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INTERVIUL
acordat de tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU
ziarului argentinian „Opinion"

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a primit, la 21 
august, a.c., pe Emilio Abraș, șeful Secre

tariatului pentru presă și difuziune al 
Președinției Republicii Argentina, căruia 
i-a acordat un interviu pentru ziarul 
„Opinion".
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DESFĂȘURATĂ ÎNTR-0 ATMOSFERĂ DE CORDIALITATE, ÎNȚELEGERE Șl STIMĂ RECIPROCĂ, VIZITA 
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT AL ROMÂNIEI ÎN COSTA RICA A ÎNSCRIS UN MOMENT DE 
DEOSEBITĂ ÎNSEMNĂTATE PENTRU EVOLUȚIA RELAȚIILOR DINTRE CELE DOUĂ ȚĂRI Șl POPOARE

TOVARĂȘUL NICOLAI CEAUȘESCU 
Șl PREȘEDINTELE JOSE FICUERES FERRER 

în temeiul aspirațiilor comune de pace și colaborare au semnat 

TRATATUL DE PRIETENIE Șl COOPERARE 
între Republica Socialistă România și Republica Costa Rica

MESAJUL 
președintelui 
Consiliului 
de Stat al 
Republicii 
Socialiste 
România,
Nicolae 

Ceaușescu, 
adresat celei 

de-a IV-a 
Conferințe 

la nivel înalt 
a tarilor nea- 
liniate-Alger

In pagina a 8-a

Marti dimineață, după încheierea convorbirilor oficiale, a a- vut loc ceremonia semnării Tratatului de prietenie și cooperare între Republica • Socialistă România și Republica Costa Rica.După ce se dă citire, în limbile română și spaniolă preambulului la tratat, președintele

Nicolae Ceaușescu și președintele Jose Figueres semnează documentul. Cei doi șefi de stat se îmbrățișează.Tratatul prtartâ, de asemenea, semnăturile celor doi miniștri de externe, Ceorge Macovescu și Gonzalo Facio.La ceremonia semnării a fost

de față tovarășa Elena Ceaușescu. Erau prezenți tovarășii Ion Pătau, Ștefan Andrei, Bujor Al- mășan. Mircea Malița.Au luat' apoi cuvintul cei doi președinți.Cu prilejul ceremoniei semnării tratatului, președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei

Elena Ceaușescu li s-a înminat o diplomă specială prin care sîr.t declarați ..Oaspeți de onoare ai Republicii Costa R?ca". pentru prietenia manifestată față de Costa Rica prin efectuarea vizitei oficiale, precum și pentru apropierea tot mai strînsă între cele două țări, guverne și popoare.

Luni și marți au avut loc convorbirile oficiale între președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele Jose Figueres Ferrer

PE 
ȘANTIERE- 
ZILE 
DECISIVE

august, 
luna 

recordurilor.
Septembrie, 
la același 

nivel!
Răspunzind chemării se

cretarului general al parti
dului, constructorii, bene
ficiarii, furnizorii de uti
laje, proiectanții au stabi
lit în luna august, printr-o 
fructuoasă colaborare, ade
vărate recorduri pe majo
ritatea șantierelor țării. Ti
nerii care lucrează în in
vestiții, în alte domenii de 
activitate, mobilizați de or
ganizațiile U.T.C. și-au 
adus și iși aduc în 
continuare o contribu
ție lăudabilă. Multe 
restanțe au fost recupera
te. Dar bătălia continuă cu 
și mai mare intensitate. în 
această lună și cele care 
urmează constructorii sînt 
hotărîți să mențină ritmul 
înalt ciștigat în august, să 
nu irosească nici un minut 
din programul de muncă 
pentru punerea la timp în 
funcțiune a noilor capaci
tăți de producție.

Un articol pe această te
mă în pag. a 6-a.

MOMENT ISTORIC
ÎN RELAȚIILE FRĂȚEȘTI

„Facem totul pentru a obține

4000 KILOGRAME GRÎll LA
Cel care știe...

de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

ROMÂNO-
In cronica relațiilor de prietenie, solidaritate și colaborare româno-cutraneză, întilnirea memorabilă dintre conducătorii celor două partide frățești, ai celor două țări socialiste - România și Cuba - vizita pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut-o în Cuba la invitația conducerii de partid și de stat din această țară, in frunte cu tovarășul Fidel Castro, constituie un moment de importanță istorică.Din momentul sosirii la Havana și pînă in momentul plecării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, persoanele oficiale române care i-au însoțit, au fost înconjurați cu prietenie si cordialitate de tovarășii Fidel Castro și Osvaldo Dorticos, de ceilalți conducători cuba-

CUBANEZEnezi, de populație. Mulțimea prezentă de-a lungul traseului parcurs de oaspeții români, manifestările spontane de prietenie, au fost semne evidente ale căldurii tovărășești, ale solidarității și stimei pe care și le nutresc reciproc popoarele român și cubanez. Reprezentanții țării noastre au fost primiți pretutindeni cu deosebită simpatie și căldură.Vizitind locuri istorice, înalții oaspeți români au adus in numele poporului nostru un vibrant omagiu tradițiilor revoluționare, eroilor poporu-
IOAN TIMOFTE

(Continuare în pag. a VllI-a)
Timpul bun este folosit intens la executarea arăturilor în ve
derea pregătirii cum se cuvine a suprafețelor planificate cultivării 

griului. Foto: ȘT. WEISS

Oamenii din bărăganul ialo- mițean vor să-și onoreze și anul acesta faima lor de „campioni ai griului". Este concluzia la care am ajuns parcurgind rezultatele obținute pină acum în campania de arături de vară, în pregătirea patului germinativ pentru griu, orz și secară, în selecționarea și condiționarea semințelor. S-a lucrat la stabilirea premergătoarelor, a soiurilor, a planului de fertilizare, accentul, de data aceasta, căzind pe îngrășămintele naturale, Alcătuită in funcție de realitățile județului, campania arăturilor de vară se va încheia
NICOLAE ADAM

*

S-a spus de multe ori că epoca noastră este caracterizată \ printr-o amploare fără precedent a exploziei informaționale, / ducind la mutații notabile în însăși natura umană, bastionul 1 din urmă al tuturor optimiștilor pe care i-a cunoscut istoria. > Ceea ce a îngrozit pe mulți a fost nu numai extensia pro- \ cesului, ci adîncimea lui, fiindcă există posibilitatea teoretică / a reconstituirii trecutului și a refacerii tuturor mesajelor pro- \ duse vreodată. Vom putea asista, grație unei instalații subti- C le, capabilă să preia mișcări ale eterului cosmic, la dezba- |T teri în agora, fiind martorii unei înfruntări a lui Demostene f cu adversarii săi politici. Nu vom putea schimba, desigur, în J nici un fel cursul evnimentelor și săgeata timpului, de la ;( trecut la viitor, ca în povestirile fantastice, dar vom trăi cu Jo extraordinară acuitate prezența lor, conferind timpului o S dimensiune spațială, ordonînd istoria pe orizontală și con- > templînd-o „ca în palmă", cum s-ar zice. De la demonstra- \ ția teoretică pînă la realizare nu este decît un pas, depin- ) zînd mai ales de investiții și de necesitatea imediată a efor- \ tului. Totul va „vorbi", materia, timpul, viitorul și trecutul, ( spațiul < îsmic, galaxiile îndepărtate și particulele elementa- \ re... O curiozitate fără limite absoarbe omul și-l poartă departe, mai departe... Instrumentele gîndirii lui sînt de rafinament și de o capacitate de cuprindere pe care po-
(Continuare în pag. a Vll-a)

maiun
(Continuare în pag. a Vll-a)
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VIZITATOVAHASULUINICOLAE CEAUSESCU IN COSTAU

Imagine o’s la dejunul oferit în onoarea tovarășei Elena Ceaușes cu de către doamna Karen Olse de Figueres.

Dejun oferit in onoarea președintelui 
Consiliului de Stat ai României

DupA cum s-a mai anunțat, președintele Republicii Costa Rica, Jose Figueres, a oferit un dejun în onoarea președintelui 
Consffivlui de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. In timpul dejunului, cei doi șefi de stat au rostit toasturi.

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
JOSE FIGUERES FERRER

TOASTIE PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCUDomnule, președinte. Domnilor,Fete o mare plăcere ca, in numele meu șl al Guvernului Republicii Costa Rica, să vă transmit mulțumiri pentru vizita Excelenței Voastre, a domnilor miniștri, a celorlalte persoane care vă însoțesc. Numărindu-ne printre țările cele mai mici din America, noi apreciem vizita pe care o face președintele României, mare conducător, ca fiind o înaltă cinste pentru Costa Rica.Dacă de pe urma acestei vizite vor rezulta noi schimburi de bunuri sau de idei — va fi bine. Cred, insă, că dacă cu un singur prilej nu vom ajunge la acest schimb, nu ne vom simți dezamăgiți. Mai presus de orice interese comerciale și de colaborarea pe termen mai scurt există aceste contacte care, in momentul actual al istoriei u- niversale, apropie mica noastră

țară, poporul, guvernul și conducătorii săi de o națiune europeană ce a făcut cel mai mult in timpul acelei nopți Îndelungate a „războiului rece" pentru a menține vie speranța înțelegerii și a avea o punte care, in acest caz, nu a fost de argint, ci de aur, intre cele două mari civilizații ce și-au dedicat, timp de un sfert de veac, un efort dublu, nu pentru a se distruge reciproc, ci pentru a evita o a- semenea catastrofă.Astăzi, se pare că pacea generală este destul de asigurată. Omenirea trebuie să mulțumească României pentru perseverența și eforturile ei grele. Dacă se va consolida pacea generală, așa cum sperăm, victoria va fi a țărilor mici și mijlocii și a conducătorilor lor, care, in nici un moment, nu și-au pierdut răbdarea și încrederea în binele omenirii. (A- plauze).

Domnule președinte. Domnilor,Aș dori să exprim încă o dată satisfacția mea, a tovarășilor mei, că astăzi ne aflăm ca oaspeți ai dumneavoastră, ai Republicii Costa Rica. Vă mulțumesc pentru invitația ce ne-ați adresat-o și care ne prilejuiește posibilitatea de a ne intilni eu dumneavoastră, de a cunoaște cîte ceva din preocupările poporului dumneavoastră, din lupta sa pentru independență, pentru dezvoltarea economico-so- cială. Intr-adevăr, popoarele noastre sînt situate la distanțe mari, au orînduiri sociale diferite, dar sînt animate de dorința de a găsi căile unei colaborări active. Țările noastre, fiind state mici și mijlocii, sînt interesate ca în relațiile dintre state să triumfe principiile egalității, respectului suveranității, inde-

Sînt de acord cu dumneavoastră că, pe plan mai general. au o mare importanță întâlnirile și contactele între reprezentanții popoarelor, între conducătorii popoarelor, aceasta cu atît mai mult în situația de astăzi, cind în lume au loc mari transformări, cind s-au obținut o serie de rezultate pe calea destinderii și realizării unei politici noi. atit în Europa, cit șl în alte zone ale lumii. Desigur, mai sînt încă multe probleme de soluționat. Cursul destinderii se poate spune că este numai la început. Sînt necesare e- forturi serioase din partea tuturor popoarelor, și popoarele mici și mijlocii trebuie să acționeze cu toată fermitatea pentru a asigura ca problemele să fie soluționate ținind seama de interesele fiecărui stat. Noi avem speranța că noul curs din viața
ÎNALȚII OASPEȚI ROMÂNI PRIMIȚI CU CĂLDURĂ

DE DEPUTĂȚII ADUNĂRII LEGISLATIVEIn cursul după-amiezii de luni, răspunzind unei invitații a A- dunării Legislative, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au făcut o vizită acestui înalt for. in timpul desfășurării umfla din ședințele obișnuite de lucru.Oaspeții stimați din România au fost salutați cu căldură de cătreLUIScare

mente ne fac ne bazăm pe tea lumii ne ceasta zi cuVietnam s-a terminat și, pentru Indochina pacea nu
adunării, MONGE, satisfacția parlamentarilor costaricani a-1 avea In mijlocul pe reprezentantul unei care a devenit cunoscută lumii întregi prin succesele sale remarcabile în dezvoltarea econo- mico-socială, prin politica externă de pace și cooperare cu toate țările lumii. Exprimin- du-și speranța că această vizitg va contribui'la apropierea între cele , două popoare, președintele Adunării Legislative a dat, in continuare, cuvmtul deputatului Jenaro ValVerdle Mora, care a arătat că prezența președintelui Nicolae Ceaușescu în incintă parlamentului îmbracă o înaltă semnificație, întrucit ea constituie dovada unui curs nou, de partea căruia se situează cea mai mare parte a popoarelor lumii, care caută să-și mărească și să-și consolideze de fiecare dată mai mult tezaurul material, cultural ți spiritual pe baza progresului in serviciul tuturor. Pe arena internațională. sarcina lor este de a dezvolta unirea între națiuni, pe baza principiilor autodeter-l minării, respectului și avantajului reciproc.Pacea intre oameni, lupta neobosită pentru eliminarea tuturor relelor și privațiunilor care apasă majoritatea celor 2 500 milioane de locuitori ai lumii subdezvoltate trebuie să constituie țelul efortului nostru comun, a spus vorbitorul. Mai rămîn din păcate vechi ți inacceptabile forme coloniale care constring și limitează posibilitățile creatoare ale multor popoare. Bătălia împotriva acestor situații constituie, de asemenea, o parte a luptei noastre. Relevînd că poporul costarican, păstrător al unor admirabile tradiții democratice și cetățenești, înțelege că zi pentru bun, abolirea inadmisibile, apropierea pe baza Înțelegerii ți a respectului reciproc intre . . " 'ta pentru demnitatea ți suveranitatea națională sînt în perfectă concordanță cu idealurile sale de schimbări și transformări, vorbitorul a «pus : Lumea noastră cunoaște o intensă transformare ți ceea ce este important este a ști dacă noi sîntem capabili să contribuim cu ceva ca schimbării» care se vor produce să se realizeze cu maximum de profit pentru toți ți cu minim de sacrificii. In actualul moment istoric, America Latină este tot mal conștientă de destinul ei ți de imensul avantaj pe care ni-1 a- duce pacea ți respectul Intre națiuni. Popoarele miei trebuie să-și aducă aportul lor la această sarcină.Puținii ani- car» au trecut din prezentul deceniu sînt importanți ți trezesc un optimism pe care l-am dori să se transforme în relații responsabile ți respectuoase între toate popoarele, să aibă ca rezultat eliminarea tuturor relelor de care se plînge omenirea : dependente ți opresiunea, mizeria spirituală ți materială.Cind afirmăm că multe eveni-

președinteleALBERTO a exprimat de lor țări

lupta de zi cu un viitor mai unor privilegii
popoare, că lup-

să fim optimiști, faptul că realita- demonstrează a- zi. Războiul din deși . . ‘; a fost incă realizată, reglementarea diferendelor și stabilirea păcii este o problemă exclusivă și internă a propriilor sale poare. Conferința țârilor ropene este un semn curajator în ceea ce privește sibilitățile pe care Ie au eforturile ce se fac în serviciul unei cauze juste. Negocierile dintre cele două state dintre partea de de sud a Coreei, tă reunificarea pașnică a patriei lor, in sfîrșit, noile și importantele orientări ale Organizației Statelor Americane, u- riele dintre ele fiind promovate de guvernul nostru, lucru pentru care ne mîndrim, relevă că putem să ne punem multe speranțe in eforturile îndreptate spre căutarea unei lumi fără războaie. fără ură sterilă, o lume în care fiecare popor să-și hotărască singur destinul său, în concordanță cu cele mai bune valori istorice și sociale ale sale.Prezența dumneavoastră aici, domnule președinte Ceaușescu, vorbește foarte bine despre a- cest drum nou al istoriei. Dumneavoastră trebuie să vă simțiți foarte satisfăcut că participați activ în această nouă politică a relațiilor respectuoase și fertile, Care au ca scop realizarea înțelegerii și a schimburilor pozitive, menținerea și întărirea păcii. într-una din lucrările dumneavoastră, intitulată „Pentru o politică de pace și colaborare internațională", se relevă, prin marea forță a stilului ponderat, sinceritate, dorință de colaborare și realism, capitolul în care analizați relațiile României cu țările aparținînd unor sisteme social- economice distincte.După ce a subliniat că politica României a deschis noi contacte culturale și economice cu țări din Africa și din America Latină, deputatul Valverde Mora a evidențiat concepția clară a fului statului român privind cesitatea ca biserici diferite, diferent de cultul pe oare 11 să participe activ la realizarea bunăstării ți păcii tuturor locuitorilor de pe pămint. Sînteți foarte informat atunci cind re- ferindu-vă la religia catolică, ați citat grupuri de preoți catolici destul de puternice, care se preocupă tot mai intens de problemele societății, recunoscînd participarea lor activă la soluționarea acestora.Apreciind faptul că lucrările tovarășului Nicolae Ceaușescu sintetizează în mod clar șl strălucit respectul față de diferite sisteme social-politice, vorbitorul a spus :Aceasta fiind atitudinea dumneavoastră, aceasta fiind atitudinea pe care a adoptat-o lumea umană In general, să mergem mai departe și să dăm tuturor popoarelor lumai ceea ce, fără a fi impus, ajută la progresul material ți spiritual al concetățenilor noștri.Vorbitorul a încheiat urînd o ședere plăcută In Costa Rica președintelui Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu și celorlalți oaspeți români.La solicitarea președintelui A- dunării Legislative, ia apoi cu- vintul președintele NICOLAE CEAUȘESCU,

po— eu- în- po-
germane, nord și care cau-

șe- ne- in-au,

Cuvîntarea președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU

a-
Domnule președinte. Domnilor deputați.Aș dori să incep prin a exprima mulțumirile mele, ale soției mele și ale colaboratorilor mei, pentru cuvintele de salut și de prietenie față de poporul român. De asemenea, doresc să vădresez dumneavoastră și, prin dumneavoastră. întregului popor costarican un salut călduros din partea mea. a Marii Adunări Naționale, a întregului popor român.Sintem bucuroși că, in cadrul vizitei pe care o facem in America Latină, putem să vizităm și frumoasa dumneavoastră țară.Intr-adevăr, trăim o epocă de mari transformări. Popoarele sint hotărite, tot mai mult, să devină stăpine pe bogățiile naționale, să-și organizeze viața corespunzător năzuințelor lor, să pună capăt politicii imperialiste de forță și dictat, colonialismului și neocolonialismului. să facă totul pentru ca. în relațiile dintre state, să se afirme principiile noi — egalitatea intre toate națiunile, respectul independenței și suveranității naționale, neamestecul in treburile interne, avantajul reciproc.Intre România și Costa Rica s-au statornicit nu de mult relații diplomatice, dar in acești ani s-au dezvoltat deja o serie de relații de colaborare, iar în cadrul convorbirilor pe care le-am început astăzi împreună cu președintele Figueres și cu unii miniștri ai guvernului țării dumneavoastră, am ajuns Ia Înțelegerea comună de a pune bazele unei colaborări în domeniul economic, tehnico-științific, cultural, de a realiza o serie de acorduri de colaborare de lungă durată, care să țină seama de principiile la care m-am referit și de condițiile pentru dezvoltarea economică și socială independentă a popoarelor noastre.România și Costa Rica sînt a- șezate pe continente diferite, sînt țări cu orînduiri sociale diferite, dar aceasta nu constituie o piedică In calea unei bune colaborări. pornind de Ia principiile coexistenței pașnice, de la necesitatea ca toate popoarele să conlucreze strins. pentru a asigura în lume triumful unei politici noi de colaborare și pace.După cum cunoașleți. România a trecut de mult la construirea unei noi orînduiri sociale. Anul viitor — in 1974 — vom sărbători SO de ani de la eliberarea țării. In acești ani, poporul român, stăpîn pe destinele sale, a obținut succese remarcabile în dezvoltarea sa economico-socială. Industria românească produce acum mai mult de 25 de ori decît in anii dinainte de război. Mă refer la aceasta pentru că în 1938 am avut cea mai înaltă producție industrială din perioada antebelică. Pentru a face mai înțelese aceste realizări, mă voi referi la faptul că. astăzi, producem 8 milioane tone otel, față de 280 000 tone in 1948. producem aproape 50 miliarde kwh energie electrică, față de aproximativ un miliard și jumătate in trecut. România produce o serie de utilaje petroliere, chimice, miniere, pentru agricultură, satisfăcînd nu numai necesitățile proprii, dar fiind exportatoare de asemenea utilate, fn condițiile competitivității teh

