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NICOLAE CEAUȘESCU
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INTERVIU L

■ ■Televiziunii naționale din Venezuela
După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae1 

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, 
a primit la 22 august a.c. pe ziaristul

Edgardo de 
de presă al 
nezuela, 
interviu :

Castro, șeful Departamentului 
Televiziunii naționale din Ve- 

căruia i-a acordat următorul
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Sosirea in capitala 
Republicii Venezuela

© „Orașul eternei primăveri" îi intimpină pe înalfii oaspeți 
români • Președintele Rafael Caldera rostește un călduros 
cuvînt de bun venit • Steaguri românești pe autostrada 
„La Guayira" • Mărturie elocventă a bunelor relații de 
prietenie și colaborare dintre cele doua țări și popoare

Miercuri. 5 septembrie, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au sosit în Republi
ca Venezuela, unde efectuează 
o vizită oficială ca răspuns la 
invitația președintelui acestei 
țări. Rafael Caldera. .

De la San Jose pînă la Cara
cas, zborul, durează trei ore și 
jumătate, timp in care sp par
curge o distanței de 2 000 de itm. 
Se survolează Zona Canalului 
de Panama și apoi porțiunea ae 
nord a Columbiei. La puțină 
vreme după trecerea graniței 
venezuelene se zărește o imensa 
oglindă lucie : este lacul Mara
caibo, de fapt o vastă lagună ce 
comunică cu Golful Venezueiei 
și în jurul căreia pădurea de 
instalații petroliere de extracție 
vestește că aici se află concen
trată' principala bogăție a țârii : 
petrolul. Cu aproape 5 secole in 
urmă, în locul sondelor de as
tăzi, de-a lungul lagunei se ri
dicau case construite pe stupi 
de lemn, ceea ce l-a determinat 
pe Amerigo Vespucci să denu
mească acestă regiune Venezue
la, „Mica Veneție'*. Vestitul na
vigator nu bănuia pe atunci că 
pămîntul acestor meleaguri mus
tește de un lichid negru, care 
avea să le schimbe complet în
fățișarea.

Intr-adevăr, petrolul reprezintă 
90 la sută din exporturile țării și 
participă în proporție hotărîtoa- 
re la formarea venitului națio
nal. Multă vreme, „sîngele Ve
nezueiei", cum se spune în mod 
simbolic, a fost pompat în atară 
’rj folosul, aproape exclusiv, al 
monopolurilor internaționale. In 
ultimii ani, în special de la ve
nirea la putere a președintelui 
Caldera, au fost adoptate un șir 
de măsuri vizînd recuperarea 
bogățiilor naturale — „legea re- 
versiunii** prevede ca pînă în 
1983 toate bunurile petroliere și 
instalațiile aferente să trea
că în controlul statului —
paralel cu diversificarea pei
sajului economic, care să
nu se mal Întemeieze ca

înainte pe un singur pro
dus, și cu o mai echilibrată 
repartizare a forțelor de pro
ducție, tendințe care se mani
festă, de altfel, pe întreg con
tinentul latino-american.

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

Din depărtare se zărește pano
rama orașului Caracas. Așeza
re modernă cu circa două mi
lioane și jumătate de locuitori, 
capitala Venezueiei cunoaște o 
puternică dezvoltare urbanis
tică care face din ea una din 
principalele metropole ale Ame
rica Latine.

In timp ce acasă, la Bucu
rești, s-a lăsat de multă vreme 
întunericul, fiind orele 21,30, aici 
acele ceasornicului arată doar 
15,30. Deși ne aflăm la o scurtă 
distanță de ecuator, nu se simte 
căldura înăbușitoare a zonei. 
Vremea este plăcută, aici aproa
pe tot timpul anului, fapt care 
i-a făcut pe localnici să boteze 
Caracasul „Orașul eternei pri
măveri".

Pe aeroportul internațional 
Maiquetia, pavoazat sărbătoreș
te cu drapelele de stat român 
și venezuelean, domnește o vie 
animație. La orizont își face 
apariția aeronava prezidențială, 
escortată de reactoare ale for
țelor militare naționale vene
zuelene.

în întîmpinarea înalților oas
peți români, au venit pe aero
port președintele Republicii 
Venezuela, Rafael Caldera, șl 
soția sa, Alicia Pietri de 
Caldera.

La coborirea din avion, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sînt 
salutați cu căldură de președin
tele Venezueiei și de soția sa.

Se intonează imnurile de stat 
ale României și Venezueiei. Ră
sună salve de artilerie. Pe 
aeroport se află aliniată o 
gardă de onoare, în uniforme 
de paradă.

In continuarea ceremoniei, cei 
doi președinți, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Alicia 
Pietri de Caldera se îndreaptă 
spre sala mare, a aeroportului, 
unde iau loc pe un podium de 
onoare, încadrat de drapelele 
român și venezuelean.

Directorul protocolului de stat 
al Republicii Venezuela, Marcos 
Paris del Gallego, prezintă to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu pe 
membrii guvernului venezue
lean : ministrul afacerilor ex
terne, Aristides Calvani, mi
nistrul afacerilor interne, Nec- 
tario Andrade Labarca. minis
trul apărării, general Gustavo 
Pardi Davila, ministrul dezvol
tării, Hector Hernandez Caraba- 
no, ministrul minelor și petro
lului, Hugo Perez la Salvia, mi
nistrul lucrărilor publice, Jose 
Curiei, ministrul educației, En
rique Perez Olivares, ministrul 
muncii. Alberto Martini L'rda- 
neta. alți miniștri, Luis Alberto 
Machado, secretar general la 
președinție. Sînt prezentați, de 
asemenea, președintele Con
gresului Național, Jose An
tonio Perez Diaz, și vicepre
ședintele Congresului. Antonio 
Leidens, precum și alte înalte 
personalități oficiale.

Președintelui Venezueiei și 
soției sale le sînt prezentate 
personalitățile oficiale care îl 
însoțesc pe președintele Nicolae 
Ceaușescu : Ion Pâțan, Ștefan 
Andrei, George Macovescu, Bu
jor Almășan. Se află de lata 
ambasadorul României la 
Caracas, Petrache Dănilă, pre
cum și ambasadorul Venezueiei 
la București, Juan Uslar Pietri.

Președintele Rafael Caldera 
•rostește un călduros cuvînt de 
bun venit. Răspunde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Aeroportul Maiquetia se află 
situat la nivelul mării, în timp 
ce Caracasul este așezat pe ver- 
sanții Muntelui Avila, la o al
titudine de 1 400 m. Pînă la re
ședința oficială rezervată oaspe
ților români „La Vineta", se 
străbate o regiune pitorească 
prin mijlocul căreia trece mo
derna autostradă „La Guayira".

Pe întreaga sa lungime, auto
strada este jalonată de drape
lele îngemănate ale României 
și Venezueiei.

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

Ceremonia primirii, cuvintele 
rostite de cei doi președinți ofe
ră o mărturie elocventă a bu
nelor reiații de prietenie și cola
borare statornicite între cele 
două țări și popoare, cărora ac
tuala vizită le deschide perspec
tive de dezvoltare în continuare 
dintre cele mai favorabile. Ele 
constituie, totodată, expresia 
interesului genefal, a stimei și 
prețuirii manifestate pe diferite 
meridiane ale globului față de 
poporul român, față de condu
cătorul său, președintele Nicolae 
Ceaușescu, față de politica pe 
care România o promovează cu 
atîta consecvență pe arena inter
națională în sprijinul eforturilor 
de dezvoltare independentă a 
tuturor popoarelor, a instaurării 
unor relații noi de pace și coo
perare pe întreg globul.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de :

ION CÂRJE, MIRCEA MOAR. 
CAȘ, ROMULUS CĂPLESCU, 
RADU PASCAL

Citiți în pagina a Il-a
Revista presei 

venezuelene
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BĂRĂGANUL — 
la ora fierbinte 

a campaniei!
Despre activitatea din acest se
zon, reporterii noștri ne relatează 
aspecte ale activităfii S.M.A.— 

Lehliu

„Consider că vizita în țara noastră a preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu, acest om po
litic de talie mondială, principalul exponent 
al unei țări care a jucat și joacă un rol 
deosebit de important în conturarea actua
lului curs spre destindere ce se manifestă 
in lume, constituie un eveniment extrem 
de semnificativ în evoluția relațiilor dintre 
cele două țări ale noastre" — a declarat 

Jose Figueres Ferrer, președintele 
Republicii Costa Rica

La plecarea din San Jose
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu

Miercuri, 5 septembrie, ora 
10,00, ora locală, (ora 18, ora 
Bucureștiului), președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu 
persoanele oficiale care ii înso
țesc, și-au încheiat vizita oficia
lă în Costa Rica, plecind spre 
Venezuela.

De la reședință, oaspeții ro
mâni sînt conduși la aeroport 
de președintele Republicii Costa 
Rica, Jose Figueres Ferrer.

Pe aeroportul internațional 
„Juan Santamaria", pe clădirea 
căruia erau arborate drapelele 
de stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Costa 
Rica se aflau prim-vicepreședin- 
tele Republicii, Manuel Aguilar 
Bonilla, cu soția, ministrul afa
cerilor externe, Gonzalo Facio, 
miniștri, și alte personalități ale 
vieții politice costaricane, pre
cum și șefii misiunilor diplo

matice acreditați la San Jose, 
cu soțiile.

