EXTRAGEREA a Il-a : 16 88 48 68 22 15 40 35 32.

Ghenea. adjunct al ministrului afacerilor externe.A fost de față Iso Njegovan. ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.(Agerpres)

Stian. secretar pentru informații al Consiliului Executiv al R.S. Slovenia. membri ai ambasadei.în asistentă se aflau șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați în tara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.Expoziția înfățișează prin numeroase fotografii și documente împrejurările în care, acum 30 de ani, s-au pus temeliile Iugoslaviei noi, lupta eroică a popoarelor acestei țări pentru eliberarea de sub iugul fascist, eforturile si realizările oamenilor muncii sub conducerea Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia în dezvoltarea industriei, agriculturii. în- vățămintului, culturii și artei, pentru făurirea noii orînduiri socialiste.Exponatele reflectă, de asemenea, aspecte ale relațiilor de colaborare pe multiple planuri dezvoltate de R.S.F. Iugoslavia. în acest context sint ilustrate pe larg legăturile de strinsă prietenie si colaborare dintre Partidul Comunist Român si Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre țările si popoarele noastre.Cu acest prilej, Mihnea Gheorghiu și Dragoliub Budimovski au rostit cuvîntări.După vernisaj, cei prezenți au vizionat o gală de filme documentare iugoslave. (Agerpres)

de cooperare 
tehnologică. curtienta-ție' tehrilbo-științi'ffcă;'cet-: 

t cetări pe bază de programe comune, organizarea de reuniuni științifice bilaterale etc.Documentul a fost semnat de prof. Mihai Drăgănescu. vicepreședinte al C.N.S.T., și de dr. Thomas B. Owen, asistent al directorului F.N.S.La semnare a fost de fată Robert J. Martens. însărcinat cu afaceri al S.U.A. Ia București. (Agerpres)

organizează o expoziție dedicată personalității si operei lui Dimitrie Cantemir. care va fi deschisă la sfîrșitul acestei luni în sala „Victoria" din Iași. La rindul lor. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza". Conservatorul de muzică „George Enescu" și Universitatea populară au prevăzut în programul acțiunilor culturale consacrate aniversării a 300 de ani de la nașterea lui Dimitrie Cantemir organizarea unor simpozioane și sesiuni științifice in care vor fi oglindite viaja si opera savantului.(Agerpres)

CAMPIONATELE NAȚIONALE
DE TENISCampionatele naționale de tenis au continuat ieri după-amiază, pe terenurile Progresul din Capitală, cu disputarea semifinalelor probelor de simplu.La feminin, Virginia Ruzici a învins-o cu 6—1, 6—2 pe Mariana Si- mionescu, iar Iudit Dibar-Gohn a dispus cu 6—4. 6—3 de Elena Trifu.Finala probei masculine se va desfășura intre Toma Ovici și Viorel Sotiriu. Primul l-a întrecut cu 6—2, 2—6, 6—4. 6—1 pe Dumitru Hărădău, iar cel de-al doilea a cîștigat, cu 6—2. 8—6. 4—6, 8—6 partida susținută cu Viorel Marcu.Selecționata masculină de volei a României și-a început turneul in R. P. Chineză, susținind două jocuri la Șanhai în compania reprezentativei orașului. în ambele partide victoria a revenit voleibaliștilor români cu 3—0 și, respectiv, 3—1. Echina României urmează să evolueze la Pekin.Turneul internațional de tenis de Ia Los Angeles. Campionul român Ilie Năstase l-a eliminat cu 6—3, 6—2 pe australianul John Alexander. O mare surpriză a furnizat mexicanul Paul Ramirez, învingător cu 6—4, 4—6. 6—3 în fața lui Arthur Ashe (S.U.A.). Alte rezultate : Tom Okker (Olanda!—Rov Emerson ( Australia) 6—4, 6—3 ; Ken Rosewall (Australia!—Jeff Borowiak (S.U.A.) 7—6.6—2 : Jim Connors (S.U.A.)—Paul Kronk (S.U.A.) 6—1, 6—2.La Houston. în prezența a peste 30 000 de spectatori, s-a disputat in- tîlnirea mixtă de tenis dintre fostul campion al S.U.A.. Bob Riggs, în virstă de 55 ani. și celebra jucătoare Billie Jean King (29 ani), de nenu

SĂRBĂTOAREA
A REPJ£BUC_H MAJJ

Excelenței Sale Colonel MOUSSA TRAORE
Președintele Republicii Mali BAMAKOCea de-a XIII-a aniversare a sărbătorii naționale a Republicii Mali îmi oferă deosebita plăcere să vă transmit, în numele Consiliului de Stat, al guvernului, poporului român și al meu personal, sincere felicitări și urări de sănătate și fericire Excelenței Voastre, iar poporului malian prieten bunăstare șl progres.îmi exprim încrederea că în viitor relațiile româno-maliene vor cunoaște o continuă dezvoltare în interesul celor două popoare, al păcii și colaborării internaționale. Cu deosebită considerație.