nice și economice pe plan mondial. Toate acestea au putut fi realizate datorită eforturilor făcute de poporul român, care a înțeles că independența sa națională, bunăstarea și fericirea sa nu se pot realiza decît pe baza unei puternice economii, a industriei, a agriculturii, pe baza dezvoltării științei, culturii, invățămintului — factori primordiali ai progresului economic și soci’al.Am obținut succese importante in dezvoltarea agriculturii, a crescut și crește continuu bunăstarea materială și spirituală a poporului român. Venitul național pe cap de locuitor a crescut de la 80 dolari, in trecut, la circa 800 dolari in acest an. care dintre dumneavoastră veni să vizitați România putea constata realizările porului român, energia, fermitatea cu care înfăptuiește politica de făurire a orînduirii noi, socialiste, fiind convins că aceasta a asigurat și ii asigură dezvoltarea liberă, independentă, fericirea și bunăstarea.Dorim să colaborăm larg eu toate popoarele lumii. Nu pot să nu menționez relațiile bune pe care le avem cu țările socialiste, relațiile bune pe care le avem cu toate țările care au trecut pe calea dezvoltării independente. Considerăm că tocmai colaborarea cu toate aceste state, care sint incă slab dezvoltate și luptă pentru crearea unei economii independente constituie un factor important al progresului fiecărei țări, dar și al colaborării și păcii internaționale. Tot așa cum — în spiritul principiilor coexistenței pașnice — colaborăm larg cu toate țările lumii, cu țările capitaliste dezvoltate.Sigur, trăim în Europa, punem un accent deosebit pe dezvoltarea colaborării cu țările de pe continentul nostru, pentru înfăptuirea securității europene, pentru a face ca pe continentul european să se Înfăptuiască relații noi. care să asigure fiecărei națiuni posibilități depline de dezvoltare, fără teama vreunei agresiuni sau amestec în treburile sale interne — si vă pot spune că relațiile României cu toate rile europene sînt bune.Dezvoltăm larg Statele Unite. Nu este un creț nentru dumneavoastră că in 1969. președintele Nixon a vizitat România, că. la rindul meu. în 1970. am vizitat Statele Unite, că am așezat la baza relațiilor dintre România si Statele Unite principiile resnectu- lui independentei, neamestecului în terne.Pe această bază dezvoltare puternică a colaborării internaționale. România întreține astăzi relații diplomatice cu neste 110 state. Sintem hotăriți să acționăm in acest spirit, pentru a contribui la dezvoltarea tionale pe afirmat in tinderii șiȘtim că mai drepte și mai bune. în fiecare popor să fie pe deplin stăpin pe destinele sale, cere incă eforturi mari. Știm că numai in măsura în care fiecare popor, fie el mare sau mic, va

relațiile

Ori-
po-

tă-cu se-

egalităiii si treburile in-am obținut o
vieții interna- drumul nou care s-a ultimul timp, al colaborării.realizarea unei des-lumicare

pendenței, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc.Sper că vizita pe care o facem in Costa Rica și convorbirile pe care le vom avea vor duce la identificarea de noi posibilități privind o colaborare mai largă între țările noastre. Nu trebuie să aveți grija că nu o să vă mai rămînă cafea. (Vii aplauze).Cred că vom găsi domenii care să fie de interes reciproc și să contribuie la dezvoltarea economică și socială atit a poporului dumneavoastră, cit ți a României. De aceea,convingerea că vizita se va cheia cu rezultate bune și punct de vedere economic.
eu am india

internațională se va accentua și sintem ferm hotăriți să acționăm in direcția aceasta. Am fi foarte bucuroși dacă țările noastre ar colabora strins in cadrul Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internționale. Împreună cu alte state, pentru a ne aduce contribuția la o lume mai bună, mai dreaptă, o lume a păcii. Cu această speranță cu această dorință am venit America Latină, am venit frumoasa dumneavoastră țară sper că, și din acest punct vedere, vizita se va încheia bune rezultate.Doresc succes acțiunilorcolaborare dintre popoarele noastre, pentru o pace trainică. (Aplauze).
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progres eco- rapid al a- așa este po- dezvoltării, păci traini-

participa activ la soluționarea tuturor problemelor internaționale, se poate realiza o lume mai dreaptă și mai bună. Ca țară care aparține grupului țărilor mici și mijlocii. România consideră că aceste țări trebuie să participe activ la solutionarea tuturor problemelor internaționale, că nici o problemă nu poate fi soluționată decît cu participarea directă a tuturor țărilor interesate, că țările mici și mijlocii trebuie să-și spună cu fermitate cuvîntul în viata internațională. Numai așa sînt posibile triumful unei politici noi, o colaborare și o pace îndelungată.Dorim să contribuim activ la lichidarea stărilor de lucruri moștenite din trecut, a faptului că un număr mare de țări sint incă subdezvoltate. Apreciem că trebuie să se facă totul pentru a se obține lin nomico-social mai cestor țări. Numai sibilă asigurarea destinderii, a unei ce în lume.Este necesar să acționăm cu mai multă fermitate pentru a face ca Organizația Națiunilor Unite să aibă un rol mai important in solutionarea diferitelor probleme internaționale, ca țările mici și mijlocii să aibă, de asemenea, un cuvlnt mai greu de spus in cadrul a- cestei in alte nale.După este pentru o politică de largă colaborare cu toate statele, fără deosebire de ortnduire socială, pentru o politică nouă care să tină seama de interesele tuturor statelor.Ne pronunțăm pentru o soluție politică a situației din Orientul Apropiat. Considerăm că este timpul să se ajungă la o hotărire din partea tuturor statelor de a renunța la forță și amenințarea cu forța in solutionarea problemelor dintre state, de a acționa in spiritul Cartei Organizației Națiunilor Unite în solutionarea tuturor problemelor litigioase dintre state.în acest spirit se inscrie vizita noastră in unele țări din America Latină, inclusiv in tara dumneavoastră. Sperăm că vizita în țările Americii Latine. în tara dumneavoastră, va contribui ia evidențierea a noi posibilități de colaborate in multe domenii de activitate, că acordurile pe care le vom semna eu președintele si guvernul tării dumneavoastră vor așeza relațiile dintre țările noastre pe o bază nouă. în spiritul principiilor de care am vorbit. Sper că dumneavoastră, ca reprezentanți ai poporului costarican. veți sprijini pe deplin realizarea si înfăptuirea acestor acorduri, deoarece a- cestea corespund pe deplin intereselor popoarelor noastre de a trăi în pace, de a colabora, de a putea contribui la o lume mai bună și mai dreaptă.Cu aceste gînduri ne aflăm în tara dumneavoastră și a' dori să urez întregului popor costarican succese tot mari pe calea dezvoltării nomice și sociale independente, pentru bunăstare si fericire.

organizațil, organisme precum si internatio-cum vedeți, Rominia

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu au fost, de asemenea, salutați de deputatul Manuel Mora Valverde, secretar generai al C.C. al Partidului A- vangarda Populară din Costa Rica, care a dat glas satisfacției deputaților comuniști, a celorlalți membri ai parlamentului pentru faptul de a fi avut prilejul să asculte cuvîntul conducătorului stimat al unei țări care construiește o viață nouă, mai bună pentru toți fiii săi.In încheiere, președintele A- dunării Legislative oferă o cupă de șampanie in onoarea oaspeților români. Președintele Nicolae Ceaușescu se intreține cordial cu parlamentarii pre- zenți. La solicitarea unui grup de ziariști, reprezentanți ai presei și ai radioteleviziunii costa- ricane, șeful statului român s-a referit la convorbirile avute cu președintele Figueres, cu alți membri ai guvernului din Costa Rica, arătind că a avut loc un util schimb de păreri a- supra dezvoltării raporturilor e- conomice. culturale, științifice dintre cele două țări. Convorbirile au pus în evidență existența unor reale posibilități de colaborare în mai multe domenii de activitate, ceea ce este de bun augur. Sîntem gata să inițiem acțiuni de cooperare în producție cu Costa Rica — a spus președintele României. Ca răspuns la o întrebare, președintele Nicolae Ceaușescu a considerat ca un lucru foarte bun faptul că în Costa Rica nu există forțe armate. El a subliniat, totodată, că România se pronunță ferm în favoarea dezarmării generale și totale, care să înceapă cu țările care dețin cele mai multe armamente. Ziariștii costaricani au mulțumit călduros președintelui român pentru răspunsurile primite.

SPECTACOL
DE GALĂ

în sala Teatrului Național din San Jose, una dintre cele mal frumoase din lume, a avut loc, luni seara, un spectacol de gală dat în onoarea președintelui Consiliului de Stat al României la care și-a dat concursul renumita balerină Margot Fonteyn.în loja de onoare a teatrului au luat loc președintele Nicolae

Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, precum și președintele Jose Figueres Ferrer.înaintea spectacolului au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări.Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au oferit marii artiste un frumos coș cu flori.
DEPUNEREA

UNEI COROANE
LA MONUMENTUL

EROILORDupă vizitarea . Gării „Fer- rocarril Electric» al Pacifico", cortegiul oficial se îndreaptă spre Monumentul Eroilor din Parcul național din San Jose.Aici, în numele Consiliului de Socialiste

România, președintele Nicolae Ceaușescu a depus o coroană de flori.Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Costa Rica și Republicii Socialiste România.Se păstrează un moment de reculegere.Republicii
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN COSTA RIGA
RECEPȚIE ÎN ONOAREA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUSESCU Șl A TOVARĂȘEI

ELENA CEAUȘESCU
Luni seara, în saloanele impunătorului edificiu ..Casa Ama- rilla“ (Casa galbenă), care a- dăpostește Cancelaria prezidențială și alte importante instituții guvernamentale, președintele Republicii Costa Rica, Jose Fi- gueres Ferrer, a oferit o recepție in onoarea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu.

zx zx

La recepție au participat Ion Pățan, Ștefan Andrei, George Macovescu. Bujor Almășan, Mircea Malița, consilier al președintelui Consiliului de Stat, precum și Constantin Stănescu, ambasadorul României la San Jose.Din partea costaricană erau de față Manuel Agdillar Bonilla, prim-vicepreședinte al Republicii, cu soția, Maria Eugenia

de Aguillar Bonilla, Jorge Rossi Chavarria, al doilea vicepreședinte al Republicii, cu soția, Virginia de Rossi, Gonzalo Fa- cio Segreda, ministrul afacerilor externe, Jorge Arturo Montero Castro, ministrul de interne, Gaston Cogan, ministrul e- ccnomiei, industriei și comerțului, Fernando Valverde Vega, ministrul siguranței publice, Ulandislao Gomez Solano, mi

nistrul educației, Rodolfo Silva, ministrul lucrărilor publice și transporturilor, Gonzalo Solorzano Gonzales, ministru pe lingă președinție, Fernando Salazar Navarrete, viceministru al afacerilor externe, alte persoane oficiale.Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă de o deosebită cordialitate.
INTILNIREA CU MEMBRII
CONSILIULUI MUNICIPAL 

DIN SAN JOSE
Cordială manifestare de prietenie față de 

poporul român, de stimă și prietenie 
pentru conducătorul României socialisteDupă vizita la Adunarea Legislativă, președintele Nicolae Ceaușescu. insoțit de tovarășii Ștefan Andrei și George Macovescu. este oaspetele Consiliului Municipal al orașului San Jose, al cărui sediu se află intr-o frumoasă clădire in stil clasic spaniol. Președintele consiliului, Alvaro Umafio Volio, rostește un cuvînt de bun venit în care arată că este ■ o mare cinste pentru cetățenii capitalei Republicii Costa Rica de a primi, in persoana președintelui Nicolae' Ceaușescu, pe cel mai distins dintre purtătorii mesajului de bunăvoință al nobilului popor român.Este pentru prima dată. în istoria țării noastre — a spus președintele Consiliului Municipal — cind un șef de stat din Balcani, exercitîndu-și mandatul său. este oaspete pe pămin- tul costarican. Este un eveniment deosebit de plăcut, dat fiind faptul că, in afară de a fi șeful unicei națiuni balcanice legate de țara noastră prin legături de singe și cultură, vizita dumneavoastră are loc in- tr-un moment in care în viața internațională începe să înflorească o nouă etapă de pace, înțelegere și respect între popoare cu sisteme politice diferite.In numele membrilor acestui consiliu, în numele tuturor locuitorilor din San Jose și în numele meu personal — a spus în încheiere Alvaro Umaho Volio — rog pe Excelența Voastră, domnule Ceaușescu, să fiți purtătorul celui mai cald și mai profund mesaj de afecțiune față de poporul din România. Vă rog ca la întoarcerea în patrie să le spuneți românilor că în această parte a lumii există o țară mică ce se numește Costa Rica, unde, ca și in România, se aspiră la o lume mai bună, in care oamenii să poată trăi in permanență ca frați, in afara oricăror temeri, în libertate și sub imperiul păcii și al dreptății.A luat, de asemenea, cuvlntul Fernando Chavez Molina, membru al Consiliului Municipal, în numele reprezentanților partidului „Acțiunea Populară Socialistă", care a transmis cordiale urări de bun sosit.Sintem convinși — a spus Fernando Chavez Molina — că această vizită are o importanță deosebită, nu numai pentru țara noastră ci și pentru interesele majore ale umanității, care cer desființarea definitivă a tuturor barierelor dintre popoare, lichidarea războiului rece și întărirea principiilor coexistenței pașnice. Consolidarea relațiilor dintre țara noastră și Republica Socialistă România va avea efecte foarte; pozitive în dezvoltarea economiei și a culturii din Costă Rica.Succesele înregistrate de poporul român ne umplu inima de bucurie și ne permit să privim cu și' rriai mult optimism viitorul omenirii.Răspunzind saluturilor adresate de reprezentanții consiliului municipal, ia cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.Apoi, în aplauzele celor pre- zenți, președintele Nicolae Ceaușescu primește din partea municipalității cheia orașului San Jose,. însoțită de diploma prin care i se conferă titlul de oaspete de onoare al capitalei.Ca și -vizita de la Adunarea Legislativă, întilnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu membrii Consiliului Municipal din San Jose s-a desfășurat într-o ambianță de caldă cordialitate.

Cuvîntarea președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU

Domnule președinte al municipalității,Doamnelor și domnilorAș dori să vă mulțumesc, dumneavoastră, reprezentanți ai municipalității San Jose. ai populației capitalei Costa Ricăi pentru primirea cordială pe care mi-a(i făcut-o. pentru cuvintele de salut ce mi le-ați adresat și pentru urările transmise poporului român.Sintem bucuroși că, vizitînd frumoasa dumneavoastră țară, ne aflăm in mijlocul reprezentanților populației capitalei țării dumneavoastră.România și Costa Rica se află la distante mari, au și orin- duiri sociale diferite, dar între popoarele noastre s-au stabilit și se dezvoltă relații de colaborare economică, științifică, culturală și o colaborare pe plan internațional. Aceste relații sînt expresia dorinței popoarelor noastre de a colabora în lupta pentru progres economic și social. pentru o lume mai dreaptă și mai bună, pentru cooperare și pace în lume.Poporul român a cunoscut el însuși timp îndelungat asuprirea străină. Dumneavoastră ați cucerit independența națională în 1821. în aceeași perioadă forțele înaintate din România au dus o bătălie grea împotriva dominației străine, însă independența a fost cucerită cu 50 și ceva de ani mai tirziu. Și după aceea poporul a continuat să cunoască asuprirea străină a monopolurilor și trusturilor imperialiste. De fapt, abia acum 29 de ani — în 1974 vom sărbători 30 de ani — poporul român și-a cucerit cu adevărat independența națională, și-a luat soarta in propriile miini și a trecut la făurirea unei vieți noi, socialiste. Nu știu dacă se găsește printre dumneavoastră cineva care a vizitat România. Aș dori să sper ca, în viitor, o delegație a municipalității San Jose — și aș dori-o în frunte cu domnul președinte — să viziteze România. Veți putea a

tunci constata realizările obținute de poporul român în mai puțin de 30 de ani in făurirea societății socialiste.Nu a fost ușor. Am pornit de la un stadiu foarte scăzut de dezvoltare. A trebuit să învingem multe greutăți, dar poporul român a înțeles că dacă dorește să fie liber trebuie să-și făurească o economie puternică, trebuie să fie unit, să facă totul pentru a fi pe deplin stă- pin la el acasă. Economia românească produce de 25 de ori mai mult decît înainte de război. A crescut nivelul de cultură, România era țara cu peste 35 la sută analfabeti. Am lichidat de mult această stare de lucruri. Avem invățămîntul o- bligatoriu de 10 ani. întregul învățământ este gratuit. Numărul studenților este de peste 150 000, iar în licee învață citc- va sute de mii de tineri. Deci, construcția socialismului a însemnat dezvoltarea economiei, a învățământului, științei, culturii, ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului român. Tocmai de aceea, întregul popor sprijină pe deplin politica internă și externă a partidului comunist, deoarece aceasta corespunde pe deplin intereselor sale vitale.Ducem o politică amplă de colaborare internațională. Desigur, colaborăm larg cu țările socialiste, cu țările care au scuturat jugul dominației străine și-și făuresc o viață independentă și, după cum știți, in lume există zeci și zeci de asemenea state. România întreține relații largi de colaborare cu toate aceste state.în spiritul coexistenței pașnice, dezvoltăm relații de colaborare și cu țările capitaliste dezvoltate. Acționăm pentru a se afirma in lume principiile e- galității, respectului indepen- ței și suveranității între state, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc. Sintem bucuroși că popoarele au obținut succese pe această cale.

în ultimii ani, în lume se produc mari schimbări. S-au făcut pași spre destindere, dar sîn- tem de-abia la început. Noi considerăm că toate țările, indiferent de mărimea lor, trebuie să acționeze în această direcție. Considerăm că țările mici și mijlocii trebuie să-și unească eforturile pentru a participa activ la viața internațională, la soluționarea tuturor problemelor. Tocmai în acest spirit are loc vizita noastră în unele țări din America Latină, printre care și Costa Rica.Doresc să remarc cu multă satisfacție că in convorbirile de astăzi cu președintele Figueres, cu alți membri ai guvernului, am ajuns Ia o serie de înțelegeri privind dezvoltarea colaborării economice, științifice, culturale, umane, dintre popoarele noastre. Desigur, aceste înțelegeri vor deschide o perspectivă largă de colaborare; de altfel, în cursul zilei de mîine vom semna și unele acorduri în această privință, ceea ce va a- șeza relațiile dintre țările noastre pe o bază trainică. Iată de ce aș dori să exprim satisfacția noastră pentru faptul că ne aflăm în Costa Rica.Aș dori să exprim mulțumiri pentru sentimentele manifestate de cetățenii costaricani pe care i-am intilnit in această zi, să vă declar că asupra noastră, a- supra mea, a făcut o Impresie deosebită capitala țării dumneavoastră. Sper că veți răspunde invitației ca o delegație a dumneavoastră să viziteze România și capitala României — Bucu- reștlul. Am dori ca și intre capitalele țărilor noastre să se stabilească relații mal strînse de colaborare.Doresc să urez întregii populații din San Jose multă fericire, prosperitate, pace. Dumneavoastră vă urez succes in activitatea dumneavoastră, astfel incit capitala patriei dumneavoastră să fie tot mai frumoasă, să răspundă tot mai bine cerințelor tuturor locuitorilor ei. (Aplauze puternice).