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

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu își 
iau rămas bun de la oficialități, 
își iau rămas bun, de asemenea, 
persoanele oficiale care îl înso
țesc pe președinte, tovarășii 
Ion Pățan, Ștefan Andrei, Geor
ge Macovescu, Bujor Almășan.

Publicul aflat pe aeroport în 
momentul ceremoniei face o ma
nifestare de simpatie președin
telui român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
strînge mina multora dintre ce
tățeni.

Președintele Figueres con
duce pe oaspeți pînă la sca
ra avionului. Cei doi președinți 
își string călduros mîinile, se 
felicită, se îmbrățișează.

★
La solicitarea reprezentanților 

presei române, președintele Fi

gueres a făcut următoarea de
clarație :

„Consider că vizita în țara 
noastră a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, acest om politic de 
talie mondială, principalul ex
ponent al unqi țări care a jucat 
și joacă un rol deosebit de im
portant în conturarea actualu
lui curs spre destindere ce se 
manifestă în lume, constituie un 
eveniment extrem de șemnin- 
cativ în evoluția relațiilor din
tre cele două țări ale noastre. 
Lumea de astăzi este o lume in 
care distanțele dispar, care de
vine tot mai mică. Iată de ce 
orice lucru bun care se petrece 
intr-o parte a sa este de natură 
să se răsfrîngă pozitiv asupra ce
lorlalte regiuni. Sint tot atitea 
motive pentru care poporul și 
guvernul costarican nu pot de- 
cit să-și exprime încă o dată gra
titudinea pentru această vizită 
ce ne onorează profund".

La rîndul său, ministrul rela
țiilor externe, Gonzalo Facio, a 
declarat : „Vizita președintelui 
dumneavoastră a făcut să ne, 
sporească și mai mult admirația 
față de personalitatea sa puter-' 
nicâ de promotor neobosit ai țe
lurilor păcii și destinderii. Sin- 
tem foarte mulțumiți că această 
vizită s-a concretizat în semna
rea Tratatului de prietenie și 
cooperare, ca și a unui număr 
de acorduri între cele două țări 
ale noastre. Consider ca deose
bit de important faptul că au 
fost proclamate în mod solemn 
în timpul vizitei adeziunea ce
lor două țări la principiile pe 
baza cărora trebuie să fie așe
zate relațiile dintre state. Apre
ciem în general ca extrem ne 
valoroase schimburile de vederi 
între cei doi președinți, acestea 
punînd încă o dată în evidență 
rolul pe care țările de dimensi
uni mici și mijlocii pot să-l joa
ce în viața internațională".

O lucrare de sezon : ARATURILE Foto; GH, CUCU.

In județul Ilfov 

MUNCA INTENSĂ 
LA STRINGEREA 

RECOLTEI
In primele zile ale lunii 

septembrie, mecanizatorii, 
lucrătorii din întreprinderile 
agricole de stat și coopera
torii din județul Ilfov au 
muncit intens la strîngerea 
recoltei. Numai in cursul zi
lei de duminică a fost strîn- 
să recolta de sfeclă de pe 
346 hectare, fapt care a fă
cut ca, la nivelul întregului 
județ, această cultură să 
fie recoltată de pe 3 486 hec
tare și expediată în întregi
me Ia bazele de recepție.

în unitățile din zona con
siliilor intercooperatiste Gră
diștea, Vedea, Frumușani, 
precum și în cadrul altor co
operative, unde condițiile sînt 
favorabile, prima săptămînă 
a lunii în curs a marcat în
ceputul altor lucrări de mare 
însemnătate pentru acest se
zon : recoltarea porumbului 
și a florii-soarelui. în aceas
tă scurtă perioadă, datorită 
bunei organizări a culesului 
și transportului, a intrat în 
hambare producția de pe 
4112 hectare cultivate cu 
porumb și a 4 310 hectare cu 
floarea-soarelui.

In atenția specialiștilor din 
județul Ilfov se află în acest 
timp și pregătirea terenuri
lor pentru viitoarea recoltă 
de griu.

Maximum
de exigență!

de MIHAI STOIAN

Am format probabil greșit numărul de telefon al cuiva și 
m-am pomenit... insultat de o voce tînără. De ce ? Ah I da, 
educația, cei 7 (sau 6) ani de-acasă. La adăpostul anonima
tului, mulți săvîrșesc încă destule grosolănii. Și cînd te gîn- 
dești la bătrînii albiți de vremi, întîlniți pe vreun dum de 
munte, salutîndu-te pe tine, Om necunoscut, anonim, cu un 
respect în care intră, orice s-ar spune, pe lingă toate cele 
ale educației, și dramul de bun simț cu care te naști...

Și mă aflam chiar ieri în poarta Fabricii de confecții 
„București", ia ieșirea din schimb, și ce mai „luptă" mi-a 
fost dat să văd : cîțiva tineri care, cu șanse, ar fi putut 
concura la cine știe ce concurs de haltere, își puneau min
tea (și forța) cu relativ (proporțional vorbind) firave munci
toare abia ieșite, ca și ei, de la lucru... „Banalități" - vor 
strîmba din nas cei vizați, s-a mai scris, s-a mai spus, I.T.B.-ul 
e de vină că... O fi și I.T.B.-ul de vină, dar nimeni și nimic 
nu poate justifica purtarea unor tineri, dincolo de limite 
unanim acceptate, ale conviețuirii socialiste. Faptul că tinere
tul se bucură de atenția - binemeritată - a tuturor, că el 
formează obiectul multor discuții pozitive, că el - tineretul - 
la. urma urmei este viitorul beneficiar al eforturilor depuse de 
un întreg popor, așadar toate acestea nu-l îndreptățesc, în 
nici un fel, pe vreun... june prea sigur de el să lanseze 
injurii, pumni sau mai știu eu ce necuviințe la adresa altora, 
fie femei, fie copii, fie bătrîni, fie oameni de aceeași vîrstă.

Un profesor din orașul Gh. Gheorghiu Dej, pe nume Petre 
Dima, îmi atrage printre altele, atenția : „Dumneavoastră 
abordați multe probleme de ordin educativ și destule între
bări grele se profilează după lectură : de ce nu salutăm, de

(Continuare în pag. a V-a)
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Ceremonia semnării Tratatului de prietenie și cooperare 
intre Republica Socialistă România și Republica Costa Rica
Cuvîntarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvîntarea președintelui

1OSE FIGUERES FERRER

MENIREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
CO LUIS ALBERTO

MONGE ALVAREZ
Domnule președinte.
Doamnelor și domnilor.
Cu puțin timp înainte am 

semnat împreună cu dumnea
voastră. domnule președinte. 
Tratatul de prietenie și coo
perare intre România și Costa 
Rica. Aș dori să consider acest 
moment ca o dată de importan
tă istorică în relațiile dintre 
ponoarele noastre.

Este adevărat. România și 
Costa Rica se găsesc pe două 
continente îndepărtate, au orin- 
duiri sociale diferite, dar au și 
anumite identități : în primul 
rind. și Costa Rica și România 
au ceva comun în cultura stră
veche latină si în cultura mai 
aproniată a Europei. Dar peste 
aceste considerente de trecut, 
care iși au importanta lor in re
lațiile dintre popoare, aș dori 
să adaug faptul că și România 
și Costa Rica au cunoscut vre
me îndelungată asuprirea străi
nă. că au trebuit să lupte pentru 
a-și cuceri independenta națio
nală.

România a dus aproape 500 de 
ani lupte grele pentru elibera
rea sa națională și apoi pentru 
eliberarea socială. A știut în
totdeauna că pentru a putea 
să-și asigure o dezvoltare in 
raport cu cuceririle științei și 
tehnicii, pentru a-și putea asi
gura un loc demn in rindul po
poarelor lumii, trebuie să lupte 
pentru ca poporul să fie pe de
plin stăpin pe destinele sale, 
pentru a-și asigura independen
ta si suveranitatea națională. 
Sînt aproape 30 de ani de 
cind poporul român a pășit pe o 
cale nouă. Am înfăptuit o orin- 
duire nouă, socialistă, acum am 
intrat într-o altă fază, a dezvol
tării societății socialiste multi- 
lateral-dezvoltate — cum o nu
mim noi — care presupune o 
industrie puternică, o agricul
tură înaintată, o știintă. un in- 
vătămint, o cultură dezvoltate, 
deoarece în conditiunile de as
tăzi știinta. înyătămîntul, cultu
ra constituie factori primordiali 
pentru un progres real al orică
rei societăți și. cu atît mai 
mult, al societății socialiste. Ne 
preocupăm mult ca tot ceea ce 
înfăptuim în România să ser
vească bunăstării și fericirii po
porului. însăși esența întregii 
lupte pe care a desfășurat-o 
partidul, pe care eu însumi am 
desfășurat-o în rindul partidu
lui. a fost tocmai de a crea o 
societate mai dreaptă. în care 
omul să se bucure de toate bi
nefacerile civilizației, atît din 
punct de vedere material, eft si 
din punct de vedere spiritual, 
în care să se asigure participa
rea oamenilor muncii, a clasei 
muncitoare, a țărănimii, a inte
lectualității. participarea nemij
locită la conducerea activității 
economico-sociale a întregii so
cietăți.