NICOLAE CEAUȘESCU
„ Președintele Consiliului de Stat

al Republicii Socialiste România

buie la punerea în valoare a bogățiilor naturale. O importantă realizare a acestor ani o constituie faptul că gestiunea economiei revine în totalitate cadrelor ma- liene ; cele peste 30 de societăți și întreprinderi de stat sint conduse de personal indigen. Programul economic trienal, încheiat în această vară, a avut drept scop creșterea producției brute cu 5 la sută, sporirea veniturilor populației. dezvoltarea agriculturii — ramură economică In care lucrează 90 la sută din populație și care furnizează 70 la sută din produsul social brut. Eforturi în
Cocteil cu prilejul zilei Armatei 

populare bulgare

SIMPOZIOANE

semnate s-au depus, de asemenea, pentru dezvoltarea căilor de comunicație, a învăță- mîntului.Țara noastră, care manifestă o permanentă preocuparepentru întărirea prieteniei și colaborării cu noile state independente din Africa, cu toate țările in curs de dezvoltare, urmărește cu sentimente de simpatie și solidaritate e- forturile poporului malian pe calea consolidării independenței patriei sale, a progresului economic șl social. Dezvoltarea relațiilor româno-maliene este în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale.

al Consiliului politic superior, gene- ral-locotenent Alexandru Dănescu, adjunct al ministrului de interne, Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor externe, generali, ofițeri superiori, oameni de cultură și artă, ziariști. Au luat parte șefi ai unor misiuni diplomatice, atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

Vineri au luat sfirșit la Piatra Neamț lucrările simpozionului național „Probleme ale chirurgiei tiroidei". Specialiști din centrele universitare, medici chiruțgi de la spitalele jlidețene din întreaga,, țaw au dezbătut, timp de două zile, aspecte legate de cele mai noi cuceriri ale științei medicale in domeniul endocrinologiei, tehnicii și fiziopatologiei in chirurgia tiroidei, Evoluției atitudinii terapeuticii medico-chirurgicale in tireopa- tii etc.După desfășurarea simpozionului a avut loc o ședință omagială, consacrată sărbătoririi acad. Ștefan Milcu. savant de renume mondial, președintele societății de endocrinologie. cu prilejul împlinirii . virstei de 70 de ani. (Agerpres)

Z

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a trimis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe și al cooperării din Republica Mali, Charles Samba Cissokoi cu o- cazia celei de-a XIII-a aniversări a proclamării independenței naționale a Republicii Mali.Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumire din partea ministrului relațiilor externe brazilian, Mario Gibson Barbosa, pentru felicitările a- dresate cu ocazia Zilei naționale a Republicii Federative a Braziliei.La împlinirea a 100 de ani de la nașterea sculptorului Dimitrie Paciu- rea, eveniment consemnat in calendarul UNESCO. Muzeul de artă al Republicii Socialiste România organizează, printre'alte manifestări omagiale, o expoziție comemorativă, care s-a deschis, vineri la amiază, în prezența unei numeroase asistente.Exooziția cuprinde 65 de opere din creația sculptorului Paciurea, selecționate riguros în intenția de a re- .leva mai pregnant sensurile metaforice ale acestei creații, de a dezvălui relația dintre realitate și simbol, ce coexistă în sculptura sa într-o comuniune perfectă.Ansamblul australian de balet, condus de Peggy van Praagh, balerină și profesoară, autoarea mai ipul- tor cărți despre balet, și de coregraful Robert Helpmann, care efectuează un turneu în țara noastră, a prezentat vineri seara primul spectacol în sala Palatului Republicii. Programul a cuprins tripticul coregrafic „Fațade", „Sebastian" și „Mam’zelle Angot". Principalii soliști au fost Alan Alder, Gary Norman. Gailene Stock, Lucette Aldous. Carolyn Rappel, Kelvin Coe, Marilyn Rowe, Garth Welch. Balerinii au fost acom- naniați de orchestra de studio a Radioteleviziunii române, avind la pupitru pe directorul muzical și prim, dirijorul ansamblului, John Lanch- bery. (Agerpres)
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Relațiile româno-peruane

au pășit intr-un stadiu nou, 
fertil, de ampla perspectiva

Conferința pentru securitate 
si cooperare in Europa

Propunerea României vizînd definirea celor mai bune căi 
de realizare a destinderii militare în Europa