CONVORBIRI OFICIALE 
între președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Jose Figueres Ferrer

Președintele Republicii Costa Rica 
a acceptat cu plăcere 
invitația de a vizita

Republica Socialistă România
Luni după-amiază și în cursul dimineții de marți, au avut loc convorbiri oficiale între președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Jose Figueres Ferrer.Din partea română au participat tovarășii Ion Pățan, Ștefan Andrei, George Macovescu, Bujor Almășan, Mircea Malița și Constantin Stănescu, ambasadorul român în Costa Rica.Din partea costaricană an participat Gonzalo J. Facio, ministrul afacerilor externe Gaston 

Cogan, ministrul economiei, industriei și comerțului, Rodolio Silva, ministrul lucrărilor publice și transporturilor, Alberto Canas, ministrul culturii, tineretului și sporturilor, Francisco Morales, ministrul muncii și securității sociale, Fernando Salazar Navarette, viceministru al afaceriloi externe, Guido Saenz, viceministru al culturii, tineretului și sporturilor.In timpul convorbirilor, au 

fost examinate probleme ale relațiilor bilaterale, exprimîndu-se liotărîrea comună de a dezvolta relațiile româno-costaricane, pe multiple planuri — economic, politic, tehnico-științific, cultural, artistic, de învățămînt.Cu acest prilej, președintele Nicolae Ceaușescu a adresat șefului statului costarican invitația de a face o vizită în România. Invitația a fost acceptată cu plăcere.
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im TOUflRflsmui nicolae cejwscii in costs m

TRATAT La gara „Ferrocarril

DE PRIETENIE Șl COOPERARE ÎNTRE 
REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Șl REPUBLICA COSTA RICARepublica Socialistă România și Republica Costa Rica, finind seama de relațiile de prietenie dintre cele două țări și de afinitățile de limbă și de cultură dintre popoarele lor, animate de dorința comună de a realiza aspirațiile de apropiere și de înțelegere ale popoarelor roman și costarican și de a dezvolta și in viitor relațiile de prietenie, de stimă și de cooperare dintre cele două state, de a promova extinderea contactelor în favoarea dezvoltării cooperării pașnice dintre popoarele lor, pe baza durabilă a respectării principiilor și normelor de drept și justiție internaționale,Dorind să crească aportul celor două țări la cauza păcii și securității in Europa, in America Latină și in lume și să contribuie la dezvoltarea cooperării între toate statele,Reafirmind atașamentul lor față de scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite, care proclamă voința popoarelor de a da dovadă de toleranță și a trăi în pace unul cu altul, intr-un spirit de bună vecinătate și de a dezvolta relații prietenești intre toate națiunile.Luind in considerare importanța fundamentală a întăririi legalității internaționale, a promovării primatului dreptului între națiuni prin respectarea efectivă, cu bună credință, în conduita statelor a principiilor și normelor dreptului internațional, a drepturilor și îndatoririlor ce revin statelor in virtutea dreptului internațional.Subliniind că marile schimbări politice, economice și sociale precum și progresul științific contemporan fac să crească importanța noilor principii ale dreptului internațional și a necesității aplicării lor mai eficiente în raporturile dintre state,( onștiente de responsabilitatea care incumbă tuturor statelor mari, mijlocii sau mici, indiferent de nivelul lor de dezvoltare sau sistemul politic, economic sau social, pentru instaurarea unui climat de pace și securitate in lume și pentru dezvoltarea relațiilor prietenești și de cooperare intre toate țările.Reamintind că toate statele, fără nici o deosebire, au dreptul și îndatorirea de a participa la soluționarea problemelor internaționale care Ie privesc.Convinse că respectarea deplinei suveranități și a egalității in drepturi a tuturor statelor constituie baza durabilă a cooperării, securității și a păcii internaționale.Expritnînd convingerea lor că pacea internațională se bazează pe respectarea dreptului sacru al fiecărui stat la suveranitate și independență națională, la pace și securitate și a dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și decide soaria, fără nici o intervenție, constriugere sau presiune externă.Reatirmînd dreptul și îndatorirea luturor statelor de a coopera intre ele in diverse domenii ale relațiilor internaționale,Convinse de responsabilitatea fundamentală care revine fiecărui stat de a continua dezvoltarea economică, socială și culturală a poporului său, de a mobiliza pe deplin resursele sale interne, fără nici un obstacol extern.Conștiente de necesitatea sporirii eforturilor pe plan național și internațional, pentru a se asigura un progres mai rapid al economiilor țărilor in curs de dezvoltare și a se reduce și elimina decalajul dintre ele și țările dezvoltate,Reafirmind dreptul tuturor statelor la dezvoltarea economică, socială și culturală independentă, precum și dreptul de a participa la cooperarea internațională in diverse domenii și de a avea acces liber la cuceririle științei și tehnicii moderne,Ferm convins de necesitatea stabilirii unei juste și echitabile ordini economice și sociale mondiale, bazate pe respectarea strictă a drepturilor și Îndatoririlor economice ale statelor și pe securitatea economică colectivă.Au hotărit să încheie prezentul tratat și, in acest scop, președintele Consiliului de Stai al Republicii Socialiste România și președintele Republicii Costa Rica au convenit asupra celor ce urmează :
ARTICOLUL Iînaltele Părți contractante pun la baza relațiilor dintre Republica Socialistă România și Republica Costa Rica următoarele principii :1. Dreptul -inalienabil al fiecărui popor de a decide soarta sa și de a-și alege și dezvolta liber sistemul său politic, economic și social, corespunzător voinței și intereselor sale proprii, fără nici un amestec din afară.2. Dreptul sacru al fiecărui stat la existență, libertate, independență și suveranitate națională.3. Dreptul suveran inalienabil și imprescriptibil al fiecărui stat de a folosi bogățiile sale naturale și toate celelalte resurse conform intereselor naționale, fără nici un fel de împiedicare din afară, inclusiv dreptul statelor riverane de a dispune, în funcție de necesitățile dezvoltării lor economice, de resursele marine situate în limitele jurisdicției lor naționale și de a 

participa echitabil la exploatarea teritoriilor submarine și a resurselor lor care constituie moștenirea comună a umanității.4. Egalitatea deplină în drepturi a tuturor statelor, indiferent de mărime, nivel de dezvoltare și sistemul lor politic, e- conomic sau social.5. Dreptul fiecărui stat de a participa, în condiții de deplină egalitate, la examinarea și soluționarea problemelor internaționale de interes comun.fi. Dreptul fiecărui stat de a folosi realizările științei și tehnologiei moderne.7. Dreptul statelor Ia avantaj reciproc în colaborarea dintre ele, în toate domeniile.8. Dreptul și îndatorirea statelor. indiferent de sistemul lor social și politic, de a coopera intre ele în diverse domenii in scopul menținerii păcii și securității internaționale, al favorizării progresului economic și social al tuturor națiunilor și în special al țărilor în curs de dezvoltare.

9. Obligația statelor de a nu interveni, sub nici o formă și sub nici un pretext, în afacerile interne sau externe ale oricărui alt stat.10. Obligația statelor de a respecta inviolabilitatea frontierelor de stat și a integrității teritoriale a altor state și. drept consecință, recunoașterea faptului că orice tentativă din partea unui stat îndreptată împotriva unității naționale sau integrității teritoriale a altui stat constituie o atingere gravă adusă păcii și securității internaționale și, prin urmare, obligația statelor de a nu recunoaște dobîndirile teritoriale sau avantajele speciale obținute prin forță.11. Obligația statelor de a se abține, în relațiile lor internaționale, de Ia orice fel de con-r stringere de ordin militar, politic, economic sau de altă natură și de la amenințarea cu forța sau folosirea forței, sub orice pretext, în orice împrejurare și sub orice formă, împotriva altui stat.12. Dreptul inerent al fiecărui stat Ia autoapărare individuală sau colectivă.13. Obligația statelor de a soluționa toate diferendele dintre ele exclusiv prin mijloace pașnice.14. Dreptul fiecărui stat Ia pace, menținerea păcii fiind de interes primordial pentru toate statele.15. Obligația fiecărui stat de a respecta drepturile de care se bucură alt stat, conform dreptului internațional, drepturile fundamentale ale statelor nu sînt susceptibile de nici o alterare.16. îndatorirea fiecărui stat de a-și îndeplini cu bună credință obligațiile asumate în conformitate cu Carta Națiunilor Unite, cele decurgînd din principiile și regulile de drept internațional, general recunoscute sau din acorduri internaționale valabile conform acestor principii și reguli de drept internațional.înaltele Părți contractante declară că, în interpretarea și a- plicarea lor, aceste principii fundamentale ale dreptului internațional sînt legate intre ele și fiecare principiu trebuie interpretat în contextul celorlalte principii. Ele trebuie să fie respectate riguros de către toate statele, în relațiile lor reciproce și nici o violare a unuia dintre aceste principii nu ar putea fi justificată niciodată și în nici o împrejurare.înaltele Părți contractante se declară hotărîte să dezvolte relații de prietenie și cooperare pe baza principiilor sus-mențio- nat'e, cu toate celelalte state.
ARTICOLUL IIînaltele Părți contractante vor dezvolta și intări relațiile de prietenie și cooperare in do
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meniile politic, economic, tehnologic, științific, cultural și in alte domenii similare intre cele două state, in conformitate cu principiile enunțate Ia Articolul I.
ARTICOLULUIînaltele Părți contractante vor intensifica și extinde cooperarea economică reciproc avantajoasă dintre cele două state, prin dezvoltarea schimburilor comerciale și diversificarea tipurilor de mărfuri ce vor fi schimbate între ele, prin eliminarea obstacolelor din calea schimburilor comerciale și îmbunătățirea metodelor și instrumentelor juridice care reglementează aceste exporturi, prin întărirea și extinderea cooperării industriale, tehnice și științifice în toate domeniile de interes reciproc în scopul folosirii pe deplin a resurselor lor naturale.
ARTICOLUL IVînaltele Părți contractante vor favoriza extinderea și intensificarea schimburilor dintre cele două state in domeniile științei, invățămintului, culturii, artelor și sportului.
ARTICOLUL Vînaltele Părți contractante vor dezvolta și aprofunda legăturile de prietenie dintre popoarele lor, printr-o mai bună cunoaștere reciprocă a valorilor lor materiale și spirituale și a- propierea dintre ele, prin cooperarea intre universități și instituții de artă și cultură, schimburi de oameni de știință, profesori și studenți, personalități ale vieții economice, politice și sociale, prin alte forme de legături, ca și prin contacte între cetățenii celor două state.
ARTICOLUL VIînaltele Părți contractante vor coopera în scopul realizării de măsuri eficiente în domeniul dezarmării și, în primul rînd, al dezarmării nucleare, prin crearea de zone denuclearizate în diferite regiuni ale lumii, împreună cu angajamentul ferm al statelor nucleare de a nu folosi armele atomice împotriva țărilor participante Ia astfel de zone și de a respecta statutul de denu- clearizare.
ARTICOLUL VIIînaltele Părți contractante vor coopera în scopul promovării destinderii, păcii, bunei înțele

geri și cooperării In Europa, America Latină și în întreaga lume.

Electrice» al Pacifico“

Feroviarii
costaricani

ARTICOLUL VIIIînaltele Părți contractante vor acționa împreună pentru stabilirea și menținerea unei ordini economice și sociale mondiale juste și echitabile prin instaurarea unei mai raționale diviziuni internaționale a muncii, prin încurajarea transformărilor necesare a fi operate in structura economiei mondiale, prin normalizarea și dezvoltarea comerțului, intensificarea cooperării economice intre toate statele și prin întărirea independenței economice a țărilor in curs de dezvoltare, prin Întărirea securității economice colective in scopul favorizării unei dezvoltări și a unei expansiuni susținute a economiilor naționale.
ARTICOLUL IXînaltele Părți contractante vor coopera pentru întărirea rolului Organizației Națiunilor Unite in menținerea și consolidarea Păcii și securității internaționale, dezvoltarea cooperării între toate națiunile și în promovarea respectării dreptului internațional in raporturile dintre state.
ARTICOLUL XIn scopul asigurării înfăptuirii dispozițiilor prezentului tratat, înaltele Părți contractante vor aprofunda și lărgi consultările dintre ele, fie pe cale diplomatică normală, fie prin consultări periodice la diverse nivele.Aceste consultări, care nu vor aduce prejudicii altor obligații internaționale ale celor două părți și nici celorlalte sisteme de consultări prevăzute de acorduri în vigoare, vor avea ca obiect chestiunile referitoare la dezvoltarea relațiilor dintre cele două state, problemele internaționale de interes comun, inclusiv cele examinate de organizațiile internaționale ale căror membre sint cele două state și în special O.N.U., precum și orice altă chestiune asupra căreia cele două părți vor considera util să aibă schimb de păreri.
ARTICOLUL XIînaltele Părți contractante declară că obligațiile prevăzute in prezentul tratat nu sint in contradicție cu obligațiile care decurg pentru fiecare dintre ele din alte tratate la care sînt părți, precum și din normele dreptului internațional.încheiat la San Jose, la 4 septembrie 1973, în două exemplare, fiecare în limbile română și spaniolă, ambele texte avind aceeași valabilitate.
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Feroviarii costaricani ureazâ
bun venit președintelui

Nicolae Ceaușescu

redeDe

Ca și in ziua precedentă, programul zilei de marți al vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu in Costa Rica a fost deosebit de bogat, cu multiple și variate manifestări. Vizita la gara „Ferro- carril Electrico al Pacifico'1, care a prilejuit o emoționantă în- tilnire cu feroviarii costaricani, solemnitatea depunerii unei coroane de flori la Monumentul eroilor din Parcul Național, continuarea convorbirilor la nivel inalt incepute luni, semnarea Tratatului de prietenie și cooperare mire Republica Socialistă România și Republica Costa Rica. precum și a unor acorduri de cooperare și colaborare în domeniile economic, industrial, tehnico-științific și cultural, vizita la ferma ,.Lucha". in curs de desfășurare la ora cind transmitem aceste rinduri — intreaga suită a acestor momente, ca și evenimentele care sint prevăzute a se desfășura in continuare liefează caracterul intens lucru al acestei vizite.Este ora 8,40 ora locală, la reședința oficială, rezervată oaspeților români, coloana de mașini se îndreaptă spre centrul orașului. Se străbat străzi înecate într-o revărsare de verdeață. ceea ce confirmă pe deplin denumirea de ,,Orașul Grădinilor”. după cum i se mai spune capitalei costaricane. Ia trecerea mașinilor, numeroși „Josefinos", cum sint denumiți locuitorii orașului, fac semne prietenești, salută cu multă simpatie pe solii unui popor de care se simt legați prin limbă, prin cultură și prin tradiții. Printre ei sint foarte mulți tineri, Costa Rica avînd unul din cei mai ridicați indici de natalitate. dar nici un militar. Este și firesc pentru o țară unde forțele armate au fost desființate, ceea ce a permis ca irosite in trecut în s litare să fie cu precădere spre învățămintului. Școli și Universități în loc de cazărmi, iată încă una din trăsăturile caracteristice ale acestui frumos oraș, de care luăm cunoștință parcurgîn- du-i din goana mașinilor arterele principale.Coloana oficială ajunge la gara „Ferrocarril Electrico al Pacifico", unde nu de multă vreme au sosit trei locomotive Diesel-electrice de fabricație românească. Președintele Nicolae Ceaușescu a fost intimpinat de ministrul lucrărilor publice și al transporturilor, Rodolfo Silva. și de ministrul siguranței publice, Fernando Valverde Vega, reprezentant al executivului Comitetului de direcție al Institutului Porturilor la Pacific (I.N.C.O.P.), organism de care depind și căile ferate. în fața gării, încadrată de steagurile celor două țări s-a adunat o mare mulțime de oameni care aclamă sosirea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este salutat cu căldură de Clarence Barth Vargas, președintele Comitetului de di

i fondurile scopuri mi- îndreptate dezvoltarea

un mea, din din

recție al Institutului Porturilor la Pacific. Cunoaștem marea dezvoltare pe care a luat-o industria românească, a declarat acesta, și ne bucură că vom putea beneficia de unele din realizările ei sub forma locomotivelor ce vor intra in dotarea Institutului Porturilor la Pacific. Comitetul de direcție, ca și lucrătorii Institutului Porturilor la Pacific, simt o mare bucurie că pot saluta prezența in mijlocul lor a conducătorului unei țări de care Costa Rica se simte apropiată prin originea latină comună și cu care dezvoltă relații de prietenie și colaborare. Pentru noi această zi va rămine de neuitat, încă o dată vă urăm din țoală inima „bun venit".Luind cuvintul, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a declarat :Aș dori să încep prin a adresa tuturor oamenilor muncii — cuprinzind aici și conducerea și inginerii și muncitorii — de la întreprinderea care va exploata locomotivele românești salut cordial din partea din partea muncitorilor transporturile de căi ferate România.Intr-adevăr, vizita noastră Costa Rica marchează un moment de importanță deosebită în relațiile dintre țările noastre. Prezența noastră in momentul de față aici, pentru a lua parte la această festivitate, este legată de faptul că un număr de locomotive românești vor începe să contribuie la dezvoltarea transporturilor din Costa Rica. Aceasta constituie un simbol și un început, aș putea spune, al relațiilor de colaborare economică. tehnico-științi- fică dintre țările noastre.în cursul convorbirilor cu președintele și cu miniștrii guvernului Republicii Costa Rica am ajuns Ia înțelegerea să realizăm o serie de acțiuni de colaborare in multe domenii de activitate. în curînd urmează să fie semnate o serie de documente in această privință ; deci prezenta acestor locomotive românești constituie începutul unei largi colaborări între țările noastre. Fie ca aceasta să fie un început al relațiilor de colaborare și prietenie dintre poporul român și poporul costari- can, să se dezvolte continuu a- ceste relații — ceea ce corespunde atît intereselor ambelor noastre popoare, cit și colaborării între toate statele, cauzei păcii în lume.Doresc încă o dată să urez tuturor celor ce lucrează la această întreprindere de transporturi din Cosia Rica succese in activitatea lor, multă sănătate și succes în dezvoltarea relațiilor dintre popoarele noastre.Aș dori să invit o delegație din întreprinderea dumneavoastră să viziteze o întreprindere de transporturi din România, pentru a dezvolta și pe această bază relațiile de colaborare dintre oamenii muncii din țările noastre. încă o dată vă doresc succes și multă fericire. 

In

în continuare, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România este invitat să viziteze platforma unde sint garate cele trei locomotive. Tovarășul Nicolae Ceaușescu se urcă în cabina uneia dintre locomotive care face cîteva manevre de probă. Locomotiva răspunde excelent la comenzi. Toți cei de față izbucnesc în aplauze. în foarte scurtă vreme acești mesageri ai tehnicii românești vor contribui la desfășurarea în cit mai bune condiții a traficului feroviar din a- ceastă republică latino-ameri- cană.Se vizitează apoi atelierele de reparații și Institutului fie. Hala voazată cu ale Republicii Socialiste România. La trecerea conducătorului statului nostru, muncitorii a- flați pe platformele de lucru îi fac o caldă manifestare de simpatie. Este o grăitoare mărturie a solidarității dintre muncitorii costaricani și cel români. în timpul vizitei tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat da re

de întreținere ale Porturilor la Paci- centrală este pa- drapele și stegulețe

prezentanții conducerii Institutului Național de Administrare a Căilor Ferate ale Pacificului că intre specialiștii români care au instruit • personalul de deservire a noilor locomotive Djesel-electrice și colegii lor costaricani s-au creat relații excelente de lucru. Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază că acest lucru este in interesul și în folosul ambelor țări și popoare.La terminarea vizitei în atelierele de reparații și întreținere, ministrul siguranței publice, Fernando Valverde Vega, reprezentant al executivului Comitetului de direcție al Institutului Porturilor la Pacific rostește o scurtă cuvintare dresind președintelui Nicolae Ceaușescu, României salutul feroviarilor costaricani. El a relevat succesele importante pe care le-a obținut țara noastră în dezvoltarea sa economică. Costa Rica — a spus vorbitorul — merge șl ea pe aceeași cale a dezvoltării și credem că prin stringerea legăturilor cu alte țări cum ar fi România vom putea să atingem 

a-

și noi la rîndul nostru trepte superioare de dezvoltare. lata de ce. dacă veți privi in jurul dumneavoastră, veți vedea oameni cu fețe vesele pentru că avem ca oaspete stimat pe reprezentantul unei țâri care prin politica sa ocupă un loc important in Europa, o țară care, in același timp — a obținut succese atît de marcante in dezvoltarea sa.Răspunzind, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a spus:Așa cum am spus cu cîteva minute mai înainte, vizita noastră în Costa Rica este expresia relațiilor de prietenie și colaborare care se dezvoltă intre poarele noastre. Am ajuns multe înțelegeri cu privire relațiile viitoare. In România întreaga putere politică este in mina clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității. Am invitat, deja, o delegație a conducerii întreprinderii și de muncitori să viziteze România, pentru a cunoaște nemijlocit felul de viață al poporului român, rezultatele pe care le-a obținut in construcția socialismului, care a transformat România ln-

tr-o perioadă scurtă, intr-o țară cu o industrie dezvoltată, în care bunăstarea muncitorilor, țăranilor. intelectualilor crește continuu. De altfel, tot ceea ce facem noi in România are drept scop de a asigura fiecărui om al muncii o viață cit mai bună, cit mai fericită, de a face ca omul să fie pe deplin liber și 

stăpin pe destinele sale. Ața se 
și explică faptul că întregul po
por român, incepînd cu clasa 
muncitoare, sprijină întreaga po
litică a partidului și guvernului 
nostru, pentru că această poli
tică ii asigură fericirea, inde
pendența, bunăstarea.

Colaborarea noastră cu țara 
dumneavoastră pornește de la 
faptul că sîntem țări care do
rim să ne dezvoltăm Indepen
dent, in oare poporul să fie stă- 
pîn pe destinele sale, să-și fă
urească o viață așa cum o do
rește, fără nici un amestec din 
afară.

Sigur, trăim intr-o asemenea 
perioadă în care au loc schim
bări mari. Este necesar ca clasa 
muncitoare, oamenii muncii de 
pretutindeni să fie uniți. Pînă 
ia urmă, in lume, muncitorii, 
țăranii, intelectualii reprezintă 
principala forță a dezvoltării so
cietății omenești. Noi am găsit 
in Costa Rica, In discuțiile cu 
președintele Figueres, cu miniș
trii din guvernul țării dumnea
voastră tocmai înțelegerea că 
trebuie să facem totul pentru 
ca oamenii muncii din țările 
noastre să ooiaboreze string in 
lupta pentru o viață mai bună, 
pentru o lume mai dreaptă, pen
tru o pace trainică intre toate 
popoarele.

Aș dori să vă adresez dumnea
voastră, muncitorilor de aici, iu- 
turor muncitorilor din cosia 
Rica salutul frățeso al muncito
rilor români. Mă simt foarte 
bine in mijlocul dumneavoastră,

SEMNAREA
UNOR ACORDURIMarți dimineața, au fost semnate Acordul de cooperare economică, industrială și tehnică pe termen lung, Acordul de colaborare culturală, Acordul de colaborare științifică și tehnică.Primul acord a fost semnat, din partea română, de Ion Pă- tan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministrul comerțului exterior, iar celelalte 

al acestor ateliere. Eu însumi 
sint muncitor și in întreaga ac
tivitate din România păstrez o 
strinsă legătură și permanent 
acționez pentru a uni clasa 
muncitoare in dezvoltarea între
gii societăți românești. Deci, aș 
dori să urez întregii muncitorimi 
din Costa Rica, dumneavoastră 
succese tot mai mari in activi
tate, de a face din Costa Kica o 
țară tot mal dezvoltată, in care 
clasa muncitoare, toți oamenii 
muncii să se simtă pe aepn'n 
■tăpini pe destinele lor.

Să trăiască solidaritatea aintre 
popoarele noastre, dintre mun
citorii țărilor noastre !

Să trăiască pacea și coiaoora» 
rea intre popoare !