Sigur, se discută mult în 
lume cu privire Ia căile de dez
voltare a societății omenești. 
Astăzi, conviețuiesc și se dez
voltă alături orînduirea veche, 
capitalistă, chiar rămășițele ve
chii orînduiri feudale, cu orîn- 
riuirea nouă, socialistă, care iși 
spune cuvîntul și demonstrează 
in viață că este posibilă o re
partiție mai bună a bunurilor 
materiale și spirituale între toți 
cetățenii, că este posibil ca 
omenirea să asigure o echitate 
și dreptate socială în dezvolta
rea sa.

Nu avem deloc pretenția că 
am ajuns să înfăptuim pe deplin 

aceste principii în viață. Este 
un drum lung, care presupune 
o puternică dezvoltare economi
că, științifică, culturală, dar ac
ționăm și am obținut succese pe 
acest drum. Să știți, domnule 
președinte, că preocuparea 
noastră centrală este tocmai o 
mai bună repartiție a produsu
lui social, a bunurilor materiale 
și spirituale pentru a putea be
neficia de ele toți cetățenii. 
Nici România nu este o țară 
prea dezvoltată. Venitul națio
nal pe locuitor este astăzi de 
circa 800 dolari. încercăm să 
folosim resursele de care dispu
nem pentru dezvoltarea mai ra
pidă a țării în vederea lichi
dării decalajului care ne des
parte de țările dezvoltate — de
oarece noi concepem socialismul 
ca o societate avansată din 
toate punctele de vedere. Tot
odată, ne preocupăm ca o parte 
însemnată din venitul național 
să o distribuim cît mai echita
bil, pentru creșterea bunăstării 
întregului nostru popor — și am 
obținut o serie de rezultate în 
această privință. Cînd veți vizi
ta România — sînt aici unii 
domni miniștri care au vizitat-o 
și sper că în viitor vom dezvolta 
acest schimb de vizite — veți 
putea constata cu toții realitățile, 
realizările și efortul pe care îl 
face poporul român pentru dez
voltarea sa.

Sîntem mult preocupați de a 
găsi cele mai bune forme de 
dezvoltare a democrației, a par
ticipării maselor popular.-', a ce
lor ce muncesc în toate dome
niile de activitate, la conduce
rea societății. Am creat o serie 
de forme, începînd cu conduce
rea întreprinderilor și pînă la 
conducerea statului. în care par
ticipă nemijlocit reprezentanții 
directi ai celor ce muncesc și 
hotărăsc asupra dezvoltării acti
vității din fiecare domeniu de 
activitate. Știm că și dezvolta
rea democrației și participarea 
maselor la conducerea societății 
constituie un factor primordial 
pentru o societate socialistă 
avansată. în care omul să se 
simtă pe deplin stăpîn în toate 
domeniile de activitate, să se 
manifeste din plin personalita
tea umană. Dar și aceasta nu 
se creează peste noapte: este un 
proces si noi acționăm in aceas
tă direcție.

Dumneavoastră ați vorbit aici 
de faptul că reprezentați 
un grup social care se înca
drează în social-democrație. în 
fond, aș putea spune că avem 
la bază aceeași concepție filozo
fică. că urmărim înfăptuirea 
unei lumi mai drepte, mai bune, 
mai echitabile. Sigur, sînt dife
rite căile prin care concepem 
poate înfăptuirea acesteia, dar 
însuși fantul că în multe țări 
— și în Europa — partidele so
cialiste au un rol important în 
conducerea statelor respective, 
că, în alte țări, sînt partide co
muniste care au un rol impor
tant în conducerea societății, 
aceasta presupune o colaborare 
activă. Vă not declara că Româ
nia și Partidul Comunist Român 
întrețin relații foarte largi și 
foarte amicale cu toate parti
dele socialiste și social-demo- 
crate din Eurona și de pe alte 
continente, inclusiv cu Interna
ționala socialistă.

Deci, as putea spune că am 
găsit în Costa Rica un popor 
care este animat de sentimente 
de prietenie, de dorința de a fi 
din ce in ce mai mult stăpin pe 

destinele sale, am găsit în con
ducerea statului un grup politic 
care merge tocmai în această 
direcție, că am intîlnit un pre
ședinte care și-a dedicat o parte 
insemnată a activității sale, atît 
pentru eliberarea poporului 
costarican, cît și pentru dezvol
tarea sa pe un drum nou — și 
ne bucură, ca prieteni ai 
dumneavoastră, ai poporului 
dumneavoastră, succesele pe 
care le-ați obținut pe acest 
drum și as dori să vă urez noi 
și noi succese în dezvoltarea 
economico-socială, în ridicarea 
bunăstării și fericirii întregului 
dumneavoastră popor.

Desigur, preocupîndu-ne de 
popoarele noastre. întărind co
laborarea dintre țările noastre, 
noi nu putem uita că trăim în
tr-o lume unde interdependența 
intre toate naținnile devine tot 
mai mare, că este necesar să 
acționăm pentru afirmarea, în 
relațiile dintre state, a unei po
litici noi, că și pe plan interna
țional trebuie pus capăt vechil 
politici imperialiste, colonialiste, 
neocolonialiste, că trebuie in
staurate, între națiunile lumii, 
indiferent de orînduirea socială, 
relații de egalitate, de respect 
al independenței, de colaborare 
reciproc avantajoasă. Nu putem 
uita nici un moment că zeci de 
popoare sint subdezvoltate, că 
mai sînt popoare care luptă 
pentru independența lor națio
nală și că trebuie să întărim 
solidaritatea cu aceste popoare. 
Noi înșine, țările în curs de 
dezvoltare, trebuie să acționăm 
pentru ca aceste țări să pri
mească un sprijin mai puternic, 
pentru a realiza un progres mal 
ranid.

în tratatul pe care l-am sem
nat astăzi sînt cuprinse tocmai 
principiile care ne propunem să 
călăuzească relațiile de colabo
rare pe plan internațional.

Sîntem bucuroși că s-au ob
ținut pași spre destindere, dar 
știm că și aici sîntem abia la 
început, că drumul spre o paee 
îndelungată este încă lung, că 
trebuie să acționăm în această 
direcție, că fiecare popor, fie el 
mare sau mic. poate și trebuie 
să-și aducă contribuția la aceas
ta. De altfel, viața internațio
nală demonstrează că astăzi 
nici o problemă nu poate fi 
soluționată decît cu participarea 
tuturor statelor. Deci, România 
și Costa Rica pot și sînt con
vins că vor conlucra activ pen
tru a contribui la triumful în 
viața internațională a politicii 
noi, pentru întărirea Organiza
ției Națiunilor Unite, a altor 
organisme internaționale, și. in 
felul acesta Tratatul de priete
nie și cooperare între România 
și Costa Rica se va înscrie și va 
rămîne în istoria internațională 
ca o contribuție activă la poli
tica nouă, ca un exemplu în 
care două popoare, cu orînduiri 
sociale diferite, animate de do
rința de a fi libere și de a trăi 
din ce în ce mai bine, doresc 
să colaboreze și să participe la 
dezvoltarea colaborării cu toate 
statele lumii. Iată de ce putem 
într-adevăr să spunem că prin 
acest tratat noi am dat expresie 
năzuințelor popoarelor noastre, 
că el corespunde pe deplin In
tereselor popoarelor român și 
costarican. cauzei păcii și cola
borării internaționale.

Fie ca colaborarea noastră să 
servească progresului reciproc 
al popoarelor noastre șl păcii 
în țume 1 (Aplauze).

Domnule președinte,
Am încheiat un tratat în care 

se reflectă poziția țărilor noastre 
față de ideile sociale ale epocii 
noastre, potrivit cărora partici
păm, prin muncă, la realizarea 
produsului național într-o mă
sură suficientă pentru a putea 
avea o viață demnă, plină de 
vigoare. Astăzi sînt încă țări — 
iar în trecut această situație era 
aproape a tuturor — in care 
produsul muncii naționale nu 
este suficient pentru a crea pen
tru toți locuitorii condițiile unei 
vieți la adăpost de griji. Revo
luția industrială, era tehnicii au 
făcut posibil ca munca miilor 
sau milioanelor de oameni din- 
tr-o comunitate economică să a- 
sigure necesarul pentru toți. 
Dacă nu se întîmplă astfel, a- 
ceasta se datorează unor men
talități, rutine, obiceiuri retro
grade, lipsei solidarității umane, 
precum și altor tare sociale moș
tenite din epocile trecute, carac
terizate prin sărăcia oamenilor.

Costa Rica, de exemplu, are 
astăzi un venit mediu pe locui
tor — după cifrele O.N.U. — de 
500 dolari americani. Eu cunosc 
suficient de bine poporul pentru 
a considera că. în acest domeniu, 
nivelul atins în 1973 ar putea a- 
sigura ca nici o oră de muncă 
să nu fie prost plătită, ca nici 
un membru de familie să nu fie 
în afara muncii. Dacă nu am a- 
tins încă acest ideal, aceasta se 
datorește caracterului întregului 
nostru aparat social pe care 
l-am moștenit. Dar nu se mai 
poate invoca pretextul din tre
cut că munca națională dă prea 
puțin pentru bunăstare, pentru 
că chiar dacă venitul este mo
dest, el poate fi pentru toți.