COMUNICAT COMUN BULGARO-SOVIETIC

Intîlnirea cu frumoasa și bogata țară a Perului — cea de-a șasea ți ultima etapă a călătoriei pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în America Latină — s-a încheiat — ca și etapele precedente— prin rezultate de ample și fecunde semnificații pentru ridicarea pe noi trepte a prieteniei și colaborării româno-peruane. „Trebuie să vă declar cu toată sinceritatea — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la Lima— că sînt pe deplin mulțumit de felul în care a decurs vizita noastră in țara dumneavoastră, de rezultatele cu care vom încheia această vizită"".întreaga desfășurare a vizitei a înmănuncheat vibrante mărturii de prietenie și respect, expresie a sentimentelor pe care le nutresc popoarele român și peruan unul față de celălalt. Din salba atîtor momente de neuitat, rămîn să strălucească încă mult timp convorbirile dintre cei doi președinți și' celelalte contacte la nivel înalt, întîlnirile cu muncitorii și tineretul din capitală, primirea entuziastă rezervată de populația din provincia Trujillo și, îndeosebi, din partea miilor de membri ai celei mai mari cooperative din America Latină, renumita „Casa Grande"" — manifestări care, toate la un Ioc. exprimă prețuirea ți admirația față de poporul român, față de realizările sale, față de personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Decernîndu-i, în semn de omagiu, titlul de doctor honoris causa al Universității San Marcos din Lima, rectorul universității afirma : „Salutăm în persoana dumneavoastră pe omul matur și chibzuit care, cu o viziune clară și o gîndire ponderată, conduce destinele poporului român ; salutăm pe omul care, cunoscînd lumea celor umili, îi conduce pe calea sănătății și culturii, condiții generale fără de care nu există popor mare și nici democrație adevărată"".înalții oaspeți români au avut prilejul să cunoască nemijlocit viața și preocupările actuale ale poporului peruan, care reflectă procesul unor profunde transformări economice și sociale petrecute în cei cinci ani de la instaurarea noului regim. Ele sînt expresia unei aspirații profunde a acestui popor, ca și a celorlalte popoare latino-americane, de a deveni singurul stăpîn al resurselor naționale. de a-și făuri, de sine stătător, o economie proprie și un viitor de bunăstare, de a crea, potrivit condițiilor specifice, o societate mai dreaptă. Oaspeții români și-au exprimat prețuirea pentru ceea ce s-a realizat în Peru pe linia împlinirii acestor aspirații. în același timp, răs- punzînd interesului viu manifestat de gazde, ei au împărtășit din experiența poporului nostru în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Tocmai preocupările am

belor popoare spre dezvoltare de sine stătătoare, pe calea progresului și bunăstării, constituie cel mai puternic factor de apropiere dintre cele două popoare și principalul stimul pentru amplificarea relațiilor lor de prietenie și colaborare.Ca o încununare a vizitei, cei doi președinți au semnat o Declarație comună, care dă glas voinței celor două țări și popoare dezvolta relațiile reciproce și ridica pe o treaptă superioară, clarația proclamă ca temelie a tor relații ca și a raporturilor două țări cu celelalte state principiile dreptului și moralei internaționale — ale egalității în drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne, a- vantajului reciproc — aducîndu-se astfel o nouă contribuție la opera de înrădăcinare trainică a acestor norme fundamentale în viața internațională. In același timp. Declarația pune în lumină i festată în cadrul reri, cu privire damentale ale nale, cum sînt în primul rînd, cleară, lupte împotriva colonialismului, problemele lichidării decalajului între țările în curs de dezvoltare și cele avansate din punct de vedere industrial, ale afirmării dreptului suveran al tuturor țărilor asupra resurselor lor naturale etc. Hotărînd să conlucreze între ele, precum și cu celelalte state, la soluționarea a- cestor probleme. România si Peru sînt convinse că vor contribui astfel nu numai la strîngerea legăturilor dintre ele, ci și la lupta comună a tuturor popoarelor pentru a obține deplina independentă și multilaterală.' Problemele creșterii care preocupă cele două bilitățile crescînde pe care le oferă dezvoltarea economiilor lor creează premise favorabile pentru extinderea cooperării multilaterale între România și Peru. Afirmînd că vizita actuală „înalță semnificația relațiilor crescînde dintre cele două națiuni", președintele Juan Velasco Alvarado a subliniat : „Ea a servit pentru a culmina cu negocieri rodnice prin care am concretizat, ca un fericit augur al unei colaborări și mai pozitive și mai ample în viitor, participarea comună a celor două guverne ale noastre în proiecte importante, privind dezvoltarea minieră, industrială și feroviară a Perului"". Semnarea, in timpul vizitei, a unor acorduri de colaborare în domeniile energiei electrice, petrolului, minelor, agriculturii, constituirea unei întreprinderi miniere și a unei societăți mixte pentru fabricarea de mașini-unelte, memorandumul privind relațiile comerciale bilaterale, precum și celelalte acorduri și înțelegeri constituie lao-

de a a le De- aces- celor

convergența, mani- schimbului de pala probleme fun- vieții internațio- dezarmarea și, dezarmarea nu-

dezvoltareecon ornice, țări, posi-

laltă un amplu program de cooperare economică, corespunzând intereselor dezvoltării celor două țări. Totodată, acordul cultural încheiat este destinat să contribuie la o mai bună cunoaștere reciprocă și la a- propierea dintre cele două popoare.Rezultatele pozitive, deosebit de bogate ale vizitei în Peru deschid ample perspective pentru dezvoltarea relațiilor româno-peruane, răs- punzînd astfel năzuințelor celor două popoare prietene și intereselor generale ale păcii.Astfel se încheie călătoria de însemnătăți istorică pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut-o în șase țări ale Americii Latine : Cuba. Costa Rica, Venezuela, Columbia, Ecuador și Peru. Timp de aproape patru săptămîni, purtând de-a lungul unui itinerar de mii de kilometri solia prieteniei și solidarității, conducătorul partidului și statului nostru, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu și persoanele care l-au însoțit, a desfășurat o intensă activitate de contacte și convorbiri cu șefi de state și guverne, s-a întîlnit cu oameni politici, cu reprezentanți ai vieții publice, cu populația din aceste țări, care cu toții i-au salutat pe solii poporului român cu sentimente de prietenie și înaltă considerație, șl-au exprimat voința de a strînge legăturile cu poporul nostru, cu România socialistă. Vizita s-a soldat, astfel, cu rezultate deosebit de rodnice pentru întărirea relațiilor de prietenie și colaborare cu popoarele țărilor vizitate, a solidarității cu lupta popoarelor latino- amerlcane pentru afirmarea dreptului lor la o viață liberă, cu toate popoarele care militează împotriva politicii imperialiste de dominație și dictat, pentru afirmarea unei politici noi, de egalitate și respect între state, pentru triumful cauzei păcii și progresului. Aceste rezultate constituie o nouă și strălucită confirmare a politicii externe, principiale și constructive, a partidului și statului nostru— de prietenie frățească cu toate țările socialiste, de dezvoltare a relațiilor de colaborare și solidaritate cu țările care au pășit pe calea dezvoltării independente, de colaborare cu celelalte țări din lume, în interesul destinderii, înțelegerii internaționale și păcii.Poporul român, care a urmărit cu viu interes și profundă satisfacție fiecare etapă a vizitei, salută cu îndreptățită mîndrie patriotică rezultatele acestei vizite care a contribuit substanțial la creșterea prestigiului țării noastre peste hotare, la dezvoltarea solidarității dintre țările socialiste și țările în curs de dezvoltare, la întărirea unității tuturor forțelor antiimperialiste, la promovarea cauzei generale a păcii, securității și progresului în lumea întreagă.