Cuvintele președintelui Nicolae 
Ceaușescu sint subliniate ae a- 
plauzele puternice ale celor pre- 
genți.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
tși ia apoi rămas bun de ia con
ducătorii Institutului Porturilor 
la Pacific, de la muncitorii fe
roviari. care iși exprimă Inca o 
dată prin cuvinte pline de căl
dură și prin aclamații satisrac- 
ția șl gratitudinea 
tea de R-l fi avut

pentru cins- 
ca oaspete.

a fost reaReportajul vizitei 
Uzat de 

ION CÂRJE 
ROMULUS CAPLESCU 
RADU PASCAL 

Telefoto : 
RADU CRISTESCU 
ION DUMITRU

două de George Macovescu, ministrul afacerilor externe.,Din partea costaricană, cele trei acorduri au fost semnate de Gonzalo Facio, ministrul afacerilor externe.S-a convenit, totodată, efectuarea unui schimb de note privind încheierea unor înțelegeri referitoare la facilitarea acordării vizelor.

actualitatea PENTRU 
tineret!

• Muzeul tehnicii și meșteșugurilor populare din Dum- brava-Sibiului va avea printre reprezentanții de frunte ai olăritului și pe mesagerii ceramicii negre și zmălțuite din Corund, județul Harghita. Specialiști ai Muzeului Brukhenthal au trecut la demontarea și conservarea unei gospodării de olari din prima jumătate a secolului al XIX-lea. întregul ansamblu gospodăresc este alcătuit din- tr-o casă din lemn, înălțată în anul 1832, atelierul de lucru al olarului, o șură și două grajduri, cuptor pentru arsul vaselor, o masivă poartă din stejar cu o frumoasă portiță sculptată, întreaga unitate arhitectonică corundeană va aduce un plus de atractivitate complexului muzeistic sibian, sectorul ceramic fiind reprezentat în prezent de atelierele olarilor din Marginea-Suceava, Săcel-Mara- mureș, Oboga-Olt, Saca Româ- nă-Caraș-Severin și Obirșia- Hunedoara.
ION VULCANȘWWWW» Ijgg! ' !-■■ '■'-!■■■« ,im ;.ț... 11 W*''1 
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„FLOAREA 
DE LOTUS"Festivalul de muzică ușoară „Floarea de Lotus" ediția 1973, organizat cu concursul elevilor a fost net superior atît din punct de vedere al conținutului cît și al formei de organizare și al proporțiilor.Noua Casă de cultură a Sindicatelor, care în cursul a 6 luni de existență s-a integrat organic în viața culturală a orașului Oradea, prin sala ei mare s-a dovedit a fi în acest caz o gazdă plăcută și primitoare. Orchestra festivalului, condusă de compozitorul Boross Zoltân a avut o performanță străluci

toare. Și este de la sine înțeles, că reușita se datorește muncii susținute de propagandă și de organizare a Comitetului județean Bihor al U.T.C. care a asigurat și de această dată atmosfera specifică, tinerească și intimă a festivalului.43 de concurenți din ceic 26 de județe înscrise la concurs au intrat în competiție : după „repetiția generală" în fața comisiei de specialitate au rămas 26 de concurenți (din 17 județe). Pentru Mihacla Oancea, (Dîmbovița). Eugenia Lică (Prahova) și Violeta Corbu (Mehedinți) startul a reușit. Reușita lor a fost confirmată și de compozitori. muzicieni, reprezentanți ai organelor U.T.C., ale vieții culturale locale, din care a fost compus juriul. Sala arhiplină din cele trei zile, cit a durat concursul, le-a răsplătit strădaniile prin aplauze furtunoase. Cel mai mare succes au avut însă două compoziții patriotice de George Grigoriu, intitulate „Frumuseții tale" și „Dulce, dulce Românie".Festivalul, devenit deja tradițional, a însemnat și de a- ceastă dată un eveniment de seamă al vieții culturale oră- dene, care prin cele trei zile de sărbătoare ale tinereții, voioșiei și optimismului a devenit un prilej de satisfacție pentru tinerii din localitate.
MOLNAR ERZSEBET

GALA FORMAȚIILOR 
VOCAL- 

INSTRUMENTALEAstăzi se deschide la SALA PALATULUI concursul formațiilor vocal-instrumentale. Realizatorii spectacolului, Cicerone Grigorescu. și Nicolae Puica și-au propus să fie la înălțime și de aceea au invitat pe cu- noscuții regizori Dumitru Ciho- daru și Boris Stegărescu să semneze regia. Spectacolul va continua în zilele de 6. 8 și 9 septembrie și va avea două părți

distincte. Partea intii — concurs ; partea a doua — concertrecital cu interpreți de muzică ușoară. Astă seară vor evolua in partea întii, formațiile „MONDIAL" și AZUR (Ploiești). în partea a doua iși vor da concursul GEORGE ENACHE, care printre altele va interpreta și cunoscuta melodie care a devenit șlagăr la Festivalul Tineretului din Berlin „VIVAT FESTIVAL" de Temistocle Popa, DOINA BADEA, CORNEL COM- STANTINIU. și invitata ANA PASCALI (Italia). Vom ride cu Jean Constantin, Gelu Manola- che, Al. Lulescu, Nicu Constantin și Horia Șerbănescu, Acestuia din urmă ii revine sarcina prezentării spectacolului împreună cu Stelian Moise.Publicul spectator va fi cel care va desemna cea mai bună formație și aceasta o vom afla duminică. Pină atunci, mult succes concurenților.
MIRCEA COCOLAȘA APĂRUT

„ERA SOCIALISTĂ 4
nr. 17-1973Din sumar :Miron Constantinescu : Controlul — componentă a conducerii științifice a societății ; George Macovescu : Statornicirea unor noi relații pe continentul european ; Emanoil Flo- rescu : Eficiența in proiectarea construcțiilor ; Teodor Brateș : Cantitativ și calitativ în creșterea economică : Interdependențe—Construcții : Al. Șesan : O cerință primordială : Economisirea resurselor materiale ; Sint publicate rubricile : Dialectica dezvoltării societății socialiste ; Știință-invățămint ; Pagini de istorie ; Opinii ; Din mișcarea comunistă și muncitorească mondială ; Curente și idei ; Viața internațională ; Cărți și semnificații ; Revista revistelor ; Cuvintul cititorilor.

• FOTBALLotul reprezentativ de fotbal iși continuă pregătirile in vederea partidei eu selecționata R. D. Germane, jucind azi la Novi Sad in compania echipei locale. Vojvodina. Antrenorii Valentin Stănescu și Robert Cosmoc vor alcătui formația din următorul lot de jucători : Ră- ducanu, Iordache, Tănăsescu, N. lonescu, Antonescu, Sameș, Dinu, Velea. Dumitru, Beidea- nu. Anca, l'roi, Dobrin, Dumi- trache, Duciu Georgescu, Iordă- nescu, Țarălungă. Accidentali duminică, in meciurile cuplajului interbucureștean, Sătmărea- nu (entorsă la gleznă) și Radu Nunvveiller (întindere de ligamente) au rămas la București, unde sint supuși unor minuțioase îngrijiri medicale. „Cu siguranță —»ne-a declarat doctorul lotului. Dumitru Tomescu, ei vor fi apți de joc pînă la 26 septembrie, ziua meciului decisiv de la Leipzig".o Luni au lost reuniți la București și componenții loturilor naționale de tineret. Ju- ventiștii antrenați de Cornel Drăgușin (under 23) au plecat in cursul zilei de ieri în Bulga- , ria, unde vor da replica azi după-amiază. la Sofia, primei reprezentative a Bulgariei. în selecționata română vor juca, printre alții. Grigoraș, Marin Florin, Năstase, Anghelini, Radulescu. Lotul de tineret (sub 21 de ani) — din a cărui componență fac parte Lucuță. Rîșni- ță. Caniaro. Mireea Sandu, Ba- tacliu etc. — s-a antrenat ieri, pe stadionul .,23 August", sub conducerea lui Ion Voica, ur- mînd ca azi să-și incheie stagiul de pregătire în comun printr-un joc de verificare.
• TENISCei mai buni tenismani juniori din țara noastra, care s-au remarcat la campionatele republicane încheiate duminică la București, participă incepind de ieri la un concurs internațional care se desfășoară la Mamaia. Alături de reprezentanții noștri — printre care se numără Florin Manca, Costel Curcă, Mihai Tăbăraș, Virginia Ruzici, Florența Mihai. Mihacla Dimitriu — pe tablourile de concurs au fost înscrise numele ce

lor mai talentați și valoroși juniori din U.R.S.S.. Bulgaria, Cehoslovacia și Polonia. în proba de simplu masculin favoritul nr. 1 a fost desemnat în persoana proaspătului campion al țării noastre, Florin Manea.
• ATLETISMEchipa feminină de atletism a României va pleca azi, pe cale aerului, in Scoția, unde va participa -- alături de reprezentativele U.R.S.S., R. D. Germane și Bulgariei — la finalele ediției a IV-a a „Cupei* Europei — Bruno Zauli". Delegația noastră este alcătuită din următoarele sportive : Viorica Viscopoleanu, Argentina Menis,

Virginia Ioan-Bonci, Ileana Si- lai. Mariana Condovici, Doina Bădcscu, Natalia Andrei, Valentina Cioltan. Eva Zorgo, Carmen Ene, Marioara Lazăr, Laura Raez, Niculina Lungu, Mariana Suman.
0 întrunit Ia Belgrad, cu prilejul campionatelor mondiale de natație, Comitetul european de polo pe apă a hotărit ca la ediția 1973 a „Cupei campionilor europeni" să participe un număr de 19 echipe, reprezentind următoarele țări : Austria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Finlanda, Franța. Anglia, Grecia, Olanda, Ungaria. Italia, Polonia. România Suedia, Turcia, Cehoslovacia, U.R.S.S. și Iugoslavia.

★La Forest Hills. în campionatele internaționale de tenis ale S.U.A., s-au disputat primele partide din optimile de finală ale probei de simplu bărbați. Confirmînd rezultatele de pînă acum, tinărul jucător indian Vijay Amritraj l-a învins cu 6—2, 6—2. 6—2 pe australianul Allan Stone. O altă surpriză a turneului a fost furnizată de Jimmy Connors (S.U.A.). învingător cu 6—3, 6—2, 6—4 in partida susținută cu olandezul Tom Okker.

Turul ciclist al României. 1 magi ne din etapa a V-a.

UN RECORD EXCEPȚIONAL! | 

Peste 200.000.000 de spectatori | 
din toate țările lumii au văzut filmul

WALT DISNEY

TehnicolorO capodoperă a desenului animat 
în curînd pe ecranele Capitalei

producție
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PE MARGINEA UNEI ANCHETE SOCIO-PEDAGOGICE
Preocupările pentru ca adolescentul să facă o bună ucenicie introductivă în viața de ute- cist incă la școala comunistă a pionieriei se accentuează tot mai mult. După cum. organizația U.T.C. caută cele mai bune soluții, incit utecistul. pină de curind purtător al cravatei roșii, să găsească in organizația în care a intrat o parte a universului pionieriei asamblată armonios la cel al vieții ute- ciste.în acest scop, al găsirii echilibrului privind gradul de îmbinare intre o etapă și alta. Consiliul Național al Organizației Pionierilor a întreprins o anchetă socio-pedagogică — la realizarea căreia ziarul nostru a colaborat — in rîndul pionierilor și al celor care au făcut de curind legămintul utecist. Chestionarul, continînd șapte întrebări, a fost lansat, cu ajutorul comandanților-instructori și al unor secretari U.T.C. în rîndul a 590 elevi. Dintre aceștia, 441 sînt pionieri ai claselor VI, VII, iar 107 sînt uteciști. aflati la începutul activității lor in U.T.C. Lotul a cuprins pionieri și uteciști în proporții relativ egale din mediul urban și rural, școlile alese fiind situate în București și în Muntenia. Oltenia, Banat și Maramureș încît, dincolo de rezultatul care reflectă nivelul școlar al subiecților, sexul și apartenența la organizație să se obțină și date care să indice eventuale influente ale mediului urban si rural, precum și ale tradițiilor asupra activității pionierești. Din punct de vedere numeric, lotul nu poate fi considerat reprezentativ, avindu-se în vedere raportul cu numărul total al elevilor cuprinși în clasele de referință, dar, în mod sigur, însă, mediile statistice rezultate și sfera de acțiuni care s-a compus din opțiunile elevilor reprezintă un util material orientativ care poate sta la baza conceperii unor măsuri de natură să dea o mai mare încărcătură valorică actului pregătirii pionierilor să devină uteciști. să-i introducă treptat. cu tact. fără salturi bruște, fără rigidități in noua activitate de utecist.Avind la îndemînă prelucrarea răspunsurilor prin centralizarea statistică a codurilor — operație realizată de către sectorul de cercetare de pe lingă C.N.O.P. — cercetător Rodica Girleanu și Dumitru Giță. activist la Comisia organizatorică a C.N.O.P. — supunem atenției unele date din care se pot extrage sugestive concluzii și puncte de referință pentru activitatea cu pionierii ai căror pași sînt conduși spre organizația revoluționară de tineret.

ACTIVITĂȚI PREFERATE, DORITE 
A FI PRELUNGITE

Șl IN ORGANIZAȚIA U.T.C.Chestionarul ii invită pe elevi să enumere, în ordinea aprecierii proprii, cinci dintre cele mai interesante activități Pionierești Ia care le place să participe, propunîndu-le să ex

O mică insulă pierdută în Marea Tireniană și un țipăt sfîșietor anunțînd că s-a produs iremediabilul la capătul primei iubiri...Citeam — și cîntecul transmis la radio mi-a amplificat tulburarea — că, o dată cu prima zi de septembrie, undeva, într-o tabără de la poalele Făgărașului, s-a aprins ultimul foc al vacanței acesteia. în seara asta se va a- prinde cel din urmă foc în altă tabără, mîine în alta și... Și — gata ICapri, s-a sfîrșit...Vă va cădea mereu sub priviri, în aceste zile, fraza ; „Ultimul foc de tabără...". Citiți-o numai în gînd. Și dacă totuși îi rostiți cuvintele, faceți-o numai în șoaptă. Să nu audă brazii. Nici veverițele. Să nu afle marea. Nici pescărușii. Atât cit se va mai putea... o zi... o săp- tămînă... ultimul foc de tabără să rămînă o taină. 

plice în detaliu prin „de ce le plac“, primele două acțiuni. Ceva mai departe, o altă întrebare cerea subiecților să consemneze cîteva dintre acțiunile pe care le-au cunoscut în pio- nierie si care ar dori să fie preluate de către organizația U.T.C., — cum anume. Cele 2 708 activități numite au putut fi restrinse, in final, prin codificare, la o paletă cu 24 activități distincte in ordinea care urmează :adunări de detașament ; în- tîlniri cu personalități ; concursuri ; concursuri sportive ; excursii, expediții ; vizite ; drumeții ; vizionări de spectacole ; programe artistice : serbări ;
DE LA CRAVATA ROȘIE 

LA CARNETUL DE UTECIST
actul maturizării politice 

a adolescentului și implicațiile 
sale în munca educativămontaje ; simpozioane ; jocuri, cintece pionierești ; audiții ; dansuri populare ; muncă patriotică ; seri distractive ; carnaval. reuniune, foc de tabără ; acțiuni pentru apărarea patriei ; cercuri ; șezători, cenaclu ; informare politică, dezbateri ; stimularea interesului pentru învățătură și orientare școlară Ș> profesională ; expoziții, albume, semafor ; acțiuni în vederea legării prieteniei cu copii de peste hotare ; schimb de experiență.Din totalul activităților considerate ca fiind „cele mai interesante" poate fi detașat un prim lot de cinci acțiuni întrunind 86,14 la sută, pentru celelalte 19 activități optând 53,86 la sută. în lotul prim se includ : concursurile sportive și alte concursuri — 31,58 la suia, excursii și vizite — 17,71 lasută, adunări de detașament — 6,05 la sută. Orientarea a peste jumătate din lot spre cele cinci activități trebuie explicată prin nivelul de pregătire atins, raportate la vîrsta școlară, sex. apartenența la organizația de pionieri ori U.T.C.. precum și condițiile de mediu reprezentate de tradițiile locale, de mijloacele de recreere, de cadrul natural etc. Reținem că nivelul școlar la clasele ce se apropie de virsta utecistă — a Vl-a și a Vil-a — nu exercită, cel puțin din ceea ce exprimă acest lot. o influentă care să diferențieze vizibil pre-

Treceți prin poiană, ca de obicei, fluierînd. Culegeți, ca de obicei, flori și ciuperci. Dacă vi se pare că un cintezoi vă privește mai insistent, întoarceți capul, ridicați din umeri, mă rog, faceți
ÎNSEMNĂRI

de OCTAVceva, orice, dar nu trădați taina...Ieșiți pe plajă, ca și pină acum, rîzînd soarelui. Scrieți, ca și pînă .acum, cu degetul în nisip, poeme valurilor și vîntului. Dacă vi se pare că o meduză bănuiește ceva, prefaceți-vă indiferenți, ocoliți-o, mă rog, descurcați-vă într-un fel, dar nu trădați taina.Vă roagă copiii!Ei sînt tari. Sînt bărbați. Au primit vestea ultimului 

ferințele privind cele mai interesante activități. O atare concluzie se poate desprinde exa- minind comparat la cîteva detașamente configurația primelor cinci opțiuni.Școala generală din Seimi, Maramureș — clasa a Vl-a : adunare de detașament ; concursuri ; vizionări de spectacole ; excursii ; montaje ; clasa a Vil-a : excursii ; programe artistice ; concursuri sportive ; vizite ; activități de cerc ; Școala generală — Orșova — clasa a Vl-a : concursuri, muncă patriotică ; jocuri, cîntece pionierești : concursuri sportive ; întâlniri cu personalități; clasa a Vil-a : concursuri ; muncă pa

triotică ; concursuri sportive ; excursii : pregătire pentru apărarea patriei.Mai degrabă sexul prezintă o oarecare influență asupra totalului preferințelor numite. Băieții, bunăoară, preferă în- tr-un raport de 33,47 la sută concursurile. în timp ce pentru aceeași activitate, procentul la fete este de 31,53 la sută. Fetele își manifestă interesul în primul rînd pentru concursurile artistice. literare etc. — 17,44 la sută — și pe planul doi pentru concursurile sportive — 14,09 la sută. Băieții, dimpotrivă. aleg cu prioritate concursurile sportive —- 20,44 la sută — și, în al doilea rînd. celelalte concursuri. Același lucru privind excursiile și drumețiile : fetele le doresc in procent de 19.42 la sută, băieții în procent de 22,65 la sută. Apar și alte diferențieri explicabile prin preocupările deosebite ale băieților față de fete. La fete, stimularea interesului fată de învățătură se situează pe locul 19, iar băieții pe locul 13 ; întâlnirile cu personalități ocupă la fete locul 7, la băieți, — locul 10 ; învățarea jocurilor și cîntecelor pionierești, locul 11 la fete, locul 16 la băieți ; montajele literar-artistice, locul 6 la fete, locul 16 la băieți.Deși numirea preferințelor pentru anumite activități nu exprimă diferențieri categorice ținînd de criteriul sexului, chiar și cele semnalate trebuie să în- 
zk

foc de tabără cu demnitate. Dar gîndiți-vă la veverițe. Gîndiți-vă la pescăruși. Vă vor întreba cu neliniște, cu spaimă :— Cum ? Gata ? S-a sfîrșit ?
PANCU-IAȘIVă cunosc; nu veți avea inima să le răspundeți :— Da ! Gata ! S-a sfîrșit I Peste o zi, peste o săp- tămînă, nemaivăzînd copii în preajmă, se vor obișnui cu gîndul că taberele de vară s-au închis, că cel din urmă foc a fost chiar cel din urmă.Pentru că verii acesteia i s-a pus punct.Capri, s-a sfîrșit...O, și parcă a fost ieri — ca în romanță — ziua cînd pe tablele claselor au apărut, 

drume la o concepție diferențiată a cuprinderii pionierilor in acțiuni care să le corespundă, în detașamentul de pionieri să se țină seama că există pentru fete și băieți preferințe comune, dar și diferite.Condițiile de mediu din localitatea unde funcționează școala — gradul de dotare culturală, dezvoltarea industrială, gradul de urbanizare a relațiilor sociale, peisajul natural, tradiții etc. — influențează, după cum se observă din rezultatul sondajului, mai pregnant preferințele pentru diferitele activități pionierești.Gruparea primelor cinci preferințe ale pionierilor din cîteva 

școli plasate în zone diferite se prezintă astfel :Școala generală-Afumați : concursuri sportive ; simpozioane ; vizionări de spectacole ; vizite ; seri distractive. Școala generală — Orșova : concursuri; muncă patriotică ; concursuri sportive ; excursii și expediții ; pregătirea pentru apărarea patriei. Școala generală — Vînju Mare : concursuri sportive ;montaje ; adunări de detașament ; concursuri ; stimularea interesului pentru invătătură. Școala generală nr. 175 — București : montaje, cerc, concursuri, întâlniri cu personalități, vizionări de spectacole. Școala generală — Rogova : concurs ; excursii, expediții ; concursuri sportive ; drumeții ; jocuri și cîntece pionierești, audiții.Ce reținem : că, intr-adevăr, condițiile de mediu influențează activitatea pionierească. La Orșova — și situația este valabilă și pentru Drobeta-Turnu Severin — localitate aflată în vecinătatea Pbrților de Fier, pionierii aleg efectuarea muncii patriotice ca o activitate prioritară. Normal, dacă ne gîndim că ei cresc in climatul predominant al construcției, al șantierului, au posibilități să desfășoare o așemenea activitate, se simt utili. La Rogova. în schimb, unde nu există obiective care să solicite mari lucrări cu participarea obștească, munca natriotică nu apare. La Vînju Mare, localitate de șes, nu 