Sarcina actuală a poporului și 
guvernului din Costa Rica este

Intensificarea schimburilor 
comerciale bilaterale

Cu prilejul vizitei președm- 
telui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. m 
Costa Rica, tovarășii Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, și Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, petrolului și 
geologiei, au avut la San 
Jose întîlniri succesive cu o de
legație costaricană. Delegația 
țării gazdă a fost formată din 
ministrul economiei, industriei 
și comerțului, Gaston Cogan, mi
nistrul finanțelor. Claudio Alpi- 
zar Vargas, ministrul culturii, 
tineretului și sportului, Alberto 
Canas Escalante, ministrul edu
cației publice, Ulandislao Go
mez Solano, și președintele Băn
cii centrale, Bernal Jimenez 
Monge.

In baza, principiilor și preve
derilor Acordului de cooperare 
economică, industrială și tehni
că, semnat la 4 septembrie 1973, 
cele două părți au constatat că 
există posibilități pentru inten

tocmai de a schimba această si
tuație ; să se ajungă Ia o repar
tizare care să nu fie pur și 
simplu a bogățiilor, ci o repar
tizare a produselor muncii, me
nită să ofere tuturor celor care 
participă la această muncă, și 
celor care nu participă pen
tru că nu pot să o facă, o viață 
omenească decentă.

Transformarea unei societăți, 
a unei atitudini împămîntenite 
este foarte grea. Să schimbi de
prinderi omenești nu a fost nicio
dată prea ușor, în special pen
tru că cei care au mult caută să 
mențină ceea ce posedă. De ase
menea, nu este ușor pentru noi, 
în Costa Rica, să transformăm 
acest aparat social și atitudinea 
impămintenită, păstrind, totoda
tă. ceea ce am obținut pe plan 
spiritual și politic ca urmare a 
luptelor de pînă acum. Poporul 
nostru a avut un exemplu lu
minos în spiritul revoluției fran
ceze, de pildă, și nu dorește, crea 
eu. să renunțe la un asemenea 
spirit, intrat în patrimoniul na
țiunii. pe drumul obținerii de 
succese cu caracter economic și 
social.

Noi respectăm în mod sincer, 
profund, domnule președinte, ță
rile, partidele politice și pe ma
rii conducători care au acționat 
pentru o schimbare dintre cele 
mai profunde în structura eco
nomică a țărilor lor. atunci cînd 
în rindul popoarelor lor se im
punea o schimbare.

Noi nu căutăm — sub nici o 
formă — să spunem lumii, in 
special astăzi, în condițiile exis
tenței a două mari filozofii eco
nomice, că sistemul nostru este 
cel mai bun. sau că cineva are 
dreptul să-l impună altcuiva.

Sînt atîția conducători valo
roși în ceea ce astăzi numim 

sificarea schimburilor comercia
le bilaterale și realizarea unor 
acțiuni de cooperare în dome
niile economiei forestiere, mi
nier, agricol și în alte domenii 
de interes comun.

Intîlnire
Tovarășul Nicu Ceaușescu, 

vicepreședinte al Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, s-a in- 
tilnit, marți după-amiază, la U- 
niversitatea din San Jose cu 
conducerea Federației Tineretu
lui, Universitar. din Costa Rica. 
La întîlnire au luat part^ 
Rogelio Fernandez Sagot, pre
ședintele Federației Tinere
tului Universitar, vicepreședinți 
și secretari ai federației. La con

„lumea socialistă", Incit ar fi 
absurd din partea noastră să 
căutăm să le spunem ce trebuie 
să facă, cum se întîmplă în 
timpul celor 25 de ani de „război 
rece". Fiecare conducător inter
pretează condițiile din momen
tul respectiv, adoptă hotăriri 
după o tradiție proprie și pe 
baza analizării situației create.

Noi respectăm schimbările ce 
s-au produs în epoca noastră în 
lume și nu presupunem că sis
temul nostru ar fi mai bun pen
tru toți. Noi căutăm în această 
mică țară — Costa Rica — să 
îmbinăm, și aceasta este deose
bit de dificil, libertăți politice
— compatibile, desigur, cu orîn
duirea noastră — cu programul 
posibil al unei societăți care să 
asigure bunăstarea tuturor. In 
același scop, avem nevoie — și 
o facem în mod corespunzător în 
cadrul sistemului nostru juridic
— să producem mai mult și să 
repartizăm mai bine rezultatele 
muncii. Grupul politic căruia ii 
aparțin, domnule președinte, este 
grupul care are la bază filozofia 
social-democrată, în cadrul că
ruia am activat 20 de ani. Acest 
grup are Ia bază o experiență 
de 40 de ani.

Noi, cei din Costa Rica. am 
dori să se pună capăt războiului 
rece, să stabilim relații cu toate 
țările de pe pămînt și ne simțim 
astăzi foarte onorați și emoțio
nați pentru vizita oficială a re
prezentanților unui popor în 
fruntea căruia sînteți dumnea
voastră, domnule președinte, ca
re ați făcut atît de mult prin 
metode proprii, valoroase pen
tru istorie, pentru a duce înain
te acest ideal care constă în a 
face posibil ca de roadele mun
cii să se poată bucura toți. 
(Aplauze).

Ca urmare a convorbirilor 
purtate, s-a semnat, miercuri, 
5 septembrie, un aide-memoire, 
care prevede măsurile concrete 
de realizare a acțiunilor conve
nite.

vorbire a participat și Petru 
Popescu, membru supleant al 
Biroului C.C. al U.T.C.

Cu acest prilej, a avut loc o 
informare reciprocă asupra pre
ocupărilor tineretului și studen
ților din cele două țări. Au fost 
analizate posibilitățile de extin
dere a relațiilor de colaborare 
dintre organizațiile de tineret și 
studențești din România și Costa 
Rica.

Marți seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, s-a 
intîlnit cu Luis Alberto Monge 
Alvarez, secretar general al 
Partidului de Eliberare Națio
nală din Costa Rica.

La întîlnire au participat to
varășii Ștefan Andrei, secretar 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, și 
George Macovescu, membru al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român.

Cu acest prilej, s-a exprimat 
hotărîrea de a se iniția și dez
volta relații de prietenie și cola
borare între Partidul Comunist 
Român și Partidul de Eliberare 
Națională din Costa Rica, pe 
baza stimei și respectului reci
proc, în vederea stimulării și 
extinderii relațiilor economice, 
cultural-artistice, tehnico-știin-

INTILAIREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
CU CONDUCĂTORI Al

OIN COSTA RICA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar generat al Partidului 
Comunist Român, s-a* întîlnit, 
marți după-amiază, la Amba
sada Republicii Socialiste Ro
mânia, cu conducători ai Parti
dului Avangarda Poporului din 
Costa Rica. Au participat tova
rășii Manuel Mora Valverde, se
cretar general al C.C., Arnoldo 
Segura, Nadia Saenz Ruiz. Mario 
Soilis Porras și Humberto Car- 
bonell, membri ai Comisiei Po
litice a Comitetului Central, 
Fernando Molina, membru su
pleant al Comisiei Politice * 
Comitetului Central, și Fran
cisco Guzman, membru al Co
mitetului Central.

La întîlnire au luat parte to
varășii Ștefan Andrei, secretar 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, șl 
George Macovescu, membru al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român.

într-o atmosferă de cordiali
tate și prietenie tovărășească, 
s-a realizat ut} schimb de pă
reri cu privire la dezvoltarea, 
în continuare, a relațiilor de con

țifice și în alte domenii dintre 
România și Costa Rica, în inte
resul celor două popoare, în fo
losul păcii și securității inter
naționale.

Secretarul general al Partidu
lui de Eliberare Națională a 
acceptat invitația ca o delegație 
a partidului să facă o vizită de 
prietenie în România, la invi
tația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

In cursul discuțiilor s-a dat 
o apreciere pozitivă rezultate
lor vizitei, acordurile conve
nite. Tratatului de prietenie și 
cooperare, care constituie o bază 
trainică pentru adincirea rapor
turilor de prietenie și conlu
crare dintre cele două țări și 
popoare.

Convorbirea s-a desfășu, 4 
într-o atmosferă de prietenie și 
cordialitate.

lucrare dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Avan
garda Poporului din Costa Rica, 
în interesul întăririi colaboră
rii și prieteniei „dintre cele două 
țări și popoare.

In numele Partidului Avan
garda Poporului, tovarășul 
Manuel Mora Valverde a 
salutat cu căldură prezen
ta, în Costa Rica, a secre
tarului general al P.C.R., ca 
urmare a vizitei oficiale pe care 
o efectuează în această țară. El 
și-a exprimat deplina satisfac-' 
ție pentru rezultatele vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in Costa Rica. subliniind că 
membrii partidului salută din 
toată inima dezvoltarea relații
lor pe multiple planuri dintre 
România și Costa Rica șl vor 
acționa pentru extinderea con
lucrării dintre cele două țări in 
diverse domenii, în spiritul a- 
cordurilor convenite cu prilejul 
vizitei la San Jose, fiind sigur 
că aceasta servește intereselor 
și aspirațiilor fundamentale ale 
celor două popoare, cauzei ge
nerale a păcii, colaborării și 
progresului.