GENEVA 21 (Corespondență de la C. Vlad). — Vineri au continuat activitățile în diverse organe de lucru ale Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.In subcomisia care se ocupă de aspectele militare ale securității s-au desfășurat, în continuare, dezbaterile asupra măsurilor care ar urma să fie adoptate pentru creșterea încrederii și întărirea stabilității pe continent. In cadrul discuțiilor, reprezentantul tării noastre, Romulus Neagu, a prezentat propunerea României, ca. in ansamblul măsurilor preconizate pe planul sporirii încrederii și consolidării stabilității in Europa, să fie incluse notificarea prealabilă a marilor manevre militare și a marilor mișcări de trupe, schimburile de observatori la manevrele militare și renunțarea la amplasarea de arme nucleare pe teritoriul altor state. Aceste prevederi ar urma să facă parte din documentul' preconizat a fi adoptat de conferință privind dezangajarea militară și dezarmarea in Europa. In cuvîntul său, reprezentantul român a evidențiat faptul că dezangajarea militară și dezarmarea pe continent, eliminarea cauzelor care pot genera un nou război constituie o problemă fun-

damentală a edificării sistemului de securitate in Europa. Problemele militare fac parte integrantă din conceptul de securitate pe care statele participante la conferință s-au angajat să-l traducă in viață. Desigur, a subliniat vorbitorul, realizarea dezangajării militare și dezarmării reprezintă un proces complex eare reclamă eforturi susținute și îndelungate din partea tuturor statelor. Pentru început se pot adopta și înfăptui o serie de măsuri parțiale, care, urmate apoi de alte acțiuni, pot conduce la realizarea obiectivului final de transformare a Europei într-o zonă a păcii, securității și cooperării, liberă de pericolul oricărei ingerințe din afară în treburile interne ale statelor, care să excludă folosirea forței sau amenințarea cu forța. In acest sens, de o importantă deosebită ar fi oprirea cursei înarmărilor, în special, a celei nucleare, renunțarea de a amplasa arme nucleare pe teritoriul altor state"".Punctul de vedere al României în această problemă a fost primit cu interes de participanți. fiind apreciat ca o contribuție pozitivă la efortul vizînd definirea celor mai bune căi de realizare a destinderii militare in Europa.

SOFIA 21 (Agerpres). — Agenția T.A.S.S. a difuzat comunicatul cu privire la vizita de prietenie efectuată în R. P. Bulgaria, între 18 ți 21 septembrie, de Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S. Comunicatul relevă că, în cursul convorbirilor avute cu Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, s-a făcut un schimb de informații cu privire la îndeplinirea consecventă a programelor construcției comuniste și socialiste în U.R.S.S. și, respectiv, în R. P. Bulgaria, la acțiunile internaționale ale celor două țări.Părțile și-au exprimat, totodată, satisfacția în legătură cu procesul de destindere în Europa și convingerea că desfășurarea cu succes a celei de-a doua etape a Conferinței pentru*  securitate și cooperare, pe baza bunăvoinței și eforturilor comune ale tuturor participanților,

trebuie să asigure încheierea lucrărilor sale incă in acest an.L. Brejnev și T. Jivkov au exprimat părerea comună că schimbările favorabile intervenite în evoluția situației internaționale contribuie ca toate țările — mari și mici — să joace un rol activ în rezolvarea problemelor mondiale.Părțile și-au declarat deplina- solidaritate cu lupta poporului chilian pentru dreptul de a se dezvolta pe calea independenței naționale, progresului economic și social. Ele au condamnat cu fermitate acțiunile reacțiunii chiliene, care au dus la răsturnarea guvernului legal al Unității Populare, la moartea președintelui Salvador Allende, curajos luptător pentru cauza poporului chilian, la teroarea în masă și la vărsarea de singe, exprimînd, totodată, convingerea fermă că forțele reacționare nu vor izbuti să infrîngă voința poporului chilian iubitor de libertate.SESIUNEA A.I.E.A.
Intervenția șefului delegației române