însoțite de trei semne de exclamare, ca trei formidabile salve în cinstea voioșiei, cuvintele; „A sosit vacanța 1 ! !“.Trei salve pentru minunea de umbră și răcoare — tabăra de la munte. Trei salve pentru minunea de aur și spumă — tabăra de la mare. Trei salve pentru tot ce poate dărui copilăriei fericita, romantica Arcadie a vacanței.Și deodată : ultimul foc de tabără...Citiți știrea numai în gînd. Și dacă totuși îi rostiți cuvintele, faceți-o numai în șoaptă. Să nu audă munții. Să nu afle marea.Vă roagă copiii IEi sînt tari. Sînt bărbați. Dar ce puteți pretinde de la niște bieți munți, de la o biată mare ?Capri, s-a sfîrșit......ca să înceapă din nou la vara viitoare I 

se remarcă opțiunea pentru excursie, activitate care pe întreg lotul ocupă locul al III- lea. La școala bucureșteană se relevă preferința pentru montaje și activitate de cerc, pentru întâlniri cu personalități, intrucit condițiile oferă asemenea posibilități, după cum a- propierea școlii din Afumați de București explică înclinarea balanței preferințelor spre spectacolele artistice ale Capitalei.Surprinde, însă. următorul fapt : că intre opțiunile pionierilor și cele ale uteciștilor e- xistă o identitate de opțiuni. Firesc ar fi fost să nu fie. Realitatea spune că în primii ani de viață utecistă rămin in memorie acțiunile din pionierie și ei le relevă ca preferințe, deși țin de timpul trecut, pe cind pionierii vorbesc despre acțiuni pe care le desfășoară in prezent. Chiar și acele preferințe evocate de către uteciști pot fi concludente, intrucit lasă să se înțeleagă ce merită continuat in organizația U.T.C. din timpul pionieriei, și în plus, trădează existența unei pauze nejustificate în acțiune la începutul vieții uteciste.Subiecții, puși în situația de a motiva, „de ce preferă anumite acțiuni", au răspuns, to- talizind o sugestivă paletă de activități pentru proiectele de viitor. Pe primul loc se situează explicarea preferinței pentru o acțiune ori alta prin „satisfacția" și „plăcerea" oferite de activitatea ori activitățile numite. Ceea ce este de înțeles, întrucît ne aflăm în fața unei vîrste care situează valoarea unui lucru realizat în funcție de mulțumirea produsă individului. Totodată. însă, se detașează si motivări care îl prezintă pe subiect ca un adolescent în stare să pună în evidentă meritul unei acțiuni și prin „îmbogățirea cunoștințelor". „prilej de coparticipare", „prilej de întrecere", „dorința ca școala ori orașul să fie înfrumusețate", „prilej de cunoaștere a frumuseților țării", „prilej de manifestare a dragostei și recunoștinței față de partid, fată de clasa muncitoare", „prilej de a fi de folos patriei", prilej de stimulare a talentelor", „prilej de a fi împreună cu alți pionieri", „prilej de afirmare proprie", „de stimulare a talentelor", de realizare a unor idealuri", „prilej de recreere". Pe un asemenea suport de motivații. puse în lumină de eșantionul de pionieri și uteciști cărora ne-am adresat, se poate a- șeza mai temeinic o activitate substanțializată ca efect educativ ; se poate interveni subtil, cu tact, pentru a-i ajuta pe e- levi de la vîrsta pionieratului să gîndească si să le rămină în memorie ceea ce realizează, să participe la diferite activități nu întâmplător, pentru că sînt mobilizați. ci pentru că o anume acțiune și nu alta îi interesează. le împlinesc personalitatea, preocupările de elev cu cele obștești. extrașcolare. După cum. in funcție de aceste motivații. se poate determina către ce se îndreaptă, ce apreciază elevii, care este cursul majoritar al preferințelor, un curs care să continuie și în primii ani ai . vieții de utecist.
Rubrică realizată de 
LUCREȚIA LUSTIG

...Și bradul va cădea.

£

Constructorii sini prezenți.

Foto : GH. CUCV

Dacă ar fi
trăit Andre j

de aripa
în- film ucigînd în în (filmată un cri-

ni se acesta,Bun-

„Cenușă și diamant" cepe să devină un mare, într-un moment foarte precis, într-o secvență exact delimitată, cînd deodată, și numai aparent, stilul lui Wajda se schimbă. Secvența din biserică în care Cybulsky descifrează versurile acelea scrijelite pe perete, cu lumina lanternei, împreună cu fata de la bar. Pînă atunci filmul se derulase sobru și clasic, narativ. Din acel moment cheie, el se transformă într-un poem, într-o baladă tragică. Alchimia trecerii, aproape sincopată, ține de marea artă, orice analiză se vădește inutilă. Se lasă atunci, după versurile șoptite, o mare liniște, un gol, un hallo lung, peste ecran, o liniște pe care oamenii mării o cunosc, înainte de marile furtuni. Desfășurarea ulterioară a evenimentelor este violentă, nervoasă, cu exacerbarea expresionismului școlii poloneze de film, balul notabilităților, pare a fi în sensul peste „Viridiana" lui nel. Crisparea eroului însuși explodează într-o disperată beție a gestului care-i scapă de sub orice control mental — el se duce hipnotizat parcă, implacabil, în întâmpinarea destinului său, iar destinul său este moartea.Din toate istoriile filmului nu lipsesc „secvența paharelor" și „secvența ceafurilor albe" din moartea pe cîmpul dar cu adevărat cutremurătoare în „Cenușă și diamant" este scena crimei. Urmărirea, pe străzile întunecate, a omului înalt, masiv și greoi, sprijinit într-un baston al cărui zgomot ritmic punctează liniștea. Urmăritorul este el însuși un hăituit, pe fata căruia se citește teroarea. spaima. Nimic din complicata expresivitate a actorului nu mai rămîne, fața i se zărește din cind în cînd în penumbră. buhăită, țeapănă dintr-odată. Fața unui criminal de rînd. Omorul e jalnic și cutremurător ca semnificație, activistul îi cade în brațe, spasmele morții sînt o îmbrățișare care pentru eventualul se vedea paternă, Waida a intuittafora exactă, băiatul nu mai era un luptător, venise pacea, aducînd cu ea evi

cear- final, sordid,

privitor duioasă, genial me- băiatul
SMARANDA JELESCU

dența enormei sale erori, precaritatea „idealului" pentru care riscase, acest moment istoric, această dimineață extraordinar) el era minai de rînd.Băiatul este atins morții din pricină că era un temperament totalitar, exclusivist, fanatic. El nu putea înțelege și admite eroarea fundamentală a alegerii sale și presupun că dacă n-ar fi fost omorît, s-ar fi sinucis, incapabil de alt destin. Posibilitatea unui alt destin i se oferă de altfel, în noaptea aceea, dar adeziunea sa e numai verbală, falsă, el nu vrea să renunțe la tabăra sa. pentru că nimic nu l-ar fi împiedicat să o facă, nimic nu l-ar fi împiedicat să „întoarcă armele". Nu vrea, sau nu poate, ceea ce raportat la gravitatea momentului, era același lucru. Executând crima, inutilă și odioasă, el se vădește infestat, pierdut, inexorabil legat de moartea cauzei sale. De unde atunci dramatismul întregului film și a personajului său principal ? Pentru că, tînărului de 20 de ani nu i-a fost dat să trăiască. Conștiința sa, maturizarea sa grăbită și scurtă a fost conștiința crimei. „Era frumos" — surîde el cu cruzime, amintindu-și de anii petrecuți cu arma în mină. Alții n-a cunoscut. Ani în care el și alții ca el au îngrășat cîmpurile de cu vigoarea sîngelui năr. Cei mai răi au plut închisorile răzbunării. Mulți s-au recuperat, cu prețul tinereții pierdute și al unui cancer adînc, în suflet. Eroul lui nu era dintre aceștia, a înțeles că viața sa e pierdută, a înțeles s-o și piardă, dar pentru că în „ideologia" sa sinuciderea era lașă, a preferat să moară ucigînd, ca un ultim afront amar, disperat și crud adus propriei sale înțelegeri. De aceea filmul devine mare în scena din biserică, în liniștea aceea populată de vocabulele solemne, de bronz, ale versului. Cealaltă viață, cea adevărată, pe care n-a trăit-o niciodată 1 s-a relevat brusc bătrînului tînăr ca o mare și mortală suferință.Dacă ar fi trăit... Dar nu avea cum să trăiască.

război lor tî- um-
definit Wajda Cînd

î
5

PENTRU
TIMPUL

D»V. LS

AFECȚIUNE : Capitol (orele
9,30; 11,45; 14; 16,30: 18,30; 20,30).

DREPTUL DE A IUBI : Lucea
fărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Grădina Luceafărul 
(ora 19,30).

FELLAGA : Lumina (orele 9 j
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

PERECHILE : Patria (orele 9 ;
12 ; 15 ; 18 ; 21), Festival (orele 9 ; 
11,45; 14,30; 17,30; 20,30), Grădina 
Festival (orele 19,15).

CONSPIRAȚIA : Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18,15; 20,30), Cen
tral (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30).

polițistul : București (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21) ; 
Scala (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21) ; Excelsior (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ;
Stadionul Dinamo (orele 19,30), 
Grădina București (orele 19,30).

DEPARTE DE TIPPERARY t 
Favorit (orele 9,15 : 11,30 ; 13,45 ; 
16; 18,15; 20,30), Modern (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Victoria (orele 10; 12; 15; 17; 19; 
21).

EGLANTINE : Doina (orele 11 ț
13 ; 15,15 ; 17,30 ; 20 — program de 
desene animate pentru copii ora
9.30) .

FERMA DIN ARIZONA : Tim
puri Noi (orele 9,15—19 în conti
nuare).

PARAȘUTIȘTII : Buzeștl (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) J 
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 20,45) ; Grădina Buzeștl 
(ora 19,30).

AVENTURA LUI POSEIDON I 
Grivița (orele 9 ; 12 ; 15,15 ; 18 ;
20.30) , Volga (orele 8,45; 11,15;
13,30; 15,45; 18,15: 20,45).

CARTEA JUNGLEI : Miorița
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20.15) .

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI I 
Popular (orele 16 ; 18 ; 20).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM t 
Tomis (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18,15 ; 20,30)»; Aurora (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15) ; 
Flamura (erele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30) ; Grădina Aurora 
(orele 19,30) ; Grădina Tomis (o- 
rele 19,30).

EVA și ADAM : Viitorul (orele 
16 ; 18 ; 20).

DISTRATUL : înfrățirea (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

JUCĂTORUL : Drumul Sării (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

JANDARMUL LA PLIMBARE î 
Dacia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30).

AUTOSTOP ; Pacea (orele 16 ; 
18 ; 20).

FANTOMA LUT BARBA NEA
GRA : Bucegl (orele 15,45 ; IR ;
20.15) ; Arta (orele 15,30 ; 18 ;
20.30) ; Grădina Bucegi (orele
19.30) .

TU, EU ȘI MICUL PARIS î Fe
rentari (orele 15,30 ; 18 : 20).

UN OM IN SĂLBĂTICIE : G1U- 
lești (orele 15.30 ; 18 ; 20,30) ; Mun
ca (orele 15,30 : 18 : 20,15).

ULTIMUL CARTUȘ : Cosmof
(orele 15,30 : 18 ; 20,15).

LA RĂSCRUCE DE VlNTURI : 
Rahova (orele 15.30 ; 18 ; 20,15).

VALTER APĂRĂ SARAJEVO : 
Floreasca (orele 15,30; 19).

FLUTURII SÎNT LIBERI : Uni
rea (orele 15,30 : 17,45 : 20) ; Gră
dina Unirea (orele 19,30).

CUTEZANȚA : Cotrocenl (orele
15.30 : 18 : 20,15).

INFAILIBILUL RAFFLES : Li
ra (orele 15,30 ; 18 ; 20,15) : Moși
lor (orele 16 : 18 ; 20) ; Grădina 
Lira (orele 19,30).

COWBOY : Crîngașl (orele 15,30 : 
18 : 20,15).

CIPRIAN PORUMBESCU : Fla
căra (orele 16 : 19,30).

ANTONIU ȘI CLEOPATRA t 
Progresul (orele 15.30 ; 19).

FLORENTINER NR. 73 : Vltan 
(orele 15.30 : 18 ; 20,15).

LOVE STORY : Capitol (ore
le 19).

SIMON TEMPLAR INTERVI
NE : Vltan (orele 19,30).

9,00 Știri. 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : ,.înainte, schimb 
de mîine" de Radu Paladi. 10,00 
Meridian-club. 11,00 Știință și teh
nică. 11,10 Profil pe portativ — 
pianista Aurelia Cionca. 11,30 Geo
grafie folclorică, Vîlcea. 12,00 
Transmisiuni directe din țară. 12,10 
Invitație în fonotecă. 12,55 Melodia 
zilei. 13,00 închiderea emisiunii de 
dimineață. 17,00 Știrile după-amie- 
zii. 17,05 Alo, Radio ! — muzică 
ușoară la cererea ascultătorilor. 
18,00 Șapte zile, șapte arte. Artă 
plastică. 18,10 Dublu recital : Dlda 
Drăgan și Janusz Hriniewicz. 18,55 
Melodia zilei. 19,00 In direct... de 
la București — Oradea — Arad. 
Reacția în lanț a Inițiativelor.
19.30 Știri. 19.35 Casa de discuri 
.Eterna". 20,00 Figuri de seamă 

din istoria culturii românești : 
folcloristul și etnograful Simlon 
Florea Marian. 21,00 Radlo-super- 
top — muzică ușoară de peste 
hotare. 22,00 Radioiurnal. Buletin 
meteorologic. Sport. 22,30 Melodia 
zilei. 22,35 Vedete ale muzicii 
ușoare. 23,15 — Poetica. Marta 
Bftrbulescu. 23,20 Lucrări de com
pozitori japonezi contemporani. 
23,55—24,00 Ultimele știri.

• AUGUST, LUNA RE
CORDURILOR

• SEPTEMBRIE,
LA ACELAȘI NIVEL

NICI UN MINUT PIERDUT- 

RANDAMENTE MAXIME 

pe fiecare echipă și constructor

Ne-am grăbit în zorii uneia din zilele trecute să ajungem pe șantierul Fabricii de carton ondulat din București mai devreme decît constructorii pentru a consemna momentul începerii lucrului. Dar la 6.45 ei erau deja în plină activitate. Am înțeles, fără să mai deschidem discuția pe această temă că oamenii, atît constructorii cit și cei din partea beneficiarului care-i ajutau la montarea instalației nu-și mai stabilesc programul de muncă după ceas, ci după nevoia și urgența lucrărilor din grafic, că aici, minutele sînt cintărite în tonele utilajului montat, în randamentul fiecărui om.Fabrica de carton ondulat va începe să producă înainte de sfîrșitul anului, ca rezultat al 

eforturilor conjugate ale constructorilor și beneficiarului. Exemplul a fost notat insă la întâmplare. Pe platforma industrială a Tirgoviștei — cel mai de seamă obiectiv de investiții din acest cincinal — luna august a stat sub același semn al randamentelor maxime, sub semnul colaborării fructuoase dintre constructor și beneficiar. Au fost executate Ia cele două oțelării, la forjă, la laminorul de tablă subțire, un volum de lucrări peste cele planificate, în valoare de circa 5 milioane lei. Pe șantierul Fabricii de produse ceramice din Doicești, pe șantierul noii linii de ciment din Fieni, pe șantierul noilor capacități de producție al Uzinei „23 August" din Capitală și multe altele, lucrările au intrat în graficul sta

bilit creîndu-se posibilitatea începerii producției la termenele planificate.Intr-adevăr, răspunzînd cu entuziasm chemării Comitetului executiv al C.C. al P.C.R. și al secretarului general al partidului, constructorii și alături de ei beneficiarii, furnizorii de utilaje, proiectanții au conlucrat cu rezultate evidente în ultima perioadă conferind lunii august, dimensiunile unei luni hotărî- toare în recuperarea rămînerilor în urmă și obținerea de avansuri pe numeroase șantiere. La acest succes o contribuție de seamă și-au adus-o și și-o aduc în continuare tinerii din toate sectoarele de activitate care, mobilizați de organizațiile U.T.C. au efectuat zeci de mii de ore de muncă voluntar-pa- 

triotică la construcția obiectivelor industriale, social-culturale și agro-zootehnice. La inițiativa patriotică a colectivului T.C.I. București de a lucra program normal în zilele de 23 și 24 august, căreia i s-au alăturat majoritatea covîrșitoare a colectivelor de constructori, tinerii au răspuns cu înaltă responsabilitate. Comitetul județean Vilcea al U.T.C. a lansat imediat inițiativa „De la fiecare tinăr constructor o contribuție maximă la înfăptuirea sarcinilor de investiții", prin care-și propunea mobilizarea tinerilor constructori de pe toate șantierele județului la muncă în program normal atît în zilele de 23 și 24 august cît și în duminicile care urmează pînă la recuperarea restanțelor. Inițiativa își pro

punea de asemenea antrenarea tinerilor din întreprinderile beneficiare, a elevilor și studenților aflați în vacanță, la acțiuni de muncă patriotică pe aceste șantiere. în următoarele 2—3 zile toate comitetele județene ale U.T.C. din țară comunicau Comitetului Central al U.T.C. hotărîrea lor de a prelua valoroasa inițiativă. A fost o amplă desfășurare de forțe tinere. Sub îndrumarea nemijlocită a activiștilor Comitetului Central, ai comitetelor județene, municipale și orășenești ale U.T.C., zeci de mii de tineri au răspuns prezent pe șantierele care reclamau nevoia forței de muncă suplimentară, dinamizînd ritmul lucrărilor și înlesnind obținerea unor importante economii. Numai în zilele de 23 și 

24 august și ultima duminică din luna august din rapoartele comunicate la C.C. al U.T.C. reiese că aproape o sută de mii de tineri au executat prin muncă patriotică lucrări în valoare de circa 6 milioane lei.Toate aceste rezultate însă se regăsesc în cifre și mai sintetice. După informațiile pe care ni le furnizează Banca de Investiții, în luna august au fost puse în funcțiune 17 capacități și obiective industriale principale din care 6 parțial, iar de la începutul anului pină în prezent au început să producă integral 128 obiective și capacități industriale principale și 38 parțial, în afara industriei alimentare. Merită de asemenea a fi subliniat faptul că un număr de 22 capacități, din care 14 parțial, au fost puse în funcțiune înaintea termenelor stabilite, ceea ce confirmă că acolo unde munca este bine organizată. unde colaborarea între factorii răspunzători de investiții este bine corelată, activitatea de construcții poate fi deosebit de rodnică.Bunele rezultate obținute în luna precedentă nu presupun nicidecum slăbirea ritmului de muncă în investiții ci dimpotrivă. intensificarea lui în a- ceastă lună și cele care urmează deoarece un mare număr de alte obiective continuă să se situeze în afara graficelor, termenele de punere în funcțiune fiind încă incerte. Timpul frumos care se anunță este de bun augur. Folosirea intensă a timpului și utilajelor pe șantiere, organizarea judicioasă a 

activității la toate punctele de lucru, în deplin consens cu lupta pentru reducerea consumurilor de materii prime și materiale, îndeosebi ciment, energie electrică, var, cherestea etc. este modalitatea principală prin care trebuie să se mențină ritmul înalt de muncă. Datoria patriotică a colectivelor din întreprinderile furnizoare de utilaje tehnologice le impune să ia toate măsurile pentru livrarea în cel mai scurt timp posibil a utilajelor contractate. In articolele noastre la rubrica „In legătură directă cu șantierele țării", am semnalat deseori restanțele u- nor întreprinderi ca uzinele de utilaje chimice din Ploiești, Găești, București. Uzinele „Vulcan", „Unio" Satu Mare, „23 August" etc. ele fiind principalele debitoare către noile obiective. Organizațiile U.T.C. vor trebui să-și aducă în continuare maxima lor contribuție la lucrările de investiții. în cadrul întrecerii uteciste „Tineretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen" ele trebuie să militeze cu și mai mare consecvență pentru întărirea disciplinei tineretului, pentru creșterea nivelului său profesional, pentru sporirea productivității muncii. In orele libere echipe de tineri lăcătuși montori, alți meseriași din întreprinderile beneficiare vor trebui mobilizați pe șantiere pentru grăbirea ritmului lucrărilor, pentru apropierea orei producției la toate obiectivele de investiții.
ROMULUS LAL

Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : TREI 
FRAȚI GEMENI VENEȚIENI 
ora 20; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : TRASNITUL MEU DRAG 
— ora 19,30: (Grădina Boema) : 
ESTIVAL BOEMA — ora 20.