1

LOCIOA
Întreaga presă venezuelea- 

nlț acordă ample spații eve
nimentului politic central al 
acestor iile — vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu fi 
a tovarășei Elena Ceaușescu.

Biografiile tovarăș ului 
Nicolae Ceaușescu și tovară
șei Elena Ceaușescu, fotogra
fiile inalților •oaspeți-, prezen
tări ale României de astăzi, 
ale prestigioaselor sale succe
se, in domeniul politicii in
ternaționale, bogate informa
ții și aprecieri elogioase in 
legătură cu realizările din 
variate sectoare ale vie
ții politice și economice, 
tehnico-științifice fi sociale ro
mânești — acesta este cadrul 
creat în mijloacele de infor
mare în masă — ziare, radio

și televiziune — auspiciile 
sub care începe vizita pre
ședintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România în Venezuela.

Ziarele „EL NACIONAL",

voltare, realizările tehnico- 
științifice sînt pe larg în
fățișate. Ziarul „EL NACIO
NAL", de pildă, menționează 
că „România este una dintre 
țările cele mai dinamice din

toate domeniile, subliniază 
faptul că în cadrul convorbi
rilor ce vor avea loc o atenție 
deosebită va fi acordată tra
tatelor privind schimburile co
merciale, asistența tehnică

Revista presei venezuelene
„TRIBUNA POPULAR" fi 
alte publicații centrale inse
rează hotărîrea Senatului 
venezuelean de a adresă 
un bun-venit președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Vene
zuela.

România, bogățiile sale 
naturale, înaltul ritm de dez

Europa în ceea ce privește 
dezvoltarea științei, cercetă
rii, tehnologiei". Același ziar, 
ca și altele, remareînd dorin
ța României, a forurilor știin
țifice din țara noastră și a 
altor instituții de specialitate 
de a dezvolta colaborarea și 
cooperarea internațională în

și culturală, toate concepute 
în spiritul avantajului re
ciproc.

„TRIBUNA POPULAR" 
exprimă, în numele Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist din Venezuela, „cel 
mai cordial bun-venit condu
cătorilor statului și Partidului

Comunist Român în patria 
lui Bolivar, și, în același 
timp, le adresează cele mai 
bune urări pentru ca relații
le dintre România și Vene
zuela să se întărească și să 
înainteze pe drumul cooperă
rii economice, în folosul păcii 
și prieteniei între popoarele 
noastre". Acest mesaj este 
publicat pe prima pagină a 
ziarului „TRIBUNA POPU
LAR", organ al P.C- din Ve
nezuela, însoțit de biografiile 
și fotografiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovară
șei Elena Ceaușescu.

Răsfoind ziarele, ascultînd 
radioul sau privind micul 
ecran, apare evidentă atenția 
excepțională de care se bucu
ră vizita inalților oaspeți ro
mâni.
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COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială
în Republica Costa Rica
președintelui Consiliului
de Stat al Republicii
Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu

președintelui
______ ____  Rica, Jose Fi

gueres, președintele Consiliului 
-’z Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
efectuat, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită ofi
cială in Republica Costa Rica, 
între 3 și 5 septembrie 1973.

Președintele Consiliului _ de 
Stat al Republicii Socialiste 
România și persoanele care ii 
însoțesc, au vizitat, in timpul șe
derii în Republica Costa Rica, 
Adunarea Legislativă, munici
palitatea din San Jose, cu care 
prilej a avut loc o sesiune so
lemnă, gara „Ferrocarril Elec
tric-o al Pacifico", ferma agri
colă ,',La Lucha". a depus o co
roană de flori la Monumentul 
Național.

înalților oaspeți români li s-a 
rezervat o primire călduroasă, 
expresie a relațiilor de priete
nie existente intre Romania și 
Costa Rica, a sentimentelor de 
stimă și prețuire reciprocă de 
care sint animate cele’ ■ două 
popoare, legate prin afinități 
de limbă și cultură.

Cu prilejul vizitei, înțrev pre- 
ședințele Consiliului de -Stat al 
Republicii Socialiste. Romania, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Costa Rica, Jose 
Figueres, au avut loc convorbiri 
oficiale la care, din partea ro
mână, au participat :

Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ~i- 
nistrul comerțului exterior: Ște
fan Andrei, secretar al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român ; George Maco
vescu, ministrul afacerilor exter
ne : Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei; 
Mircea Malița, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat ; 
Constantin Stănescu, ambasado
rul Republicii Socialiste Româ
nia in Republica Costa Rica.

Din partea costaricană au 
participat :

Gonzalo J. Facio, ministrul a- 
facerilor externe ; Gaston Co
gan. ministrul economiei, in
dustriei și comerțului ; Rodolfo 
Silva, ministrul lucrărilor publi
ce si transporturilor ; Alberto 
Canas, ministrul culturii, tine
retului și sporturilor ; Francisco 
Morales, ministrul muncii și 
securității sociale ; Fernando 
Salazar, viceministrul relațiilor 
externe : Guido Saenz, vicemi
nistrul culturii, tineretului și 
sporturilor.

în cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat intr-o atmosferă 
de sinceră prietenie și deplină 
înțelegere, 
s-au informat reciproc 
procesului de dezvoltare econo
mică și socială din cele două 
țări, au analizat stadiul actual 
și perspectivele de dezvoltare a 
relațiilor bilaterale și au făcut 
un schimb de păreri cu privire 
la problemele internaționale de 
interes comun.

Animați de dorința de a răs
punde aspirațiilor de pace, cola
borare și înțelegere între po
poarele român și costarican, de 
a adinei și dezvolta pe multi- 
ple planuri relațiile 
România și Costa Rica 
spori contribuția celor 
țări la consolidarea 
securității L.UU-țț

La invitația 
Republicii Costa

mi-

cei doi președinți 
asupra

două

dintre 
și a 
două 

păcii și 
securității internaționale, la 
dezvoltarea cooperării intre toa
te statele lumii, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Jose Figueres au semnat 
Tratatul de prietenie și coope
rare între Republica Socialistă 
România și Republica Costa 
Rica.

Cei doi șefi de stat au con
statat cu satisfacție că relațiile 
tradiționale de prietenie româ- 
no-costaricane au posibilitatea 
să se dezvolte continuu, în fo
losul Teciproc al celor două țări 

’ și popoare, al păcii și înțelegerii 
internaționale.

în domeniul relațiilor econo
mice, cele două părți au ex
primat hotărirea lor comună de 
a acționa pentru aplicarea pre
vederilor Acordului comercial și 
de cooperare semnat în 1971, în 
vederea intensificării schimbu
rilor comerciale prin diversifi
carea structurii acestora, lărgi
rii cooperării economice și teh
nice, în interesul’ reciproc al 
popoarelor român și costarican.

Avînd în vedere importanța 
colaborării în domeniul econo
mic, tehnico-științific și cultu
ral pentru progresul economic 
și social, pentru o mai bună 
cunoaștere reciprocă și apropie
re, cele două părți au semnat, 
cu prilejul vizitei. Acordul de

cooperare economică, industria
lă și tehnică pe termen lung, 
Acordul de colaborare culturală, 
Acordul de colaborare științifi
că și tehnică. S-a convenit efec
tuarea unui schimb de note pri
vind încheierea unei înțelegeri 
referitoare la facilitarea acordă
rii vizelor.

Partea română a exprimat în
treaga sa considerație pentru 
realizările dobîndite de Costa 
Rica în eforturile pentru mo
dernizarea economiei naționale, 
pentru valorificarea deplină, in 
interes propriu, a resurselor 
sale naturale și pentru îmbună
tățirea condițiilor economice, 
sociale și. culturale ale poporu
lui costarican.

Partea costaricană a exprimat 
aprecierile sale cu privire la 
realizările remarcabile, obținute 
de România, în crearea unei 
industrii moderne, in dezvolta
rea continuă a agriculturii, m 
înflorirea științei și culturii; m 
ridicarea nivelului de trai al 
poporului, în îndeplinirea vastu
lui program de construire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în România.

Procedînd la un schimb de 
păreri asupra situației interna
ționale, cei doi președinți au 
apreciat că trăsătura de bază a 
evoluției politice pe plan mon
dial este tendința spre inten
sificarea colaborării între state, 
afirmarea tot mai puternică a 
voinței popoarelor de a asigura 
destinderea și pacea, de a pro
mova pe scară largă metoda 
tratativelor, ca mijloc de solu
ționare a litigiilor internaționa
le. Ambii președinți au scos în 
evidență rolul și influența for
țelor păcii, democrației, și pro
gresului in lumea contempo
rană.

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

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Jose Figueres au 
subliniat că pentru asigurarea 
unui climat stabil de pace, 
destindere, securitate și colabo
rare internațională este impe
rios necesară recunoașterea și 
aplicarea strictă de către toate 
statele a normelor și principii
lor fundamentale, universal va
labile, ale dreptului internațio
nal cu privire la relațiile din
tre state, respectarea reciprocă 
a independenței și suveranită
ții naționale, deplina egalitate 
în drepturi, neamestecul în tre
burile interne și externe ale 
altor țări și avantajul reciproc, 
renunțarea la forță și la ame
nințarea cu forța și dreptul 
inalienabil al fiecărui popor de 
a fi stăpin pe destinele sale.