Llvlu RODESCU

MEXIC I

Expoziția românească-un eveniment
STABILIREA DE RELAȚII 
DIPLOMATICE INTRE

de mare importanță pentru R. D. VIETNAM

0 contribuție Ia consolidarea păcii 
și colaborării internaționale

SEMNIFICAȚIA PRIMIRII CELOR DOUĂ STATE GERMANE 
ÎN O.N.U. EVIDENȚIATĂ ÎN TOATE INTERVENȚIILE DELE*  

GATHLOR LA SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE

VIENA 21 (Agerpres). — In ședința de vineri a sesiunii Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (A.I.E.A.), care se desfășoară la Vie- na. a luat cuvîntul șeful delegației române, prof. Ioan Ursu, președintele Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară.România acordă — a spus vorbitorul — o deosebită atenție dezvoltării activităților A.I.E.A., precum și lăr

girii relațiilor sale cu agenția, apreciind că rolul acesteia trebuie să sporească continuu în promovarea unei cooperări internaționale largi și eficiente. astfel incit toate statele să beneficieze de roadele aplicațiile» pașnice ale energiei atomice, în condiții de egalitate, de respect al independenței și suveranității naționale, de neamestec în treburile interne și de avantaj reciproc.
Evenimentele din Chile

Șl JAPONIA

pe

dezvoltarea relațiilor reciproce
►

CIUDAD DE MEXICO 21. (Co
respondență de la M. Fabian). — A- 
flat la deschiderea primei expoziții 
economice și industriale a Româ
niei in Mexic, ministrul industriei 
și comerțului al Mexicului, Carlos 
Torres Manzo, a avut amabilitatea 
să expună citeva considerații 
marginea acestui eveniment.

Prima expoziție a României or
ganizată in Mexic, a spus domnia 
sa, constituie realmente un eveni
ment de o importantă foarte mare 
pentru dezvoltarea relațiilor noas
tre de prietenie ți colaborare. Deși 
sintem despărțiți de o distanță 
geografică imensă,' cred că putem 
colabora și sint convins că această 
primă expoziție românească va 
trezi interesul oamenilor de afaceri 
mexicani. Expoziția este repre
zentativă, in sensul că ea oferă o 
imagine completă a ceea ce poate 
realiza țara dumneavoastră ți, în 
același timp, a ceea ce putem achi
ziționa noi din România.

Solicitat să-ți spună părerea 
despre o eventuală colaborare ro- 
mâno-mexicană in domeniul agri
col, domnul Carlos Torres Manzo 
a spus :

Sint convins că este posibilă o 
colaborare. Toate Utilajele prezen
tate sint interesante și pot fi achi-

ziționate de diferitele sectoare ale 
economiei mexicane. Pe noi ne-au 
interesat insă, in gradul cel mai 
inalt, mașinile agricole expuse. 
Mexicul este incă o țară agricolă, 
multi locuitori iți ciștigă exis
tența pe cimp, iar porumbul si tor
tillas sint „piinea" mexicană. De 
aceea, ne-au interesat mașinile 
dv„ care ar putea lucra pe ogoa
rele Mexicului. Acesta este mo
tivul pentru care am zăbovit mai 
mult in fața mașinilor agricole ro
mânești, deși, trebuie să recunosc, 
tot ce expuneți este extrem de in
teresant pentru noi.

Apreciind elogios calitatea uti
lajelor petroliere românești. Carloș 
Torres Manzo a precizat : „Cred că 
este posibilă o colaborare ți în a- 
cest domeniu. Știți că la noi, po
trivit legii, națiunea este stăpină a 
tot ceea ce este in legătură cu re
sursele 
parte și petrolul. Avem un orga
nism de stat, «Petroleos Mexica- 
nos», care se ocupă de toate aspec
tele privind această bogăție. După 
părerea mea, este ușor ca dumnea
voastră. să intrați îți. contact cu 
«Petroleos Mexicanos- în vederea 
realizării unei colaborări care, fără 
îndoială, va fi 
România,

HANOI 21 (Agerpres). — Agenția V.N.A, informează că, în urma negocierilor desfășurate la Paris între reprezentanții guvernului R. D. Vietnam și guvernului Japoniei. cele două părți, în dorința de a dezvolta raporturile bilaterale, au convenit să stabilească relații diplomatice și să facă schimb de ambasadori.

NEW YORK 21 — Trimisul special Agerpres, Victor Martalogu, transmite : Agenda provizorie a sesiunii Adunării Generale a O.N.U. a inclus ultimele intervenții ale reprezentanților unor delegații ou privire la admiterea de noi membri în O.N.U.Ministrul afacerilor externe al Poloniei, Stefan Olszowski, a evidențiat climatul de pace, coexistență pașnică și intensă cooperare multilaterală ce caracterizează în prezent Europa. El a reamintit, de asemenea, rolul și efectul pozitiv al tratatului încheiat în 1970. între tara sa și R.F.G. pentru îmbunătățirea raporturilor ' dintre cele ' două state, e- lement care a contribuit la accentuarea destinderii pe continent.Salutând intrarea R.D.G. și a R.F.G. in O.N.U., reprezentantul Franței a afirmat că. sperînd in dezvoltarea unor relații fructuoase cu R. D. Germană, se gîndește nu numai la experiența politică și economică. dar și la tradițiile de umanitate și cultură ale acestei țări.Ministrul de externe cehoslovac, Bohuslav Chnoupek, a afirmat că Cehoslovacia — singura țară care are frontiere directe cu ambele state germane — este interesată în normalizarea relațiilor din această zonă. El a apreciat admiterea lor în O.N.U. ca un punct crucial în istoria Europei și a organizației, care s-a apropiat și mai mult de obiectivul său de universalitate.Ceilalți vorbitori -r incluzînd miniștrii de externe ai Ungariei, Bulgariei, Mongoliei, R.S.S. Ucrainene și R.S.S. Bieloruse — au exprimat satisfacția față de inițiativa admiterii în O.N.U. a R.D.G., R.F.G. și Bahamas, precum și speranța că O.N.U. își va aduce o contribuție. mai mare la menținerea păcii și securității internaționale.In discursul său de’ răspuns, ministrul afacerilor externe al R. D. Germane, Otto Winzer, a afirmat că primirea R.D.G. in O.N.U. este un eveniment istoric fericit în viața poporului său. Aceasta reprezintă — a spus el — punctul culminant al procesului de participare egală a R.D.G. la viața internațională. Vorbitorul a estimat că intrarea celor două state