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba engleză. Re
capitulare (9). 9,30 Parada sportu
rilor. 10,00 Telex. 10,05 Avanpre
miera. 10,10 Șoferi de cursă lun
gă. 10,30 Selecțluni din „Album 
duminical". 11,io La ordinea zilei. 
Azi, județul Timiș. 11,25 Film se
rial : „Marea iubire a Iul
Balzac". 12,20 Revista literar-ar- 
tistică TV. 13,00 Telejurnal. 17,30 
Curs de limbă germană. 18;00 Te
lex. 18,05 Tragerea Pronoexpres.
18.15 întrebări și răspunsuri : Mu
tații în structura socială a Româ
niei ; sensul și necesitatea educa
ției permanente. 18,45 Caracas — 
capitala Venezuelei. 19,00 Timp șl 
anotimp în agricultură. 19,30 Tele
jurnal. Cincinalul înainte de ter
men. 1973 — an hotărîtor. 20,00 
Cîntecul săptămînil : „o ramură 
spre cer". 20,05 Teleobiectiv. 20,30 
Telecinemateca : Ciclul John
Ford : „Plugul și stelele". Cu 
Barbara Stanwyck și Preston 
Foster. 21,50 Interpretul preferat. 
22,00 „24 de ore".

PROGRAMUL II

20,00 o viată pentru o idee : Da
niel Danlelopolu. 20.30 Agenda. 
20,35 Avanpremieră. 20,40 Tineri 
Interpreți. 21,25 Muzeul de la 
ToDalu. 21,35 Ghișeul. 21,55 Me
ridiane literare. 22,15 Ecou de ro
manță.
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INTERVIUL
acordat de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

ziarului argentinian „Opinion"
ÎNTREBARE : Ați dori, 

domnule președinte, să ne 
vorbiți despre preocupările 
actuale ale României pe pla
nul politicii interne ?

producției șapte luni de 14.6 lao mare a-

RĂSPUNS : Actualmente, întregul popor român se găsește angajat în eforturi susținute pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului al .X-lea și ale Conferinței Naționale a partidului, care au trasat drept obiectiv fundamental făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în România. Aceasta înseamnă dezvoltarea în ritm înalt a industriei, agriculturii, a întregii economii naționale. Vă pot spune că prevederile planului cincinal se înfăptuiesc cu succes. Pe primii doi ani și jumătate, prevederile sint nu numai realizate, dar chiar depășite. Ritmul de creștere a industriale, pe cele din acest an, este sută.Totodată, acordăm tenție dezvoltării învățămintu- lui, științei, culturii, conside- ind că toate acestea constituie factori primordiali ai progresului general. în condițiile revoluției tehnico-științifice contemporane trebuie să punem la baza întregii dezvoltări cele mai noi cuceriri în toate domeniile.Acordăm o atenție permanentă ridicării bunăstării materiale și spirituale a poporului. De altfel, esența însăși a făuririi socialismului, tot ceea ce înfăptuim este îndreptat spre a asigura întregului, popor condiții cit mai bune de viață, de a crea largi posibilități de manifestare a personalității umane.O atenție deosebită acordăm problemelor perfecționării conducerii, participării maselor populare la conducerea societății, dezvoltării democrației socialiste, ca factor de participare directă a întregului popor la făurirea în mod conștient a propriului său viitor.
ÎNTREBARE : Este cu

noscut că industria româ
nească se dezvoltă în ritmuri 
înalte. Ce rațiuni stau la baza 
acestor ritmuri ? Care sînt 
obiectivele politicii de indus
trializare și 
muncitorii 
înfăptuirea

cum participă 
la elaborarea și 
acestei politici ?Am menționat de dezvoltare aRĂSPUNS: deja că ritmul industriei în acest an depășește 14 la sută. Am adoptat această orientare pornind, in primul rind, de la faptul că făurirea unei societăți socialiste dezvoltate presupune o economie puternică, pentru a putea satisface din plin necesitățile tuturor oamenilor muncii. In al doilea rind, progresul susținut al industriei, agriculturii, al întregii economii constituie un factor esențial pentru însăși dezvoltarea independentă a țării. în al treilea rind, tocmai pe baza unei dezvoltări puternice turii, a creează cipareaternațională a muncii, de cooperare largă cu alte state. A- cestea sint rațiunile care ne-au determinat și ne fac să avem In vedere și în viitor continuarea dezvoltării într-un ritm inalt a întregii economii și, în primul rind, a industriei.Este de înțeles că rolul hotă-

a industriei și agricul- întregii economii se condițiile pentru parti- activă la diviziunea in-

UNDE VOM DEPOZITA 4000 KILOGRAME GRIU
RECOLTA ACESTEI TOAMNE?

(Urmare din pag. I)

• Problemă cel puțin tot atît de importantă ca și rezultatul, depozitarea recoltei de porumb preocupă (pe alocuri, ar trebui să preocupe !) în cel mai înalt grad. în județul Gorj, de pildă, cooperativele agricole au a- sigurat deja pătulele și magaziile necesare depozitării recoltelor bune de porumb, de floa- rea-soarelui, in și fructe din a- ceastă toamnă. Numai prin a- menajări noi s-a creat un spațiu suplimentar echivalent cu producția a cel puțin zece mii de hectare cultivate. Și totuși, un semn de întrebare : Oficiul de valorificare a cerealelor și producerea nutrețurilor combinate se află și acum, la începutul lunii septembrie, în dialog cu Centrala din București, dacă este sau nu cazul să se amenajeze spații de depozitare noi însumând 5—6 mii de tone. Cincisprezece mii de panouri sînt încă recomandate unităților producătoare, iar neclarificarea situației „este sau nu nevoie de pătule", atrage după sine întîr- zieri în executarea investiției, și 

rîtor în înfăptuirea acestei politici îl are clasa muncitoare, principala forță productivă ; dar, totodată, trebuie să menționez rolul deosebit de important al intelectualității tehnice, al cercetării științifice care aduce, de asemenea, o contribuție deosebită la întregul progres ai industriei române. În același timp, am creat condiții organizatorice pentru participarea directă a oamenilor muncii la conducerea activității întreprinderilor și a întregii societăți. în acest scop funcționează comitete și consilii ale oamenilor muncii, ca organe de conducere a întreprinderilor, iar adunările generale ale tuturor salariaților constituie forumul suprem al conducerii colective ain intre- prinderi. Avem in vedere că numai cu participarea directă a maselor muncitoare atît la elaborarea politicii generale economice și sociale, cit și a politicii internaționale, ca de altfel la soluționarea problemelor, se pot înfăptui cu succes aceste o- biective.
ÎNTREBARE : Care este 

poziția guvernului României 
față de investițiile străine în 
dezvoltarea economică a ță
rii ?RĂSPUNS : Guvernul României privește în mod favorabil realizarea unor investiții străine în România, îndeosebi în cadrul unor societăți mixte. Practic, însă, pină acum am realizat puțin în această privință. Sperăm, însă, ca în viitor, pe baza legilor pe care le avem în momentul de față, să putem atinge un volum mai mare de investiții în unele ramuri ale economiei românești ; desigur. în condițiile in care sînt respectate legile românești și nu este a- fectată în nici un fel suveranitatea țării și nu se dă posibilitatea nici unuj fel de a- mestec în treburile interne.

ÎNTREBARE : România
participă în străinătate la o 
serie de societăți mixte, în 
special în Europa occiden
tală. Care este opinia dum
neavoastră, domnule președin
te, asupra importanței acestor 
societăți ?RĂSPUNS: Într-adevăr, România a creat în ultimul timp o serie de societăți mixte, dar nu în țările occidentale, ci îndeosebi in țările în curs de dezvoltare. Am creat cîteva societăți mixte și cu firme capitaliste, însă, îndeosebi în România.Desigur, noi considerăm că a- semenea societăți mixte, bazate pe deplina egalitate intre parteneri, sint avantajoase și avem în vedere să le promovăm în viitor atît prin noastră într-un șir acționează pentru independentă, cit și în România a unor astfel de societăți. Considerăm că acestea pot avea un oarecare rol în dezvoltarea mai rapidă a fiecărei țări și, mai cu seamă, în realizarea unui acces mai direct la cuceririle științei și tehnicii temporane.

participarea de țări care dezvoltarea prin crearea

con-
ați 

pre-
ÎNTREBARE : Cum 

putea defini, domnule 
ședințe, poziția de indepen
dență a României pe planul 
politicii externe ?

ce este mai rău, deprecierea unei bune părți din noua recoltă.Adăugind acestui „text S.O.S." și faptul că la nouă pătule (Preajba, Tg. Cărbunești și Mus- culești) abia de s-a turnat fundația, solicităm organelor competente o intervenție promptă și eficace astfel îneît puținele zile ce au mai rămas pină la declanșarea campaniei de recoltare să coincidă cu o perioadă de activitate intensă pe șantierele de depozitare a noii recolte. Pentru că, nimeni nu are dreptul, ca prin neglijență, să determine diminuarea rodului strîns cu sudoarea unui an.• O situație critică se întâlnește și în județul Dîmbovița, unde se apreciază că anul trecut circa o mie de kilograme de porumb s-a pierdut — la fiecare hectar — din cauza deprecierilor determinate de proasta depozitare. Nu s-a învățat — din păcate — nimic din situația critică a anului trecut. în vara a- ceasta, contrar așteptărilor, nu 
s-a amenajat spații noi de de-

RĂSPUNS : România consideră că in actuala etapă a dezvoltării internaționale este necesar ca fiecare stat să participe cit mai activ la soluționarea marilor probleme contemporane, că relațiile dintre state trebuie să pornească de la deplina egalitate în drepturi, respectul independenței și suveranității, neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc.Este de Înțeles ca România, care și-a cucerit prin lupte grele independența națională, să se preocupe de întărirea și consolidarea acestei independențe, dezvoltînd colaborarea cu țările socialiste, cu alte state, cu toate statele lumii, să militeze activ pentru respectul independenței sale și a tuturor statelor. Considerăm acesta ca un factor primordial al dezvoltării țării noastre, și totodată, al a- firmării în lume a unei politici noi, de pace și colaborare internațională.
ÎNTREBARE : Cum ar pu

tea fi rezumate pozițiile 
României în problema de
zarmării și a securității euro
pene ? Ce atitudine are gu
vernul român față de blocu
rile militare — N.A.T.O. și 
Tratatul de la Varșovia — și 
față de intervenția armată 
străină ?RĂSPUNS : România a participat și participă activ la conferința general-europeană, con- siderînd că înfăptuirea securității europene presupune așezarea relațiilor dintre statele continentului pe principiile noi de care am vorbit, dezvoltarea largă a unei colaborări economice, tehnico-științifice și culturale, excluderea forței sau a amenințării cu forța in soluționarea oricărei probleme. Avem în vedere că înfăptuirea securității europene trebuie să ducă și la măsuri de dezangajare militară și de dezarmare. De altfel, credem că una din problemele cele mai importante ale omenirii, este, în momentul de față, oprirea cursei înarmărilor, avînd în vedere că se cheltuiesc anual peste 200 miliarde dolari pentru Înarmare. Considerăm că este necesar, în primul rind, să se pună capăt cursei înarmărilor atomice. De aceea, apreciem că trebuie intensificate eforturile — atît în Europa, cit și în toată lumea — în vederea înfăptuirii de pași concreți spre dezarmare, îndeosebi. a celei nucleare. Acestea sînt, de altfel, probleme esențiale pentru securitatea în Europa, pentru securitatea întregii lumi.Considerăm că blocurile militare — atît N.A.T.O., cit și Tratatul de la Varșovia — sînt rezultatul unei politici vechi. înfăptuirea securității, măsurile îndreptate înspre dezarmare și dezvoltarea cursului destinderii în viața internațională trebuie să ducă la desființarea blocurilor militare. Desigur, ne dăm seama că acesta este un proces, că este necesar să se creeze încrederea corespunzătoare și să se acționeze consecvent în a- ceastă direcție.Ne pronunțăm pentru retragerea trupelor străine din Europa, de pe teritoriile altor state. Considerăm că prezența trupelor străine pe teritoriile altor state nu reprezintă deloc o garanție a securității, ci dimpotrivă constituie un factor de insecuritate pentru fiecare stat și pentru securitatea internațională.

ÎNTREBARE : Ce rol poa
te juca, după opinia dumnea
voastră, „lumea a treia" în 
cadrul evoluției mondiale 
contemporane și cum apre- 
ciați, domnule președinte, re-

pozitare nici măcar pentru un gram de porumb, iar pătulele vechi — în proporție de peste 80 la sută — sînt nerevizuite și nereparate. La Direcția județeană agricolă această situație se explică prin „aglomerarea lucrărilor agricole din această vară“ și prin „pînă la recoltat mai este suficient timp pentru pregătirea pătulelor". Greșită, condamnabilă această atitudine.Recolta acestei toamne se a- nunță a fi bogată. Un motiv în plus ca în toate unitățile agricole să se acorde atenție maximă pregătirii unor spații de depozitare corespunzătoare. Trebuie făcut totul pentru ca nici un gram din noua recoltă să nu se deprecieze. în acest scop, organizațiile U.T.C., prin acțiuni specifice, se așteaptă să sprijine continuu acțiunea de reparare și revizuire a pătulelor existente, să determine impulsionarea ritmului de lucru pe șantierele celor propuse să adăpostească recolta acestei toamne.
G. F.

lațiile României cu țările ne
aliniate ? Care este părerea 
dumneavoastră despre reuni
unea țărilor nealiniate, care 
va avea loc peste cîteva zile 
in Algeria ?RĂSPUNS : Am arătat că România acordă o atenție deosebită relațiilor sale cu statele care au trecut pe calea dezvoltării independente.Personal nu agreez calificarea de „lumea a treia". Eu pornesc de la faptul că sînt țări care se află încă sub dominația colonială și care trebuie sprijinite pentru a se elibera complet de această dominație ; că sint țări care au obținut independența, dar trebuie să depună eforturi susținute pe calea dezvoltării lor independente, că trebuie să lupte hotărît împotriva politicii colonialiste, neocolonialiste, pentru a fi stăpine depline pe bogățiile proprii. Deci, aș vorbi de țările care luptă pentru dezvoltarea lor independentă pentru a fi deplin stăpîne pe destinele proprii. Cu aceste țări, după cum am menționat, dezvoltăm relații active — economice, științifice, culturale. în același timp, considerăm aceste relații ca un factor deosebit de important în lupta generală pentru o politică nouă, de afirmare a independenței fiecărei națiuni. în acest spirit, vom dezvolta in continuare aceste relații. De altfel, pot spune că avem relații deosebit de bune cu toate aceste state.Considerăm că reuniunea din Algeria are o importanță, în actualele condiții internaționale, pentru afirmarea voinței statelor care se vor reuni acolo, pentru o politică nouă, de egalitate intre națiuni, pentru solidaritatea în lupta împotriva colonialismului și neocolonialismului, pentru dreptul popoarelor de a fi stăpîne pe destinele lor. în acest spirit așteptăm să se desfășoare lucrările conferinței vom saluta toți pașii ce vor făcuți în această direcție. și fi

ÎNTREBARE : Ce apre
ciere dați dumneavoastră ro
lului pe care îl joacă țările 
America Latine și procesului 
de eliberare ce are loc în 
ceastă zonă ?

a-

RĂSPUNS : într-adevăr, America Latină asistăm la proces revoluționar cu semnificații atît pe planul afirmării dreptului acestor popoare asupra bogățiilor naționale și la o politică independentă, cit și al afirmării dorinței de a realiza o serie de transformări adinei sociale în direcția participării mai active a maselor populare la întreaga activitate socială. Aceste procese, care sînt rezultatul creșterii conștiinței acestor popoare, le consider ireversibile, înfăptuirea acestor adinei transformări. naționale și sociale, va contribui la dezvoltarea rapidă a acestor țări pe calea progresului economic și social, a ridicării bunăstării popoarelor și totodată va fi o contribuție de mare însemnătate la dezvoltarea generală, la realizarea unei politici noi, de colaborare și pace în

în un adinei

întreaga lume.
ÎNTREBARE : Cum apre- 

ciați relațiile dintre România 
și Argentina ? Ce semnifica
ții acordați vizitei pe care 
generalul Juan Domingo Pe
ron a întreprins-o in Româ
nia și apropiatei dumnea
voastră vizite în Argentina ?

la 20 septembrie urmînd ca la 10 octombrie însămînțatul griului să fie un fapt consumat.Noutăți există și in materie de condiționarea semințelor. Condiționarea se face în 5 centre special amenajate pentru a- ceastă operațiune, dotate cu spații și utilaje corespunzătoare. Fiecărui centru i-a fost atribuit spre condiționare un singur soi de sămință, eliminindu-se, astfel, orice posibilitate de impu- rificare, în același timp acope- rindu-se deficitul din unitățile intensive de te „Aurora"Care esteLa Trustul I.A.S. Ialomița, griului va ocupa o suprafață de peste 36 000 hectare, amplasarea soiurilor și stabilirea ponderii fiecăruia s-a făcut ținîndu-se cont de planta premergătoare, cartarea agrotehnică și zona de favorabilitate. Ponderea soiurilor atestă opțiunea, acoperită din punct de vedere științific, pentru acele semințe ce dau randamentul maxim in funcție de fertilitatea solurilor. Dacă anul trecut soiul „Bezostaia" a ocupat 33 °/n din suprafață, anul acesta procentul este doar de 21 o/o în schimb „Caucazul" a „crescut" in suprafață cu 18 procente. S-a executat nivelarea terenului în cea mai mare parte ; pînă Ia 15 septembrie s« vor executa arăturile pe su-

de semințe agricole cu soiuri mare productivita- și „Caucaz". situația pe teren ? județean de unde cultura

Pe ce baze considerați că se 
va dezvolta în viitor colabo
rarea româno-argentiniană in 
domeniul politic și economic?

acestui an mi-au posibilitatea de a înțelege bine preocupările viitoare dezvoltării din Argentina. Înțeles mai bine preocupă- generalului și ale partidului

RĂSPUNS : Trebuie să menționez de la început că între România și Argentina există relații vechi. încă la sfîrșitul secolului trecut țările noastre au început să dezvolte relații între ele. La aceasta aș adăuga și o anumită comunitate de cultură, ținînd seama de originea latină, care are, desigur, o oarecare însemnătate pentru relațiile dintre statele noastre.Vizita și convorbirile pe care le-am avut cu generalul Peron la începutul dat mai ale Am rile pe care îl conduce privind dezvoltarea viitoare a Argentinei și viața internațională in general. Sper că această vizită și convorbirile au oferit și generalului Peron posibilitatea de a cunoaște și, deci, de a înțelege mai bine unele probleme și transformări care s-au produs și se vor produce în România, în orice caz, convorbirile au fost deosebit de prietenești, s-au referit la un vast cîmp de probleme. Am ajuns la multe concluzii comune, am pus bazele unor relații prietenești. De a- ceea, aștept cu multă plăcere vizita în țara dumneavoastră, întîlnirile cu generalul Peron — care va deveni, pînă atunci, președintele Peron. Sînt convins că în cadrul convorbirilor pe care le vom avea vom găsi căile pentru a pune bazele unei dezvoltări dintre țările noastre. Am dori ca în cadrul acestei vizite să așezăm aceste relații, In toate domeniile de activitate, pe baza unor înțelegeri de lungă durată. Dorim să realizăm o serie de cooperări în domenii de interes comun atît pentru România, cit și pentru Argentina, punînd în felul acesta bazele unei trainice prietenii și colaborări a- vantajoase ambelor popoare șl care, in același timp, să contribuie la cauza păcii și colaborării internaționale.

puternice a colaborării

ÎNTREBARE: Ce rol pot 
avea națiunile mari și mici 
în consolidarea păcii și în 
formularea bazelor cooperării 
în lumea contemporană ?RĂSPUNS : Este o realitate lumii în care trăim că există u-ațări mari, mijlocii, mici nele chiar foarte mari, altele foarte mici, dar tot o realitate este că soluționarea problemelor care preocupă astăzi omenirea impune o participare activă tuturor. statelor, indiferent de mărimea lor, la realizarea unei co- , laborări internaționale trainice.Desigur, fiecare stat are rolul și atribuțiunile sale în viața internațională, dar nici o problemă nu se poate soluționa fără participarea statelor direct interesate. Noi acordăm o mare atenție participării active a țărilor mici și mijlocii la viața internațională, considerînd ceasta un factor important al dezvoltării unei colaborări largi și a unei păci trainice în lume.Aș dori, prin intermediul ziarelor dumneavoastră, să transmit poporului argentinian prieten urările mele cele mai sincere de prosperitate, bunăstare și de pace.

a-

prafețele ocupate «cum cu floarea soarelui, porumb, soia ; fiecare fermă și-a delimitat precis locul de amplasare a griului ; a crescut apreciabil suprafața de grîu care va fi cultivată după leguminoase : de la 2 464 la 7 345 hectare. Sînt acestea cîteva din măsurile luate in vederea obținerii unor cifre record.Pe terenurile I.A.S.-ului Vlă- deni, destinate griului, 20 de tractoare discuiesc ultimele hectare din... primele 500. în total vor fi însămințate 1 000 hectare.Directorul I.A.S.-ului, tovarășul Drăgan Costel, explică ce stă la baza celor „4 000 de kilograme de grîu pe care le vom obține : arături de cea mai buna calitate, fertilizarea la timp a întregii suprafețe cu o cantitate suficientă de îngrășăminte, soiul de grîu „Caucaz" renumit pentru greutatea, productivitatea sa".în replică, cei de la C.A.P. Vlădeni au pregătit peste 720 hectare. Acum forțele sint îndreptate spre eliberarea terenurilor de- culturi premergătoare, pentru a se putea trece la pregătirea celeilalte jumătăți din suprafața destinată acestei culturi.Operativele de la C.A.P.vița și C.A.P. Cocora, dovedesc cu prisosință că „pregătirea griului" se apropie de sfîrșit. Cooperatorii din Grivița au a- rat. discuit și fertilizat aproape 500 hectare din totalul de 900. La C.A.P. Cocora, din 1.200 hec
Gri-

TELEGRAMĂTovarășul NICOLAF CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat, președintele Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste din Republica Socialistă România, a trimis președintelui Republicii Chile, dr. SALVADOR ALLENDE GOSSENS, următoarea telegramă :Cu ocazia împlinirii a trei ani de la victoria obținută în alegerile prezidențiale de forțele Unității Populare, am deosebita plăcere de a vă transmite, în numele Consiliului de Stat, al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste al Republicii Socialiste România și al meu personal, călduroase felicitări și sincere urări de noi și importante succese poporului chilian prieten.Victoria politică de mare însemnătate obținută de forțele populare, patriotice și democratice din Chile în alegerile prezidențiale din anul 1970 a deschis calea înaintării țării dv. spre o dezvoltare independentă, pentru apărarea dreptului sacru al poporului chilian de a fi stăpînul destinelor și bogățiilor sale naționale, de a păși liber pe drumul progresului și bunăstării.Folosesc această ocazie pentru a reafirma sprijinul și solidaritatea noastră militantă cu lupta poporului frate chilian, sub conducerea guvernului Unității Populare, pentru făurirea unei vieți noi, libere și independente.Doresc să vă transmit, în încheiere, stimate tovarășe președinte, sentimentele mele de caldă prietenie ți solidaritate.