Cele două părți au apreciat 
că lichidarea definitivă a colo
nialismului și neocolonialismului 
constituie una dintre sarcinile 
cele mai importante și urgente 
ale lumii contemporane. Au 
subliniat necesitatea aplicării 
neintirziate a prevederilor De
clarației O.N.U. cu privire la 
acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale și a re
zoluțiilor referitoare la decolo
nizare și apartheid.

Cei doi președinți au reafir
mat solidaritatea Republicii So
cialiste România și Republicii 
Costa Rica cu lupta popoarelor 
din America Latină și alte re
giuni ale lumii pentru apărarea 
și consolidarea independenței 
lor economice și sociale și pen
tru înfăptuirea năzuințelor lor 
vitale.

Cei doi 
vat că 
România
Rica consideră că reducerea și 
lichidarea decalajelor 
pară țările în curs de 
re de cele economic 
constituie o problemă 
lumii contemporane, a
zolvare ar putea influența in 
mod considerabil o înțelegere 
mai bună între state și 
chide largi perspective 
rării internaționale. în 
combaterii fenomenului
voltării, cei doi șefi de stat și-au

exprimat convingerea că sint 
necesare eforturi susținute din 
partea fiecărei țări pentru a 
pune în valoare, conform voin
ței și intereselor sale vitale, bo; 
gățiile naturale și resursele 
umane de care dispune, asigu
rarea sprijinului material 
partea țărilor dezvoltate, 
cum și realizarea

din 
pre- 

unei largi ' 
cooperări internaționale. Ei au 
subliniat necesitatea respectării 
dreptului suveran al fiecărui 
stat de a dispune în mod li
ber de bogățiile naturale și de 
toate celelalte resurse, de a avea 
acces nestingherit la cuceririle 
științei și tehnologiei mondiale 
moderne, de a participa, in con
diții de egalitate, la examinarea 
și soluționarea problemelor eco
nomice și monetare internațio
nale.

Ambele părți au subliniat ne
cesitatea întăririi rolului O.N.U. 
în aplicarea programelor prevă
zute in cadrul strategiei inter
naționale a celui de-al doilea 
deceniu pentru dezvoltare, lăr
girea și diversificarea progra
melor de cooperare tehnică și a 
altor programe, de asistență 
tehnică, precum și intensifi
carea sprijinului acordat tutu
ror țărilor în curs de dezvol
tare, indiferent de orinduirea 
lor socială sau de zona geogra
fică din care fac parte.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Jose Figueres au 
primit cu satisfacție încheierea 
Acordului de încetare a războ
iului și restabilire 
Vietnam, 
Acordului 
păcii și

șefi de stat au rele- 
Republica Socialistă 
și Republica Costa

care se- 
dezvolta- 
avansate 

majoră a 
cărei re-

ar des- 
coope- 

vederea 
subdez-

a păcii în 
precum și semnarea 

privind restabilirea 
realizarea Înțelegerii 

naționale în Laos și au exprimat 
speranța că aceste acorduri vor 
crea condiții pentru instaurarea 
unei păci durabile în această 
regiune, care să permită popoa
relor din Indochina să-și hotă
rască libere calea dezvoltării 
lor politice, economice și socia
le, conform aspirațiilor lor legi
time, fără nici un amestec din 
afară.

Cei doi președinți și-au ex
primat profunda îngrijorare față 
de continuarea situației de în
cordare din Orientul Apropiat, 
care reprezintă o amenințare la 
adresa păcii și securității inter
naționale, s-au pronunțat ferm 
pentru soluționarea grabnică a 
conflictului din această zonă 
pe cale politică, în spiritul și 
pe baza aplicării integrale a 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate 242 din 22 noiembrie 1967.

Cele două părți au avut un 
schimb de vederi cu privire la 
situația actuală din Europa, a- 
preciind pozitiv rezultatele pri
mei faze a lucrărilor conferin
ței general-europene la nivelul 
miniștrilor de externe și au fost 
de acord că realizarea păcii și 
securității, precum și extinderea 
cooperării pe acest continent, 
vor exercita o influență poziti
vă asupra păcii și securității 
în lume și vor contribui la pro
movarea unei colaborări fruc
tuoase pe plan internațional.

Cei doi șefi de stat au apre
ciat că pentru asigurarea unei 
păci trainice în lume este im
perios necesar să se intensifice 
negocierile pentru dezarmare, 
cu participarea tuturor statelor 
interesate și să se întreprindă 
acțiuni concrete pentru realiza
rea dezarmării generale inter
naționale controlate și, în pri
mul rînd, a celei nucleare.

Avînd în vedere consecințele 
economice și sociale ale cursei 
înarmărilor, ambii președinți au 
subliniat, totodată, avantajele 
pe care le-ar reprezenta pentru 
întreaga omenire dirijarea re
surselor folosite în prezent pen
tru cursa înarmărilor către con
strucția pașnică, ridicarea nive
lului de viață al popoarelor, 
combaterea subdezvoltării eco
nomice. Părțile au reafirmat 
hotărîrea lor de a acționa, îm
preună cu celelalte țări ale 
lumii, pentru oprirea cursei 
înarmărilor ; au reafirmat, tot
odată, sprijinul țărilor 
pentru adoptarea unor 
suri concrete vizind dezan
gajarea militară, lichidarea ba
zelor militare și retragerea tru
pelor de pe teritoriile străine, 
crearea de zone denuclearizate 
și întreprinderea de acțiuni îm
potriva propagandei de război.

Partea română dă o înaltă a- 
preeiere Tratatului de la Tla- 
telolco, Costa Rica fiind semna
tara acestuia, prin care s-a ho- 
tărit ca America Latină să fie

o zonă denuclearizată și spriji
nă respectarea prevederilor sale. 
Ambele părți consideră, totoda
tă, că ar fi de o mare impor
tanță transformarea Balcanilor 
într-o zonă a păcii și bunei în
țelegeri, lipsită de arme nu
cleare.

Cei doi președinți au subli
niat importanța pe care Repu
blica Socialistă România și Re
publica Costa Rica o acordă în
tăririi rolului O.N.U. in rezol
varea problemelor internaționa
le, în interesul popoarelor, în 
apărarea principiilor dreptului 
internațional și în crearea unui 
climat de deplină securitate in 
lume. Ei au declarat că este în 
interesul profund al tuturor 
popoarelor ca O.N.U. și celelal
te organizații și organisme in
ternaționale să acționeze cu mai 
multă eficacitate pentru dezvol
tarea colaborării și înțelegerii 
între națiuni, împotriva orică
ror acte de încălcare a drep
tului internațional. Cele două 
părți și-au exprimat hotărîrea 
de a acționa, unindu-și efortu
rile cu cele ale altor state, în 
vederea creșterii rolului Orga
nizației Națiunilor Unite în via
ța internațională, așa cum pre
conizează rezoluția inițiată de 
România și adoptată prin con
sens general la ultima sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U.

Cele două părți au acordat o 
înaltă apreciere convorbirilor 
rodnice prilejuite de vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
prima vizită a unui șef de stat 
român în Costa Rica, moment 
de o deosebită semnificație in 
relațiile bilaterale româno-co- 
staricane, și au reafirmat ho
tărîrea lor de a continua și in 
viitor, contactele și convorbiri
le între cele două țări pină la 
cel mai înalt nivel, convinse că 
acestea slujesc intereselor, lor, 
păcii și înțelegerii internațio
nale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
exprimat cele mai vii mulțu
miri președintelui Jose Figueres 
și distinsei sale soții, doamna 
Karen de Figueres și guvernu
lui și poporului costarican pen
tru primirea cordială care le-a 
fost rezervată în timpul vizitei 
în Republica Costa Rica.

Președintele Consiliului
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
invitat pe președintele_ Jose Fi
gueres și pe 
Figueres să 
România.

Invitația a 
plăcere. Data 
fi stabilită ulterior pe cale di
plomatică.

de

doamna Karen 
facă o vizită

de 
în

cufost acceptată 
vizitei urmează a
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Recepție in onoarea președintelui
Republicii Costa Rica,

Marți seara, președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarașa 
Elena Ceaușescu au oferit o re
cepție în onoarea președintelui 
Republicii Costa Rica, Jose Fi- 
gueres Ferrer.

înainte de începerea recepției, 
într-unul din 
„Country

a 
decernării 

i Republicii

saloanele de la 
Club" din San- 

avut loc
din 

ceremo- 
ordinului 
Socialiste

jose, ;
nia
„Steaua
România" clasa I președintelui 
Republicii Costa Rica, Jose Fi- 
gueres Ferrer.

„Permiteți-mi să vă înminez 
cea mai înaltă distincție a Ke- 
publicii Socialiste România, a 

Nicolae 
de pne-

spus tovarășul 
Ceaușescu, în semn 
tenie și al bunelor relații din
tre popoarele noastre, ca o 
recunoaștere a contribuției pe 
care o aduceți la dezvoltarea a- 
cestor relații".

Răspunzînd, președintele Fi
gueres Ferrer a spus : „Dom
nule președinte, acest secol at 
XX-lea, care a fost martor al 
atîtor grozăvii, înregistrează și 
evenimente cum este cel actual 
și anume, faptul că două țări 
din grupul țărilor mici și mijlo
cii, atit de îndepărtate din punct 
de vedere geografic, cu o istorie 
destul de diferită șl orinduiri 
deosebite, se pot alătura una 
alteia.