germane suverane în O.N.U. — independente unul de altul și avînd sisteme sociale diferite — reprezintă un pas important pe calea îmbunătățirii situației internaționale în Europa, El a afirmat că țara sa este profund conștientă de responsabilitățile și obligațiile care îi revin ca urmare a admiterii în O.N.U. și va desfășura o politică activă de pace și înțelegere internațională, de coexistență pașnică și cooperare între state.„Ca membru al_ Organizației Națiunilor plini cu sprijini, citățile atingerea obiectivelorEste gata să dezvolte relații prietenești cu. statele membre ale organizației, relații bazate pe respectarea principiului egalității și dreptului autodeterminare al popoarelor".Ministrul afacerilor externe R. F. Germania, Walter Scheel, a firmat că cele două state germane și-au reglementat relațiile reciproce pe baza tratatului din 21 decembrie 1972, obiectivul guvernului vest-ger- jnan fiind acela de a continua să acționeze pentru pace în Europa. Vorbitorul a cerut ca prevederile Cartei referitoare la renunțarea la forță să fie în mod serios luate în seamă, întrucît nici un obiectiv politic nu poate justifica utilizarea forței. In sfirșit, subliniind însemnătatea istorică pentru țara sa a intrării în O.N.U., Walter Scheel a afirmat că guvernul vest-german va acționa în același spirit de cooperare care a caracterizat activitatea sa în cadrul diverselor organisme specializate ale O.N.U.Primul ministru al Insulelor Bahamas, Lyndon Pindling, evocînd istoria de luptă a poporului său pentru independență și suveranitate, a afirmat hotărârea guvernului noului stat de a nu mai fi dominat sau constrîns, de a fi eliberat de orice influență sau amestec din afară. Poporul Insulelor Bahamas, a arătat Pindling, ’ dorește să se bucure de prieteni și să beneficieze de înțelepciunea și experiența acelora care doresc să-i fie prieteni.

Unite, R.D.G. iși va inde- bună credință obligațiile, va cu toate mijloacele și capa- de care dispune, O.N.U. in sale nobile.
la
al 
a-

energetice, din care face

utilă, atit pentru 
cit ți pentru Mexic".

TURCIA

Succesul pavilionului României
la Tîrgul internațional de la Izmir

agențiile de presă transmit:

• Continuă rezistența populară împotriva puciștilor • Re
presiuni brutale contra forțelor patriotice • Uciderea direc

torului ziarului „Ciarin"SANTIAGO DE CHILE 21 (Agerpres). — „Informațiile din provinciile chiliene — scrie ziarul «Washington Post» — relatează despre o vîna- toare nemiloasă împotriva adepților lui Salvador Allende. Sint arestați nu numai chilieni, ci și străini. In capitala țării au loc descinderi pentru căutarea persoanelor suspecte"". Un alt ziar american — „New York Times"" — relevă condițiile inumane în care sînt deținute mai multe mii de persoane pe Stadionul național din Santiago de Chile. La Valparaiso, după cum subliniază ziarul chilian de extremă dreaptă „El Mercurio"", un mare număr de reprezentanți de seamă ai Unității Populare au fost îmbarcați la bordul navei „Maipu“ și trimiși „intr-un punct sigur al teritoriului național"".La 20 septembrie, autoritățile militare au publicat o nouă listă, cuprinzând numele unor personalități de stingă, cărora li se cere să se prezinte la Ministerul Apărării, în conformitate cu hotăririle anunțate anterior. Citind o declarație a ministrului peruan de externe, agențiile Reuter și France Presse informează că mai mulți membri ai Unității Populare, între care fostul ministru al pescuitului, Humberto Mar- tone, și fostul ministru de interne, Jaime Suarez, s-au refugiat Ia ambasada Perului din Santiago de Chile.După cum relevă agenția Prensa Latina, un post de radio clandestin, captat în Argentina, a anunțat moartea lui Alberto Gamboa, cunoscut ziarist și director al ziarului „Cla- rin“, menționând că acesta a fost ucis în locuința sa de către forțele militare. Arătînd că mii de chilieni au fost uciși după lovitura de stat, postul de radio și-a încheiat emisiunea lansînd tuturor forțelor care se opun juntei militare apelul de a se regrupa, sub lozinca : „Noi sintem majoritatea și vom învinge !“.Referitor la rezistența armată a poporului chilian, mai multe comunicate și declarații ale unor purtători de cuvînt ai juntei, reluate de agențiile Reuter și France Presse, au