PRIMIRE LA
CONSILIULUIPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit, marți la amiază, pe Alberto Sato, ambasadorul Republicii Africa Centrală, în le-

PLECAREA LA PEKIN
A UNEI DELEGAȚII
A C.C. AL P.C.RMarți seara, a plecat la Pekin o delegație a Comitetului Central al partidului Comunist Român, formată din tovarășii Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., și Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, va face o vizită neoficială de prietenie în R.P. Chineză.

★La invitația Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, tovarășii Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului de Stat, și Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vor participa, de asemenea, la festivitățile de la Phenian, prilejuite de cea de-a 25-a aniversare a creării Republicii Populare Democrate Coreene.La plecare. delegația a fost salutată de tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R, Constantin Stătescu, secretar al Consiliului de Stat, Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.. Nicolae Ghenea. adjunct al ministrului afacerilor externe, de activiști de partid și de stat.Au fost prezenți Li Tin-ciuan, ambasadorul R.P. Chineze, Li Min Su. ambasadorul R.P.D. Coreene, V.I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.Tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a avut marți dimineața convorbiri cu delegația economică guvernamentală a Republicii Democratice Populare a Yemenului, condusă de Mahmood Abdulla Ushaish, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care face o vizită In țara noastră.Au participat Constantin Stan- clu, adjunct al ministrului comerțului exterior ți Constantin Băbeanu, ambasador în Ministerul Afacerilor Externe.Cu acest prilej au fost abordate probleme privind posibilitățile de dezvoltare a relațiilor de 

tare au fost pregătite 650 restul de suprafață urmînd a intra in pregătire imediat ce terenurile vor fi eliberate.Situația este identică și la C.A.P. Reviga. Aici, însă, „în plus", excesul de umiditate din primăvara anului a fost eliminat prin lucrări de îmbunătățiri funciare. Suprafețele care s-au succedat după premergătoarele timpurii au fost pregătite semințele condiționate.Nici cei de la Iazu nu vor rămine în urma producțiilor pe care le anunță majoritatea cooperativelor agricole din județ. Președintele C.A.P.-ului, tovarășul Udor Potenchin, vorbește cu siguranță de cele 4 500 kg griu la hectar, argumentind prin întrebuințarea a trei soiuri intensive, cu o mare productivitate ce vor ocupa peste HO la sută din suprafața ce va fi în- sămînțată. Pentru calitatea arăturilor executate, cooperativa a gratificat cu 1 800 kg grîu colectivul de mecanizatori, semn că, într-adevăr, nu duce nici cea mai ție arăturilor.Turul de orizont întreprins s-a soldat cu însemnări îmbucurătoare. Premisele unor recolte mari au fost și sint puse cu toată seriozitatea și priceperea. Nu întîmplător județul Ialomița este unul dintre grînarele țării. Cum nu întîmplător ialomițenii vorbesc despre griu cu cele mai alese cuvinte.

se poate a- mică obiec-pe care l-au

PREȘEDINTELE 
DE MINIȘTRI agătură cu plecarea definitivă acestuia din țara noastră.La primire, desfășurată într-o atmosferă cordială, a participat Nicolae Ghenea. adjunct al ministrului afacerilor externe.
colaborare economică dintre cele două țări.

★Tn cinstea oaspeților, tovarășul Gheorghe Radulescu a oferit un dineu.Marți dimineața a părăsit Capitala delegația Uniunii Socialiste Sudaneze (U.S.S.), condusă de Badr Eddin Suleiman, membru al Biroului Politic al U.S.S., asistent al secretarului general al U.S.S., care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită în Republica Socialistă România.La aeroport, oaspeții sudanezi au fost salutați de tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv. secretar al C.C. al P.C.R.. Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.în perioada 28 august—4 septembrie a.c., o delegație de activiști ai P.S.U.G., condusă de Klaus Găbler, adjunct al șefului Secției Propagandă a C.C. al P.S.U.G., a făcut, la invitația C.C. al P.C.R.. o vizită pentru schimb de experiență în țara noastră.în cursul șederii în România, oaspeții din R. D. Germană au avut convorbiri la C.C. al P.C.R., la comitetele județene Bacău și. Galați ale P.C.R., la Academia „Ștefan Gheorghiu", școli iriter- județene de partid, unități economice, instituții de invățămint și cultură din Capitală și județele menționate.La 4 septembrie, delegația a fost primită de tovarășul Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.La discuția ce a avut loc cu acest prilej, desfășurată într-o ambianță cordială, tovărășească, a participat Alexandru Szabo, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.
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Cel care știe...

cre

(Urmare din pag. 1)poarele de demult nu o visau nici pentru zeii lor. De cite ori citesc o descriere a modelelor matematice elaborate pentru structura atomului, mă cuprinde un sentiment de venerație, de încredere și de teamă față de marile posibilități ale omului de azi. Mi se pare că ele nu sînt întotdeauna însoțite de coeficientul lor spiritual, de realitatea aceea aleatorie, mai greu calculabilă, făcind posibilă viața noastră. Cred că una din rațiunile supreme ale opțiunii mele comuniste se află tocmai în optimismul funciar al doctrinei noastre, în faptul că supune datele științei, că le ordonează sub idealul umanist, fiind capabilă de renunțări și de o analiză mai exactă a prețului dezvoltării. Legea împotriva poluării, de pildă, precum și dezbaterile care au urmat, indică limpede voința partidului nostru de a preîntîmpina efectele nocive ale unei expansiuni nemăsurate. Să ne gîndim că aici sînt implicate interese stricte, legate de evoluția noastră economică. Cu atît mai mult, în domeniul științei așa zis „pure", unde noblețea omului se măsoară prin îndrăzneala lui nelimitată, prin libertatea absolută de a cuteza, și unde efectul demersurilor sale este mai depărtat, investigațiile cercetătorilor xiști întrebuințează ca măsură de aur omul și binele fiindcă rădăcina întregii noastre filozofii este omul, așa spuneau autorii Manifestului Comunist.Unde se află Insă binele acesta pe care îl dorim șidem că îl slujim cu toții ? Dacă acceptăm, în chip de bază psihologică, nevoia de a cunoaște și toate implicațiile sale, vom situa adevărul ca cel dinții în rîndul factorilor creatori de bine. Aflat în posesia lui, omul acționează riguros, în conformitate cu scopurile sale. Eroarea duce la rău, cei vechi îi spuneau păcat, adică îndepărtare de țintă. Identitatea originară a conținutului moral și a celui intelectual al cuviritu- lui este foarte semnificativă în ordinea noastră de idei. De aceea, mi s-a părut semnificativă ezitarea recentă a unui savant care nu voia să dea răspuns întrebării dacă speciile cunoscute vor putea supraviețui în următoarele cîteva secole. Sînt implicați factori prea numeroși, încă nesupuși analizei, iar un om de știință ca Kingsley Dunham, director al unui institut de geologie, nu se pripește niciodată. El nu este deloc un pesimist, combătînd, de pildă, speculațiile profeților morții ecologice. Pentru a trăi este nevoie să știm însă mai mult decît acum, să evaluăm mai clar șansele omului și să generalizăm conduita cea mai potrivită.Deci,, departe de a fi stres-ui cel.mai teribil, numărul mare al unităților care măsoară informații a devenit sursa cea mai autentică a vieții. Cu cit știm, cu atît trăim mai mult ! Acesta ar putea fi enunțul unei legi caracteristice pentru a doua jumătate a secolului nostru In economie există deja o disci plină numită economia cunoștințelor, care determină pînă' la 30-40 la sută din valoarea produselor în funcție de can titatea de cunoștințe conținută. Acum aflăm că șansele noas tre de a avea combustibil în viitor și de a controla evoluție curbelor ce măsoară dezordinile ecologice depind de o cer cetare mai aplicată a trecutului planetei. Evoluția mediulu înconjurător de astăzi și de miine poate fi înțeleasă mai binr în datele geologiei și ale paleontologiei. îmi amintesc verso rile lui Eminescu : „Viitorul și trecutul / Sunt a filei dour fețe, / Vede-n capăt începutul / Cine știe să le-nvețe".

La Ambasada Republicii Populare Bulgaria din București, a avut loc. marți după-amiază, solemnitatea decernării Medaliei Jubiliare „Gheorghi Dimitrov" cu prilejul celei de-a 90-a aniversări de la nașterea acestui mare fiu al poporului bulgar.După cum s-a anunțat in presă, această înaltă distincție a fost înminată la 25 iunie intr-un cadru solemn tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, pentru necontenita și rodnica activitate in consolidarea și dezvoltarea prieteniei și colaborării dintre România și Bulgaria.Aceeași distincție a fost decernată tovarășilor Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană. Gheorghe Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, altor membri ai conducerii de partid și de stat, unor vechi militanți ai mișcării muncitorești și revoluționare din țara noastră, dintre care unii l-au cunoscut pe Gheorghi Dimitrov în clocotitoarea sa activitate de luptă împotriva fascismului, pentru eliberarea poporului bulgar și făurirea statului democrat popular.înminind Medalia jubiliară, ambasadorul R. P. Bulgaria la București. Spas Gospodov. i-a felicitat pe cei decorați pentru activitatea desfășurată in scopul ridicării prieteniei și colaborării bulgaro-române pe o treaptă și mai înaltă, în spiritul convorbirilor purtate de tovarășii Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu. Acest act — al decernării Medaliei jubiliare — a spus ambasadorul bulgar, are însemnătate nu numai prin faptul că ne reamintește de vechile și tradiționalele relații dintre cele două partide comuniste și popoare, de lupta lor revoluționară împotriva dușmanului comun — fascismul și capitalismul — dar și pentru că este o expresie a relațiilor de prietenie și alianță, a luptei pentru realizarea unei societăți socialiste dezvoltate, in țările noastre.Pentru înalta distincție acordată a mulțumit, în numele celor decorați, tovarășul Emil Bodnaraș. membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Distincția care poartă numele lui Gheorghi Dimitrov — a arătat vorbitorul, este simbolul prieteniei de nezdruncinat dintre partidele și popoarele noastre, prietenie căreia Gheorghi Dimitrov i-a consacrat întregul său elan revoluționar și multe acte concrete. în încheiere, tovarășul Emil Bodnaraș a spus: Vom rămîne credincioși pînă la capăt acestei prietenii care formează partea componentă a liniei călăuzitoare în politica partidului și statului nostru, pe care o consolidează construcția socialismului spre binele fiecăruia dintre popoarele noastre și căreia îi consacră atîta energie cei mai buni, din rindurile noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Tddor Jivkov in întîlnirile lor.
★în deschiderea Zilelor filmului bulgar, organizate de Consiliul Culturii și ‘ Educației Socialiste cu prilejul celei de-a 29-a aniversări a victoriei Revoluției socialiste în Bulgaria, sărbătoarea națională a acestei țări, marți seara a avut loc, la cinematograful Capitol din Capitală, un spectacol de gală cu filmul „A- fecțiune".
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mor- său, cum



M E S A J U
președintelui

al Republicii
NICOLAE

adresat celei
la niveldeosebita plăcere de aAm saluta in modul cel mai cordial pe șefii de state și guverne, și pe ceilalți participanți la a IV-a Conferință a țărilor nealiniate, și de a ura succes deplin lucrărilor acestei importante reuniuni internaționale.Conferința dumneavoastră are loc intr-o perioadă cind. ca rezultat al luptei popoarelor, a forțelor democratice, progresiste de pretutindeni, în lume s-au produs profunde mutații politice și sociale pozitive, importante modificări în raportul de forțe, s-a conturat un nou curs spre destindere și colaborare în viața internațională. Accentuarea cestor procese, continuarea cestui curs impun în cesar ca forțele păcii, tiei și progresului să perseverent pentru unității și colaborării dintre ele, a conlucrării pe arena internațională în vederea soluționării problemelor arzătoare ale contemporaneității.Poporul român urmărește cu atenție și interes lucrările conferinței de la Alger care reunește un mare număr de state ce joacă un rol de seamă in viața internațională, exprimin- du-și speranța că aceasta va aborda probleme esențiale ale luptei omenirii pentru colaborare și pace, ale instaurării in raporturile dintre state a principiilor egalității în drepturi și respectului reciproc, independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, dreptului fiecărui popor de a-si hotărî de-sine-stătător dezvoltarea economică și socială.România se pronunță în mod neabătut împotriva politicii imperialiste de forță și dictat, de amestec în treburile interne ale altor state, a oricăror forme de asuprire și dominație a altor popoare. Poporul român participă activ. alături de toate forțele progresiste. înaintate din întreaga lume, la lupta pentru lichidarea oricăror rămășițe ale colonialismului și neocolonialismu-

a- a- mod ne- democra- acționeze întărirea

Consiliului
Socialiste

de Stat
România,

CEAUȘESCU,
de-a IV-a Conferințe

inalt a țărilor nealiniate —Algerlui, este solidar și sprijină eu hotărîre lupta de eliberare națională a popoarelor subjugate, eforturile pentru independenței naționale a eliberat de străină.Una din problemele cardinale ale lumii contemporane este lichidarea subdezvoltării. Ca țară socialistă în curs de dezvoltare, România consideră că reducerea și lichidarea decalajelor care separă țările lumii are o importanță fundamentală pentru întărirea păcii și securității internaționale. pentru progresul general al omenirii. Lichidarea fenomenului subdezvoltării economice trebuie să fie atit rodul eforturilor fiecărei țări de a pune în valoare resursele materiale și umane de care dispune, cit și rezultatul unei largi cooperări internaționale, al sprijinului material al statelor dezvoltate.O caracteristică a zilelor noastre este voința și hotărirea popoarelor de a participa nemijlocit, pe baza deplinei egalități in drepturi, la soluționarea problemelor care privesc soarta păcii și civilizației umane. Viața demonstrează că soluționarea durabilă și echitabilă, în interesul fiecărei națiuni, a problemelor care confruntă astăzi omenirea nu poate fi realizată, în condițiile de azi, decit cu participarea activă a tuturor țărilor, fie ele mari, mijlocii sau mici.România stingerea 1 existente ționarea litigioase politică și nu prin înfruntări armate. Țara noastră se pronunță consecvent pentru soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu pe baza rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967. prin retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, respectarea independenței și integrității teritoriale a tuturor statelor din această

rezolvarea problemei con-consolidarea și suveranității țărilor care s-aii sub dominația

militează pentru focarelor de tensiune in lume, pentru solu- tuturor problemelor dintre state pe cale

zonă, populației palestiniene în formitate cu interesele legitime ale acesteia.Poporul român a sprijinit activ lupta dreaptă a poporului vietnamez pentru apărarea sale naționale, pentru de a decide singur in (ară. Am salutat cu satisfacție încheierea acordurilor de la Paris privind încetarea războiului din Vietnam și considerăm că trebuie să se facă totul pentru aplicarea consecventă a prevederilor acestor acorduri. Ne exprimăm, de asemenea, satisfacția pentru încetarea bombardamentelor S.U.A. in Cambod- gia și sîntem convinși că poporul khmer va soluționa cu succes problemele sale interne, își va reface unitatea, astfel ca în întreaga Indochină să se restabilească pacea, ca popoarele vietnamez, laoțian și cambodgian să se poată consacra refacerii și dezvoltării lor economice, sociale independente, fără nici un amestec din afară.Considerăm că un rol de cea mai mare importanță pentru consolidarea păcii și destinderii internaționale are înfăptuirea securității europene, dezvoltarea largă, neîngrădită a colaborării — economice, politice, tehnico- științifice — dintre toate statele continentului, fără deosebire de orînduire socială, pe baza deplinei egalități în drepturi și respectului reciproc, crearea unui climat care să pună toate națiunile de pe continent la adăpost de orice agresiune sau ingerință în treburile lor interne. In acest scop. România își va aduce contribuția activă — ca și pină acum — la asigurarea succesului Conferinței general- europene.

ființei dreptul propria

imperios necesar intensifice negocierile realizarea dezarmării, în rind a celei nucleare, adoptarea unor măsuri dezangajarea militară, re-
Considerăm să se pentru primul pentru vizînd lichidarea bazelor militare, tragerea trupelor de pe teritoriile străine, crearea de zone denuclearizate.Acționăm, împreună cu celelalte țări iubitoare dc pace, pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite în rezolvarea problemelor internaționale în interesul popoarelor, în apărarea principiilor dreptului internațional și crearea unui climat de pace și securitate în lume.Acționînd în spiritul coexistenței pașnice, țara noastră militează în mod activ pentru promovarea unei largi și fructuoase colaborări internaționale, dezvoltă legături economice, politice, tehnico-științifice și de altă natură, cu toate statele lumii. fără deosebire de orînduire socială. Sîntem puternic însuflețiți de dorința de a întări și dezvolta relații multilaterale și de a conlucra activ pe tărîmul vieții internaționale cu toate statele participante la Conferința de Ia Alger, în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și destinderii in întreaga lume, încredințat că cea de-a IV-a Conferință a țărilor nealiniate va sluji înaltelor scopuri ale progresului și colaborării între popoare, va contribui la cauza dezvoltării libere și independente a tuturor națiunilor, la destindere și urez succes luri nobile, în lupta pentru o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră.

pace internațională, tuturor participanților în atingerea acestor țe-
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat

al Republicii Socialiste România

Au luat sfîrșit lucrările Consiliului miniștrilor

afacerilor externe ai țărilor nealiniate datei și locului următoarei conferințe de acest fel — a cincea.Așadar, pentru miercuri, 5 septembrie 1973, cind la Palatul Națiunilor din Alger, sediul ati- tor reuniuni cu caracter internațional, se vor întruni circa 60 de șefi de stat sau de guvern din țări ale Africii, Asiei, Americii Latine și Europei, totul este perfectat. La conferință vor lua parte, de asemenea, observatori sau invitați din diferite țări, precum și conducătorii mai multor mișcări de eliberare națională. în total, vor fi reprezentate circa 80 de țări ale lumii.Cea de-a patra Conferință la nivel înalt a țărilor nealiniate este așteptată cu deosebit interes. aici, în capitala Algeriei, țara căreia i-a revenit cinstea să găzduiască, timp de patru zile, acest forum mondial, datorită afirmării ei ascendente pe arena internațională, în direcția respectării principiilor dreptului internațional, întăririi păcii și securității

Reuniunea Consiliului miniștrilor afacerilor externe ai țărilor nealiniate, care a precedat cea de-a patra Conferință la nivel inalt a statelor respective, s-a încheiat marți seara. După terminarea discuțiilor asupra celor 11 puncte de pe ordinea de zi. reuniunea ministerială a aprobat noile candidaturi la grupul țărilor nealiniate, ca membri cu depline drepturi, ca observatori sau invitați, a examinat ordinea de zi ce va fi supusă dezbaterii șefilor de ștat sau de guvern din aceste țări, a elaborat principalele documente ale conferinței, repartizîndu-le pe comisiile de specialitate formate cu acest prilej, pe probleme politiceAlgeria a reuniunii, o declarații și rilor teme politice internaționale de ră, rea la a încă sub dominația colonială, la situația din Orientul Apropiat și Indochina, precum și la pecte ale dreptului mării și dului mărilor. Reuniunea nisterială asemenea, procedură, actualei înalt a țărilor nealiniate, cum și in legătură cu stabilirea

și economice, prezentat, in cadrul serie de proiecte de rezoluții asupra ma-actualitate. Ele se refe- între altele, la întări- securității internaționale, problema decolonizării și teritoriilor africane aflate mondiale.as-fun- mi- de dea pus la punct, unele probleme privind desfășurarea Conferințe la nivel pre-