Prezența dumneavoastră ta 
Costa Rica, în America Cen
trală, și desigur, în America de 
Sud, nu poate fi considerată 
ca un simplu gest de curtoa
zie internațională. Este un in
diciu în plus, un indiciu impor
tant că omenirea a început să 
pășească într-o eră nouă. Pen
tru ca să încheiem acest secol 
cu o perspectivă mai puțin ne
liniștitoare, inițiativele manltes- 
tate de domnul președinte șl 
de guvernul României sint sa
lutate cu gratitudine de po
porul și guvernul din Costa 
Rica și mi-aș îngădui să spun 
și de către celelalte țări ale 
Americii Latine".

Cei doi președinți, tovarașa 
Elena Ceaușescu, persoanele 
oficiale române și costarlcane 
se îndreaptă apoi spre saloa
nele rezervate desfășurării re
cepției. Se intonează imnurile de 
stat costarican și român.

în cadrul recepției, care a 
decurs într-o atmosferă deosebit 
de cordială, președintele Cole
giului chimiștilor și inginerilor 
chimiști din Costa Rica, Guiller
mo Chaverri, a înmînat tova
rășei Elena Ceaușescu, în semn 
de recunoaștere și prețuire a 
meritelor sale științifice, Diplo
ma de membru de onoare al 
colegiului. Mulțumind, tovarașa 
Elena Ceaușescu a exprimat do
rința dezvoltării în continuare

dea relațiilor dintre oamenii 
știință din cele două țări.

La recepție au participat din 
partea costaricană, primul vice
președinte, Manuel Aguilar 
Bonilla, cu soția, Maria Euge
nia de Aguilar, al doilea vice
președinte, Jorge Rossi Chavar
ria, cu soția, Virginia de Rossi, 
ministrul afacerilor externe, 
Gonzalo J. Facio, ministrul de 
finanțe, Claudio Alpizar, minis
trul lucrărilor publice și trans
porturilor, Rodolfo Silva, mi
nistrul siguranței publice, Fer
nando Valverde Vega, ministrul 
economiei, industriei și comer
țului, Gaston Cogan, ministrul 
culturii, tineretului și sporturi
lor, Alberto Canas, ministrul e- 
ducației, Ulandislao Gomez bo- 
lano, ministrul muncii șl secu
rității sociale, Francisco Mora
les, alți membri ai guvernului, 
personalități de seamă ale vie
ții publice șl obștești, oameni de 
știință, artă și cultură.

Din partea română au parti
cipat : Ion Pățan, Ștefan An
drei, George Macovescu, Bujor 
Almășan, Mircea Malița, consi
lier al președintelui Consiliului 
de Stat, și ambasadorul Con
stantin Stănescu.

Au luat, de asemenea, parte 
șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați la San Jose, corespon
denți și trimiși speciali ai pre
sei locale șl străine.

Primirea
entuziastă

făcută
înaltilor
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oaspeți
romani in
localitatea
La Lucha

Marți la amiază, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au fost in
vitații președintelui Jose Figu
eres Ferrer la ferma sa perso
nală, aflată în localitatea mon
tană La Lucha, la o depărtare 
de 50 de km de capitală.

Drumul, șerpuind printre așe
zări aflate la altitudini variind 
între 1700—1900 de metri, oferă 
privirii peisaje de o frumusețe 
rară, dominate de masivele ma
iestuoase ale Cordilierilor.

O vegetație bogată, hrănită 
din belșug de un pămînt mănos 
și de ploi tropicale, dă regiunii 
imaginea unei adevărate grădini 
naturale, de un pitoresc mereu 
inedit.

In localitatea La Lucha sir.- 
tem martorii unei primiri Im
presionante. Aici, în inima mun
ților Americii Centrale, flutură 
tricolorul românesc. Intr-o sală 
de festivități, improvizată într-o 
mare hală, sute de copii, im- 
brăcați în uniforme școlare, în- 
tîmpină pe oaspeți cu flori. 
Acompaniat de o mică orgă, un 
cor de copil intonează un cîntec 
popular costarican, avînd ca re
fren: „bine ați venit, voi, dragi 
oaspeți, bine ați venit, voi, 
dragi prieteni de peste munți 
și mări". Copiii fredonează, 
apoi, Imnul de stat al Româ
niei.

O fetiță, mică de o șchioapă, 
aduce în brațe, abia cuprinzîn- 

flori de 
tovarășei 
o îmbră-

du-l«, flori, multe 
munte, șl le oferă 
Elena Ceaușescu, care 
țlșează cu căldură.

Se asistă, apoi, la 
spectacol folcloric, 
de copii. în acorduri zglobii, sînt 
interpretate dansuri 
eostaricane, cu vechi 
Directorul școlii din 
oferă președintelui 
Ceaușescu un volum de versuri, 
însoțind darul cu cuvintele : 
„Primiți, mult stimate domnule 
președinte, o mică mărturie a 
prețuirii pe care noi toți o pur
tăm reprezentantului unei mari 
culturi. Prin tainele slovei lui 
am pătruns în inima unui po
por pe care îl iubim". Erau 
versurile lui Eminescu în tăl
măcirea, în limba spaniolă, a 
Măriei Teresa Leon și a lui Ra
fael Alberti.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
mulțumesc călduros pentru fru
moasa primire făcută de local
nici, se fotografiază împreună 
cu președintele Figueres în mij
locul copiilor, al celor prezenți.

La reședința președintelui 
costarican de la Lucha a avut 
loc, apoi, o conferință de presă.

. un scurt 
interpretat

populare 
tradiții, 

localitate 
Nicolae

I
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Conferința de presă
a tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU,

RECEPTIVITA TEA
LA CERINȚELE

FIECĂREI ETAPE
cu ziariști costaricani și corespondenții străini

acreditați la San Jose
La solicitarea a numeroși ziariști costaricani și a coresponden

ților străini acreditați la San Jose, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușcscu, a ținut, 
marți după-amiază. o conlerință de presă.

Au asistat tovarășa Elena Ceaușcscu, precum și tovarășii Ion 
Pățan, Ștefan Andrei. George Maeovescu, Bujor Almășan, alle 
persoane oficiale române.

Erau prezenți Jose Figueres, președintele Republicii Costa 
Rica. si Gonzalo J. Facio, ministrul afacerilor externe costariean.

Conferința de presă 
biroului de presă al 
ziariștilor.

a fost deschisă de Orlando Nunez, șeful 
Casei Prezidențiale, care a dat cuvîntul

(cores- 
Rica al 

Domnule

ENRIQUE MORA 
pondentul din Costa 
Agenției TASS): 1
președinte, țara noastră are 
foarte multe probleme legate 
de dezvoltarea resurselor na
turale. Credeți că dacă gu
vernul din Costa Rica ar cere 
ajutor, România ar putea să 
ne ajute să explorăm resurse
le noastre de petrol P

românesc și al țării 
întreprinderilor res- 
Noi, în România, 
să avem 51 la sută

tovarășul nicolae 
EAUȘESCU : în convorbirile 

■j președintele Figueres, care 
iu avut un rol important, ne-am 
nțeles să dezvoltăm o colabora- 
e largă, inclusiv in domeniul 
■crcetărilor și p merii în valoare 
i petrolului. S-a și ajuns la 
unele înțelegeri concrete care 
sperăm ca pînă la sfîrșitui anu
lui să capete caracterul de a- 
corduri concrete. Deci, România, 
avind în vedere că are experi
ență în domeniul minier, al pe
trolului. al prelucrării lemnului 
și în alte domenii, este gata să 
conlucreze, pe baza principiului 
egalității și avantajului reciproc, 
cu Republica Costa Rica.

de capital 
sau al 
pective. 
pretindem 
din capital — pe același princi
piu vrem să procedăm și cu alte 
țări, și procedăm așa și cu țara 
dumneavoastră. Să acționăm îm
preună, să obținem producție de 
înaltă tehnicitate, de eficiență 
economică ; beneficiile să le 
împărțim în raport cu contribu
ția fiecăruia și în raport cu le
gile statului unde funcționează 
asemenea societăți. Sigur, în
treprinderile se supun acestor 
legi. Așa facem noi în România, 
așa facem în alte țări, unde 
participăm la societăți mixte, 
fără ca aceste societăți mixte să 
aibă dreptul să se amestece 
in vreun fel în problemele in
terne ale dezvoltării țării res
pective.

BOSCO VALVERDE („La 
Nacton", A.F.P.): Domnule 
președinte, ce credeți despre 
afirmațiile potrivit cărora chi
nezii nu sînt autentici mar- 
xiști-leniniști P

HERBERT SOLANO („Dio
rio de. la Republica") : Dom
nule președinte, am font in
format că acordurile care au 
fost semnate între Românul 
și Costa Rica au fost declara
te secrete. Care este motivul P

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Nu cunosc că ar 
fi fost declarate secrete. Dimpo
trivă, sînt acorduri foarte clare, 
deschise, se referă la colabo
rarea în domeniul petrolier, mi
nier, în domeniile industriei lem
nului, agriculturii, inclusiv în 
crearea unor societăți mixte, 
reciproc avantajoase. Nu numai 
că nu este nici un secret în a- 
ceasta. dar ele pot constitui un 
exemplu de colaborare între 
două țări cu orînduiri sociale 
diferite, care doresc să colabo
reze pentru un progres mai ra
pid economico-social, spre binele 
ambelor popoare.