IZMIR 21 (Corespondentă de la 
I. Badea). — Tîrgul internațional 
de la Izmir ți-a itichis porțile. 
Timp de o lună, firme din 34 de 
fări, precum ți unele organizații 
economice internaționale au expus 
in imensul „Kiiltiirpark" din cen
trul orațului. Organizația Națiuni
lor Unite pentru Dezvoltare Indus
trială (O.N.U.D.I.) a organizat la 
Izmir o serie de acțiuni de popu
larizare a cunoștințelor tehnice ți 
de promovare a colaborării econo
mice internaționale, la care delega
ții României ți-au adus o contribu
ție meritorie.

La ediția din 1973, România a

fost prezentă cu un pavilion însu
mând circa 900 metri pătrați, in 
care au fost expuse produse de 
virf ale industriei constructoare de 
mașini, ale industriilor electroteh
nice și ..........................................
ceutice 
variată gamă de materiale didac
tice.

Directorul tirgului. Ahmet Don- 
mez, a organizat o vizită specială 
la pavilionul românesc a experților 
camerelor de comerț ți industrie 
din Turcia.

Primarul orațului Izmir ți direc
ția tirgului au acordat pavilionului 
României „Diploma pentru succes".

electronice, chimice, forma
ți cosmetice, precum ți o

il luat sfirșit vizita in 
Iugoslavia a delegației Re
publicii Vietnamului de Sud condusă de Nguyen Huu Tho, președintele Prezidiului C.C. al F.N.E., președintele Consiliului Consultativ al Guvernului Revoluționar Provizoriu. In comunicatul referitor la convorbirile avute se afirmă că s-a constatat satisfacția ambelor părți pentru dezvoltarea relațiilor reciproce. Partea iugoslavă a reafirmat hotărîrea guvernului și popoarelor iugoslave de a continua să sprijine și să ajute G.R.P. al R.V.S. în realizarea țelurilor nobile ale luptei eroice a poporului vietnamez. Cele două părți au subliniat necesitatea ca toate țările să participe, pe bază de egalitate în drepturi, la rezolvarea problemelor internaționale.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.,Alexei Kosîghin, va face, între 24 și 30 septembrie a.c., o vizită oficială de prietenie în R.S.F. Iugoslavia, la invitația președintelui Consiliului tiv Federal al acestei țări, Biedici — informează agenția Execu- Gemal Taniug.

i

Senatul american a apr°- bat vineri, cu 78 de voturi pentru și șapte contra, Kissinger ca S.U.A. Kissinger, după cum se știe, lui William Rogers, iși păstrează funcțiile de asistent prezidențial pentru problemele securității naționale și de director al Consiliului Securității Naționale.
numirea lui Henry secretar de stat al care îi succede,

Aflat în vizită oficială în 
Uniunea Sovietică, ministrui economiei forestiere și materialelor de construcții al României, Vasile Patilineț, a avut, vineri, o întrevedere cu K. I. Galansin, ministrul industriei celulozei și hîrtiei din U.R.S.S., în cadrul căreia au fost abordate probleme vizînd extinderea pe multiple planuri a colaborării dintre ministerele de resort din România și Uniunea Sovietică.

Adjunctul ministrului a- 
facerilor externe al Româ
niei, Vasile Gliga, â fost primit de Gaston Thorn, ministrul a- facerilor externe al Marelui Ducat de Luxemburg. Cu acest prilej a avut loc un schimb de vederi cu privire la relațiile bilaterale și la unele probleme internaționale de interes reciproc.

Guvernele R. P. Chineze 
și Maltei au semnat un protocol potrivit căruia R.P. Chineză urmează să acorde Maltei asistență nică intr-o serie de proiecte voltare,

La Tripoli a încePut discutarea unor planuri de dezvoltare a libian. Printre

Comitetul Popular al 
R.P.D. Coreene 3 numit- prK1 decrete, pe Li Gun Mo, Chong Jun Gi și Hong Song Nam vicepremieri ai Consiliului Administrativ R.P.D.C. — informează A.C.T.C., potrivit Nam îi dinte al nificării.Hong Von Gil a fost eliberat din postul de vicepremier al Consiliului Administrativ și numit secretar al consiliului.

participe „la o vastă campanie politică de mase'", în vederea realizării obiectivelor fundamentale definite în aprilie a.c. cu prilejul Congresului opoziției democratice de la Aveiro. Documentul menționează că se a- propie o mare luptă politică, deoarece regimul portughez pregătește o nouă farsă electorală.