„Delegația zentă. acum, această țară latino-americană și-a definit, pe plan politic, o atitudine ce corespunde conceptului de nealiniere, prin afirmarea deschisă a deplinei sale independențe și suveranități na-

peruană este preia Alger, deoarece

(Urinare din pag. I)lui cubanez ale căror sacrificii au dus la triumful revoluției, la apariția primului stat socialist in America Latină. Triumful revoluției cubaneze - moment cu profunde semnificații în procesul revoluționar mondial — a făcut posibilă dobin- direa de către poporul Cubei, condus de Partidul comunist, a unor succese remarcabile in edificarea noii orînduiri, în dezvoltarea economiei, științei și culturii, in ridicarea nivelului de trai, material și spiritual, în apărarea cuceririlor revoluționare, a independenței și libertății Cubei. Poporul român dă o înaltă apreciere și se bucură în modul cel mai sincer de succesele deosebite obținute de poporul frate cubanez, in același spirit, conducătorii de partid și de stat din Cuba socialistă, oamenii muncii și-au exprimat prețuirea față de succesele repurtate de poporul român în făurirea vieții noi, in traducerea în viață a vastului program trasat de Congresul ol X-lea și a hotărîrilor Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român privind construirea societății socialiste multilateral dezvoltate în România.Cele două părți au constatat cu deplină satisfacție că relațiile de prietenie frățească, de întrajutorare și colaborare multilaterală, statornicite între cele două partide, intre cele două state, între poporul român și poporul cubanez, se dezvoltă continuu, pe baza principiilor marxism- leninismului și internaționalismului socialist, solidarității militante, în interesul ambelor țări și popoare, al cauzei unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste internaționale, a tuturor forțelor antiimperialiste, progresului și păcii in lume. Cu prilejul vizitei s-a subliniat că un rol de seamă în dezvoltarea raporturilor multilaterale româno-cubaneze îl au întilnirile, contactele și convorbirile între reprezentanții conducerilor de partid și de stat la cel mai inalt nivel, extinderea schimbului de experiență in diferite

de peste hotare
0 vizită in slujba intereselor bilaterale,

ale păcii mondiale
Ziarul chilian „La Nacion" despre importanta vizitei tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU în țări ale Americii Latineîntr-un articol care ocupă o pagină întreagă din ziarul „LA NACION", cunoscutul comentator Carlos Naudon, relevă semnificațiile și importanta vizitei pe care președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Njcolae Ceaușescu, o face în America Latină. Naudon scrie că „vizita întreprinsă de președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, în diferite țări latino-americane are o importanță și o semnificație legate atit de caracteristicile proprii ale politicii externe românești, cit și ția relațiilor internaționale în etapa care a lui rece. Conduita internațională a României s-a caracterizat printr-o tendință tot mai dinamică de a întreține relații cu toate țările lumii, indiferent de sistemul lor politic, bazate pe respect și egalitate. în același timp, dobîndesc un relief deo-

de configura-urmat războiu-

cu țările în care con- din familiasebit. legăturile curs de dezvoltare, stituie două treimi umană'*.Subliniind faptul vieții internaționale rizează prin depășirea unor aspecte negative din perioada anterioară și prin tendința generală de colaborare intre țări cu sisteme politice diferite, autorul scrie : „Prezența României în regiunea noastră, prin persoana președintelui Ceaușescu, răspunde acestor cerințe, ceea ce ii conferă o însemnătate deosebită".După ce face o incursiune în trecutul istoric al poporului român care „niciodată nu pierdut identitatea comentatorul notează gînd la momentul 1944 — că „această marcat profund politica externă a României, dîndu-i sensul de instrument al afirmării naționale și al convingerii că pacea

că evoluția se caracte-

și-a națională*', — ajun- 23 August poziție a

ÎNCHEIEREA PRIMEI SESIUNI

A COMITETULUI DE C00RD0

TRU SECURITATE SI C00PE-

RARE ÎN EUROPA

ționale și respingerea oricăror forme de dependență și dominație străină, a declarat Miguel Angel de la Flor Valle, ministrul peruan de externe, în alocuțiunea rostită la ședința de luni după-amiază a reuniunii Consiliului ministerial al țărilor nealiniate, de la Alger.Șeful diplomației peruane___ a relevat că procesul politic intern inițiat de tinde spre proprii de cietății, denomii puternice prin înlăturarea ingerințelor străine în diverse ramuri de activitate economică și prin valorificarea. în interesul poporului, a resurselor naturale de care dispune țara. „In prezent — a arătat el — parcurgem a doua etapă a drumului nostru spre emanciparea deplină, spre o societate în care rolul primordial să revină poporului peruan, în care omul să se poată dezvolta liber de orice condiționări externe".

guvernul țării conturarea unei transformare a edificare a unei sale căi so- eco-

Reprezentanții a 14 mișcări de eliberare din teritoriile aflate incă sub dominație străină au hotărit să prezinte în cadrul Conferinței la nivel înalt a statelor nealiniate un text comun prin care să solicite un sprijin sporit, în diferite domenii.
domenii de activitate, lărgirea și diversificarea legăturilor directe între instituții și organizații din cele două țări, precum și conlucrarea pe plan internațional. In Comunicatul comun dat publicității la încheierea vizitei înalților oaspeți români, se apreciează evoluția ascendentă a schimburilor economice și tehnico-științifice între cele două țări, exprimindu-se totodată hotărîrea de a face totul pentru a pune în valoare posibilitățile pe care le oferă economiile celor două țări în vederea adîncirii colaborării și cooperării multilaterale în interesul construcției socialiste in

România și Cuba, spre binele ambelor popoare.Vizita a prilejuit un aprofundat schimb de păreri asupra principalelor probleme ale vieții internaționale, prilejuind constatări și concluzii comune de o însemnătate deosebită. Ca rezultat al proceselor înnoitoare ce au loc pe plan mondial, s-au produs schimbări ale raportului de forțe în favoarea socialismului și mișcărilor de eliberare națională, creîndu-se condiții favorabile pentru destindere internațională, ceea ce reprezintă un factor pozitiv in relațiile internaționale contemporane. In acest context, afirmarea politicii de independență națională, participarea tuturor statelor la soluționarea problemelor

Conferința
Asociației 
scriitorilor
afro-asiaticiLa 4 septembrie, in capitala Republicii Sovietice Socialiste Kazahstan — Alma Ata — s-au deschis lucrările celei de-a V-a Conferințe a Asociației scriitorilor din țările Asiei și Africii. Din partea Uniunii Scriitorilor din Republica Socialistă . România participă. în calitate de observatori. Gheorghe Tomozei și Ion Horea.Pe ordinea de zi a conferinței sînt înscrise numeroase probleme privind, rolul scriitorului în lupta împotriva imperialismului. colonialismului și agresiunii. locul omului de cultură în lupta pentru transformări sociale. tendințele caracteristice ale -literaturii afro-asiatice.în cuvintul de deschidere, președintele Conferinței scriitorilor din cele două continente, scriitorul' sovietic Gheorghe Markov, a menționat că actuala situație internațională creează condiții prielnice pentru transformarea Asiei și Africii, precum și a Europei. în zone ale păcii. Acest fapt, a arătat vorbitorul, va influența în mod favorabil acțiunile vizînd consolidarea legăturilor culturale internaționale, va deschide noi perspective mișcării literare afro-asiatice.

La 3 septembrie s-au încheiat, la Geneva, dezbaterile primei sesiuni a Comitetului de coordonare al Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa. Comitetului, format din reprezentanții celor 35 de state participante la conferință, i-a revenit sarcina de a organiza lucrările celei de-â doua faze a conferinței, care urmează să se deschidă la 18 septembrie, la Geneva.Reprezentantul Republicii Socialiste România în comitet, Valentin Lipatti, ambasador cu însărcinări speciale, a evidențiat, prezentind poziția guvernului român, necesitatea creării organelor de lucru care să asigure condiții optime pentru o examinare aprofundată, menită să finalizeze prin hotărîri de substanță privind aspectele de bază ale securității și cooperării in Europa : principiile care trebuie să guverneze relațiile dintre state în Europa ; măsuri destinate să asigure aplicarea acestor principii, aspectele militare ale securității, cooperarea economică, tehnico-științifică și in domeniul mediului înconjurător ; schimburile în domeniile culturii, educației, informației și al contactelor umane, crearea unui organism consultativ care să permită continuarea procesului de edificare a unui sistem trainic de securitate pe continent.în urma dezbaterilor, desfășurate atit in ședințele plenare, cit și in cadrul grupurilor de lucru, participau ții Ia sesiune au hotărit. prin consens, ca cele patru puncte ale ordinii de zi să fie examinate la conferință în trei comisii— comisia întîi — pentru problemele securității, comisia a doua — privind cooperarea economică și comisia a treia— referitoare la cooperarea culturală — iar in Comitetul de coordonare — urmările organizatorice ale conferinței. Fiecare comisie va avea organe de lucru in care se vor purta negocierile și se vor elabora proiecte de documente, iar Comitetul de coordonare va fi asistat de un grup de lucru. Astfel, pentru comisia I au fost create două subcomisii, care se vor ocupa, respectiv, de principiile relațiilor dintre state și aspectele militare ale securității, iar un organ special de lucru va examina problema lărgirii contactelor politice între state, propuneri menite să facă efectivă nerecurgerea la forță și la amenințarea cu forța, precum și elaborarea unei metode pentru reglementarea pașnică a diferendelor dintre state. Comisia a doua — pentru problemele cooperării economice— va avea 5 organe de lucru, iar comisia a treia — pentru cooperarea culturală — va avea 4 asemenea organe.în ultima parte a sesiunii, comitetul a examinat, de asemenea, modalitățile potrivit cărora țările riverane Mării Mediterane, care nu participă la conferință, ar putea fi invitate să-și exprime punctele de vedere cu privire la diferitele subiecte de pe ordinea de zi și în special în legătură cu problemele securității și cooperării economice pe continent.Comitetul de coordonare a hotărit, în acest sens, invitarea Algeriei și a Tunisiei. S-a convenit, de asemenea, ca in condițiile în care această procedură va fi aplicată, și alte state riverane Mării Mediterane care nu participă la conferință să-și poală face cunoscute pozițiile în același mod. Cererile acestora din urmă urmează a fi examinate la viitoarea sesiune a Comitetului de coordonare. Cu același prilej, Comitetul de coordonare va stabili și datele la care toate aceste contribuții vor putea fi aduse la cunoștința conferinței.Totodată, Comitetul de coordonare a soluționat alte probleme organizatorice și financiare legate de buna desfășurare a fazei a doua.Viitoarea sesiune a Comitetului de coordonare va avea loc la Geneva, la 18 septembrie a.c., cu ocazia deschiderii fazei a doua a conferinței.
internaționale, creșterea conștiinței și răspunderii popoarelor pentru salvgardarea păcii, deschid posibilități largi pentru intensificarea luptei de eliberare națională și socială, împotriva politicii imperialiste de dominație și dictat, de amestec în treburile interne ale altor state, care se opun aspirației juste de a așeza relațiile dintre state pe baze noi, echitabile, pe plan mondial, in cadrul convorbirilor purtate între cele două părți și-au găsit expresie pozițiile celor două partide și state de solidaritate militantă cu mișcările de eliberare din teritoriile aflate

RELAȚIILE FRATESTI

CUBANEZE
încă sub dominația colonială ; satisfacția în legătură cu victoriile obținute de popoarele vietnamez și laoțian ; sprijinul față de lupta poporului cambodgian, față de aspirațiile poporului coreean de reunificare pașnică a patriei. In Comunicatul comun se subliniază că cele două țări se pronunță pentru soluționarea politică a conflictului din Orientul Apropiat.In cursul schimbului de păreri asupra situației actuale din Europa, părțile au apreciat pozitiv rezultatele primei faze a lucrărilor Conferinței general-europene, conferință menită să așeze relațiile dintre statele continentului pe baze noi, așa încît fiecărui popor, fiecărui stat, să-i fie

asigurate condiții pentru a-și concentra eforturile spre dezvoltarea economico-socială de sine stătătoare, în concordanță cu năzuințele sale. Republica Cuba acordă o inaltă apreciere activității consecvente pe care țara noastră o depune spre edificarea unui sistem de securitate în Europa, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii, colaborării și bunei vecinătăți.In Comunicatul comun se cere cu hotărîre „respectarea neabătută a dreptului suveran al fiecărui stat de a redobîndi și de a dispune în mod liber de bogățiile naturale, conform intereselor popoarelor lor ; se pledează pentru dreptul țărilor în curs de dezvoltare de a avea acces liber la cuceririle științei și tehnicii moderne, de a participa, în condiții de egalitate, la examinarea și reglementarea problemelor economice internaționale ; se pronunță cu hotărîre împotriva practicilor imperialiste de represalii economice și a măsurilor discriminatorii împotriva țărilor și popoarelor care își apără drepturile lor legitime de a realiza transformări în structurile lor social-economice".Cele două părți și-au exprimat convingerea comună că vizita oficială de prietenie efectuată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de tovarășa Elena Ceaușescu în Cuba, convorbirile rodnice, desfășurate într-o atmosferă tovărășească, de stimă și înțelegere reciprocă, au constituit o contribuție valoroasă la. întărirea și dezvoltarea continuă a relațiilor frățești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cuba, a colaborării româno-cubaneze, în interesul celor două popoare, al păcii și cooperării internaționale.Opinia publică din țara noastră, tineretul român, a urmărit cu deosebită atenție, și viu interes desfășurarea acestei noi pagini in crănica prieteniei româno-cubaneze, salutînd cu deplină aprobare rezultate'e deosebit de valoroase ale vizitei, fiind convinse că prin aceasta s-au întărit și mai mult legăturile prietenești, solidaritatea internațională dintre cele două țări și popoare.

K. Waldheim 
și-a încheiat 

turneul 
în Orientul 

Apropiat O.N.U., Încheiat în cinei Orientului

este indivizibilă, că, dacă nu există patrie pentru toți, nu va fi patrie pentru nimeni". Un intreg capitol al articolului este consacrat aprecierilor făcute — in diferite lucrări — de președintele Nicolae Ceaușescu, cu privire la tradițiile luptei poporului român pentru libertate națională și socială și la lupta revoluționară condusă de Partidul Comunist Român. Referitor la legătura organică dintre națiunea socialistă și internaționalismul socialist, este menționată sublinierea făcută de tovarășul Ceaușescu în sensul că „întărirea continuă a fiecărei națiuni socialiste nu numai că nu contravine intereselor internaționalismului socialist, ci, dimpotrivă, răspunde din plin acestor interese, cauzei clasei muncitoare, a oamenilor muncii, luptei generale pentru victoria socialismului și păcii".Totodată, Naudon scrie că politica internațională a României se află în strinsă legătură cu politica sa internă, acționează, în prezent, pentru interesele întregii comunități. „Astfel — remarcă el — democrația a făcut un mare salt calitativ, devenind o realitate și prilejuind accesul tuturor persoanelor la o viață demnă. Concomitent, procesul de democratizare internă conduce la o politică externă care cere democratizarea relațiilor internaționale, adică organizarea unei ordini mondiale în care să fie efectiv recunoscute drepturile tuturor țărilor, 11. ' ' du-se privilegiile pe care din ele le invocă pentru a ține o situație care să le rizeze în exclusivitate.După ce dezvoltă ideea că politica externă a României este un reflex al politicii interne, autorul conchide : „într-o regiune ca cea latino-americană, care luptă pentru a-și căuta propriile definiri, rupînd cu dependența externă, pentru a-și afirma personalitatea, România poate oferi experiențe utile pentru țările noastre și un teren pe care să se poată ridica arhitectura unei colaborări reciproc avantajoase. Așa înțeleg, președintele Ceaușescu și conducătorii țărilor noastre, sensul vizitei al cărei itinerar este pus în slujba celor mai importante interese ale părților și ale păcii mondiale".

Secretarul general al Kurt Waldheim, și-a marți turneul întreprins state din regiunea Apropiat : Siria, Liban, Israel, Republica Arabă Egipt și Iordania.Părăsind capitala iordaniană» secretarul general al O.N.U. a afirmat că vizita sa de o săptă- mină în Orientul Apropiat și-a atins obiectivele scontate. „Important este faptul că am putut constata în toate țările vizitate o reală dorință de pace. Totodată, a spus el, această călătorie a prilejuit o excelentă trecere in revistă a numeroaselor probleme cărora trebuie să le facă față statele respective".
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DE TINERET DIN CAPI
TALELE UNOR TARI

eliminîn- unele men- favo-

SOCIALISTELa Budapesta a început în- tilnirea prietenească a delegațiilor de tineret din capitalele unor țări socialiste. In cadrul unor conferințe și seminarii, tinerii participanți vor dezbate probleme legate de rolul tineretului în construirea socialismului, rolul tradițiilor revoluționare în educația politică a tinerei generații și altele. La întîlnire participă și o delegație a tineretului din capitala țării noastre, condusă de George Ghenoiu, prim-secretar • Comitetului municipal Buce . rești al U.T.C.
SEFUL STATULUI 

NIGERIAN L-A PRIMIT 
PE AMBASADORUL 

ROMÂN Gowon, federal forțelorGeneralul Yakubu șeful guvernului militar și comandant suprem al armate ale Republicii Federale Nigeria, l-a primit pe ambasadorul Republicii Socialiste România, Gheorghe Iason, cu ocazia încheierii misiunii sale în R. F. Nigeria.Generalul Gowon a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. calde urări de sănătate și fericire.De asemenea, șeful statului nigerian a exprimat deosebita sa satisfacție pentru dezvoltarea ascendentă și multilaterală a relațiilor româno-nigeriene.
4MAE4 BRITANIE

Confruntări politice 
și frămîntări socialeodificindu-și cu 180 de grade poziția față de raporturile cu sindicatele, guvernul premie-

la negocierile cu guvernul. Și nu în ultimul rind, atmosfera care domnește la Congresul Tradeunionurilor va decide și asupra perspectivei unor însemnate mișcări revendicative in toamna aceasta. Din tot atîtea motive este de înțeles atitudinea nouă, de apropiere față de sindicate, manifestată de guvernul conservator.Opoziția, după succesele din primăvară obținute la „minialegerile" comitate, oferă promisiuni prin programe proprii de guvernare. Pe de o parte, laburiștii, în preajma conferinței lor, care va avea loc Ia 1 octombrie, reiau problema negocierii termenilor de aderare la piața agricolă comunitară, iar pe plan intern, înaintează divizați in privința extinderii naționalizărilor la un număr de 25 de întreprinderi-cheie. Ei mai propun un nou sistem de contracte între stat și marile societăți, crearea unui fond național de participare la capital etc. Diferendele interne ii handicapează pe laburiști în abordarea cu claritate și fermitate a problemelor economice și sociale care confruntă Marea Bri- tanie la ora actuală și le îndepărtează simpatia electoratului, care, singurul le-ar putea asigura mai multe șanse de revenire Ia putere.Dacă prin lipsa lor de unitate laburiștii reprezintă o alternativă redusă, popularitatea partidului liberal (Ia nivelul cel mai ridicat din ultimii 35 de ani) exprimată in voturile obținute la alegerile din primăvară și în cele 28 de procente ale sondajului Gallup, pare, cel puțin stîn- jenitoare pentru conservatori, amintindu-le permanent de propriul lor declin de popularitate (cu 14 la sută, potrivit aceluiași sondaj opinie). ' “ciștigării viitoarelor alegeri, liberalii ' __L_„LLcelor dezamăgiți de programele economice și sociale ale celorlalte două partide. Sint indicii că decantarea factorilor care ar putea să influențeze actualul raport de forțe pe scena politică britanică s-ar produce în toamna aceasta și de aceea sînt așteptate cu maxim interes rezultatele Congresului Tradeunionurilor și ale conferințelor anuale ale celor trei partide politice.

rului Heath a încercat o apropiere de acestea pentru abordarea dispozițiilor celei de a treia laze a planului antiinflaționist care urmează să intre în acțiune la sfirși- tul lunii octombrie. Deși intens criticate de către sindicate, prevederile fazei a doua (fixarea unui plafon pentru creșterea salariilor ; limitarea creșterii prețurilor, crearea unei comisii a prețurilor și a unui oficiu fost în cele tate pentru ______nului șanse de a-și pune în practică politica. O oarecare înviorare a economiei, mai ales în ultimul pătrar al lui 1972 (ritmul de creștere a fost de 7,3 la sută) și în primul pătrar al acestui an (6,5 la sută), scăderea numărului șomerilor la 565 000 (2,5 la sută din totalul forței de muncă) au fost umbrite de o creștere vertiginoasă a prețurilor (cu 16,2 la sută la alimente în anul trecut și cu 35 la sută față de 1970, anul venirii la putere a conservatorilor). de lipsa locuințelor, de deficitul balanței de plăți (care după unele estimări oficiale va ajunge la un miliard de lire la sfirșitul acestui an), de presiunile asupra monedei naționale. Pentru introducerea fazei a treia a planului său antiinflaționist, guvernul are nevoie de acordul sindicatelor și de aceea sint așteptate cu mult interes rezultatele lucrărilor Congresului anual al Tradeunionu- rilor. care se desfășoară in- cepînd de luni la Blackpool, și în cadrul cărora definitivată viitoarea dine a sindicatelor în cierile cu guvernul.Moțiunile prezentate greșului, incluzând

al salariilor) au din urmă accep- a i se da guver-

va fi atitu- nego-Con- ------------ cererile sindicatelor, prevăd un control foarte strict al prețurilor, oprirea creșterii profiturilor, sporirea pensiilor, taxe majorate pentru speculanți, amendarea sau abandonarea legii Carr, a relațiilor industriale. lege cu caracter de reprimare a mișcărilor revendicative. In acest context, de deosebită importanță pentru conservatori va fi și atitudinea pe care o va adopta puternicul sindicat al metalurgiștilor care a interzis pină acum șefului lor, Hugh Scanlon, să participe
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din unele

deFără să aibă șansaadună sufragiile
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