recunoscut descoperirea unor noi „focare de rezistență"" în comuna muncitorească San Miguel, de la periferia orașului Santiago, în localitatea Panguipulli, din provincia Valvidia, precum și o tentativă de atac la baza aeriană „Cerro Moreno"", din apropiere de Valparaiso. După cum au declarat mai mulți cetățeni argenti- neni expulzați din Chile, citați de agenția Prensa Latina, baza respectivă a fost, în zilele care au urmat loviturii de stat, „teatrul unui mare număr de execuții", aproximativ 90 de civili fiind mitraliați într-o singură noapte, după ce au opus rezistență militarilor. Aceeași agenție informează despre atacurile lansate d# patrioți împotriva patrulelor militare și despre actele de sabotaj împotriva noilor autorități.Referindu-se la o convorbire prin telefon cu consilierul ambasadei o- landeze în capitala chiliana, cotidianul „Algemen en Dagblad"", care a- pare la Rotterdam, relevă că focare de rezistență continuă să existe la Santiago și că aici sint înregistrata schimburi de focuri in fiecare noapte. „Militarii — a declarat consilierul ambasadei olandeze — se comportă cu o brutalitate de neconceput față de oricine le opune rezistență".
★MOSCOVA 21 (Agerpres). — O declarație a guvernului sovietic, difuzată de agenția T.A.S.S., anunță ruperea de către Uniunea Sovietică a relațiilor diplomatice cu Chile.
★ROMA 21 (Corespondentă de 1« R. Bogdan). — Un număr de reprezentanți ai Frontului Unității Populare din Chile — aparținînd partidelor comunist și socialist, precun și stîngii democrat-creștine. aflați la Roma — au avut întîlniri cu o delegație a P.C.I., condusă de Enrico Berlinguer, secretar general al Partidului Comunist Italian, precum și cu Francesco de Martino, secretar național al Partidului Socialist Italian. In cadrul acestor întîlniri, reprezentanții chilieni au făcut cunoscută intenția lor de a constitui, în capitala Italiei, un secretariat permanent a- vînd drept obiectiv coordonarea in noile condiții a activității forțelor U- nității Populare.Pe de altă parte, Enrico Berlinguer a exprimat, încă o dată, solidaritatea comuniștilor italieni cu eroica rezistență a poporului chilian. La rindul său, Francesco de Martino a reconfirmat sprijinul frățesc al P.S.I. față de forțele democratice chiliene.

teh- de dez-
comuneeconomicestatului egipteano- altele se prevede construirea unei centrale atomo-elec- trice, interconectarea rețelelor electrice de înaltă tensiune, construirea unei instalații atomice de desalinizare a apei de mare, construirea unor capacități de producție pentru dispozitive electronice și altele.

al agenția care relatează, totodată, că. decretului, lui Hong Song revine 'și funcția de preșe- Comitetului de Stat al Pla- Se anunță, de asemenea, că
Constituirea grupului par

lamentar comunist în ca
drul Parlamentului euro
pean. DePutații și senatorii comuniști au constituit, pentru prima dată de la intrarea lor. în urmă cu patru ani, în acest organism consultativ al țărilor membre ale C.E.E., un grup parlamentar. Avînd ca președinte pe Giorgio Amendola (Italia) și ca vicepreședinte pe Gustave Ansar (Franța), grupul parlamentar comunist cuprinde 13 membri — de- putați și senatori comuniști italieni și francezi, un membru al Partidului Socialist Popular din Danemarca și un deputat independent de din Italia. stingă/

Partidul Comunist
Portugalia, care se află in i,e* galitate, a difuzat un document în care cheamă populația portugheză să

din

La Beiruta avut i°c 0 reuniu_ ne a Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, desfășurată sub conducerea lui Yasser Arafat, președintele organizației. Au participat reprezentanți ai organizațiilor „Al Fatah", „Saika", Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei (F.P.E.P.), Frontului Democratic Popular pentru Eliberarea Palestinei (F.D.P.E.P.), Frontului de Eliberare Arab și personalități independente — președintele Consiliului Național Palestinean, Khaled Al Fa- houmi, conducătorul Armatei de eliberare palestinene din Siria, generalul Boudeyri. Au fost abordate probleme privind evoluția mișcării de rezistență, rezultatele convorbirilor egipteano-siriano-iordaniene la nivel înalt de la Cairo, aspecte ale relațiilor dintre organizațiile palestinene.
Un sarcofag egiptean pe 

Sena. Pr°Prietarul unui restaurant amenajat în pivnițele unei case datind din secolul al XVI-lea, de pe Insula Saint Louis, pe Sena, a găsit, în cursul operațiunilor de extindere a localului său. un... sarcofag egiptean, conținînd o mumie. Sarcofagul se afla într-o nișă izolată și neluminată. inutilizată de mult timp. La fața locului a fost trimis un specialist.

Ședința Biroului 
Executiv al Prezidiului 

U. C. I.BELGRAD 21. (Corespondență de la S. Morcovescu). — La Brioni a avut loc ședința Biroului Executiv al Prezidiului U.C.I., care a examinat și aprobat programul de activitate in perioada următoare. In centrul atenției Biroului Executiv și Prezidiului U.C.I. — se arată in comunicatul dat publicității — se vor afla, în perioada următoare, sarcinii# legate de pregătirile pentru Congresul al X-lea al U.C.I., traducerea in viața a modificărilor la constituție, și, îndeosebi, activitatea desfășurată în vederea înfăptuirii eficiente a politicii U.C.I. in domeniul stabilizării economice, în sfera problemelor sociale și in direcția întăririi U.C.I. din punct, de vedere politic, ideologic și organizatoric. Biroul Executiv a subliniat, îndeosebi, necesitatea unul control consecvent al traducerii în viață a hotăririlor adoptate și, mal ales, a celor cuprinse în scrisoarea președintelui U.C.I. și a Biroului Executiv al Prezidiului U.C.I.
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