ENRIQUE MORA: Ați 
vorbit despre societăți mixte. 
Ați putea să explicați mai 
mult despre ce gen de socie
tate mixtă este vorba P

TOVARĂȘUL NICOLAF. 
CEAUȘESCU : Marxism-leninis- 
mul este o concepție despre lu
me și viață : ea se aplică în 
mod diferit, potrivit condițiilor 
istorice, sociale și naționale, de 
la o țară la alta. Nu există un 
șablon în ceea ce privește dez
voltarea societății omenești, iar 
marxism-leninismul este con
cepția cea mai revoluționară, ea 
este aceea care se ridică cel 
mai mult împotriva unor dog
me sau a unor șabloane în dez
voltarea societății. De altfel, 
cred că cunoașteți că Marx a 
spus, la timpul său. că el consi
dera că concepția sa nu se poa
te aplica mecanic. cjj ea trebuie 
să fie numai un fel de a gîndi, 
de a judeca, că fiecare popor 
trebuie, conducîndu-se după a- 
ceastă concepție, să aleagă calea 
proprie de dezvoltare.

Deci, este greu de spus cine 
este mai marxist-leninist. La el 
acasă, fiecare este marxist-le
ninist în măsura în care fău
rește societatea socialistă, asigu
ră dreptatea socială, echitatea 
repartiției sociale in raport cu 
munca fiecărui cetățean.

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Iată cum conce
pe România și cum am organi
zat societăți mixte în România 
și în alte țări : cu o participare

FRANCISCO CHAVES 
IRadio Columbia} : Domnule 
președinte, care sînt obiecti
vele principale ale vizitei 
dumneavoastră, nu numai în 
țara aceasta, ci In America 
de Sud, ale acestei vizite pe

care o faceți pentru prima 
oară P

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : România este 
legată prin relații vechi de 
colaborare cu țările Americii 
Latine. Ne leagă și o anumită 
comunitate de cultură, de limbă, 
datorită originii latine. Vizita 
noastră în opt țări din America 
Latină, printre care și în Costa 
Rica, este o vizită de prietenie, 
de colaborare ; in același timp, 
are drept scop de a identifica, 
împreună cu conducătorii fiecă
rei țări, posibilități de colabo
rare în diverse domenii de acti
vitate, pe principiul egalității și 
avantajului reciproc, neameste
cului in treburile interne, care 
să contribuie la un progres mal 
rapid pe calea dezvoltării inde
pendente a țărilor noastre. Tot
odată, noi concepem această vi
zită ca o expresie a solidarității 
și ca o preocupare pentru a 
contribui la dezvoltarea vieții 
internaționale pe calea destinde
rii, a păcii și colaborării intre 
toate popoarele, fără deosebire 
de orindulre socială.

PREȘEDINTELE FIGUERES t
Vreau să vă spun că politica 

domnului președinte și a guver
nului român este ușor de în
țeles dacă luați în seamă rolul 
pe care l-a jucat România în 
Europa și în lume, în timpul 
„războiului rece", politica sa ra
țională de a ține porțile 
chise păcii.

HERBERT SOLANO: 
vrea să știu despre ce 
discutat, ce produse costarica- 
ne ar interesa România P

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Sintem interesați 
de tot ceea ce Costa Rica poa
te oferi și ceea ce corespunde 
și necesităților României. Acum 
cîteva zile, spre exemplu, am 
cumpărat din Costa Rica 1 000 
tone de cafea. Ne interesează, 
desigur, șl alte produse — și 
cafea, și banane, și zahăr, și 
carne, și piei și, mai cu seamă, 
dorim să realizăm industriali
zarea în Costa Rica a acestor 
produse.

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

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Consider că Cuba 
este o țară latino-americană, că 
locul ei este în rîndul acestei 
organizații, că organizația tre
buie să fie deschisă și să asigu
re colaborarea liberă a tuturor 
statelor din America Latină — 
tocmai pornind de la egalitatea 
în drepturi, de la respectul reci
proc al independenței, nea
mestecul in treburile inter
ne — dar să asigure și 
unirea eforturilor statelor la- 
tino-americane pentru un pro
gres reciproc, pe calea dezvol
tării economico-sociale, a conso
lidării independenței lor națio
nale.

MIRCEA MOARCĂȘ 
(România liberă): Cum apre- 
ciați tratatul semnat astăzi, în 
lumina principiilor chemate 
să guverneze relațiile noi 
dintre state ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Am declarat deja, 
cu prilejul semnării tratatului, că 
apreciez acest document ca un 
moment istoric, atit în relațiile 
dintre Costa Rica și România, 
cit și ca un moment Istoric în 
viața internațională. Pentru că 
acest tratat constituie un exem
plu de felul cum două țări, cu 
orînduiri sociale diferite, dar 
animate de dorința dezvoltării 
economico-sociale, de a fi stăpî- 
ne pe destinele lor, pot colabora 
și contribui la o lume mai 
dreaptă, mai bună, la o lume a 
păcii, in care fiecare popor să 
se poată dezvolta așa cum o 
dorește.

des-

A? 
rtft

BOSCO VALVERDE: 
Domnule președinte, este 
adevărat că Ambasada Româ
niei în Costa Rica se va ocupa 
de problemele Chinei Popu
lare ?

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Nu. Ambasada 
României în Costa Rica se va 
ocupa de problemele României 
și ale colaborării dintre România 
și Costa Rica. Nu a primit 
sarcina să se ocupe de proble^ 
mele Republicii Populare Chi
neze. Dacă Republica Populară 
Chineză ne 
odată să-i 
teresele în Costa 
guvernul costariean 
de acord, așa cum am făcut și 
în alte țări, cum este, de exem
plu, Indonezia, o vom face, în 
conformitate cu prevederile 
dreptului internațional, dar, 
deocamdată, nu ne-a cerut a-, 
cest lucru și, deci, va reprezen
ta numai România.

va solicita 
reprezentăm 

Rica, 
va

vre- 
in- 

dacă 
fi

ALFONSO CHASE, scrii
tor : Eu aș dori să întreb, cum 
ați defini dumneavoastră ca
lea românească spre socia
lism P

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Foarte simplu. 
Am lichidat clasele exploatatoa
re, puterea capitaliștilor 
moșierilor, am 
țiile naționale 
întregului popor ; 
proprietatea socialistă 
pra tuturor mijloacelor de pro
ducție și înfăptuim o societate 
care asigură echitatea socială, 
repartiția produsului social în 
raport cu munca și contribuția 
fiecărui cetățean la dezvoltarea 
societății. Acestea sînt principii 
generale pentru orice societate 
socialistă. Noi am înfăptuit și 
înfăptuim aceste principii, ținînd 
seama de tradițiile, de istoria, 
de condițiile naționale ale 
României, în forme organizato
rice specifice înțelegerii po
porului nostru. Dar principiile 
sînt general-valabile, aplicîn- 
du-se potrivit condițiilor istorice 
concrete din fiecare țară.

și a 
luat bogă- 
în mîinile 
avem, deci,

asu-

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 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

PERECHILE s Patria (orele 8 ; 
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;...............  ~
trai (orele 9,15; 
18.15; 20,30).

POLIȚISTUL î
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
Scala (orele 9 ;
18,30 ; L_, . -----
11,15 ; 13,30 ; 16 ;
Stadionul Dinamo 
Grădina București

DEPARTE DE
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).

Bucureștl (orele
16,30 ; 18.45 ; 21) ; 

turcie 3 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 
21) ; Excelsior (orele 9 ;

■’ 18,15 ; 20,30) ;
(orele 19,30), 

(orele 19,30).
TIPPERARY 1

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

FERMA DIN ARIZONA : Tim
puri Noi (orele 9,15—19 In 
nu are).

PARAȘUTIȘTII : Buzești 
9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; ,
16 ; 18,30 : 20.45) ; Grădina Buzești 
(ora 19,30).

AVENTURA
Crivița (orele
20.30) , Volga
13,30: 15.45; 18.15: 20.45).

CARTEA JUNGLEI î Miorița 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 : 15.45 ; 18 : 
20 15).

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

URMĂRIRE LA AMSTERDAM ! 
Tomls (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 (orele 9 ; 11,15 : 13.30 :
16 ; 18,15 ; 20,30) : Grădina Aurora 
(orele 19.30) ; Grădina Tomis (0- 
rele 19,30).

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

DISTRATUL : înfrățirea (orele 
18,30 : 18 ; 20,15).

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

contl-

(orele
20,30) ;

13,30 ;

LUI POSEIDON :
9 ; 12 ; 15,15 ; 18 : 
(orele 8.45; 11.15;

Discutăm — avind în față no
tele de probleme — cu tovară
șul Ion Chiriță, președintele 
consiliului tineret muncitoresc 
de la Comitetul municipal Pitești 
al U.T.C.. Urmărim modul in 
care acest consiliu caută să re
zolve sarcinile pentru care a 
fost constituit. Și avem ce nota: 
concursuri pe meserii, dialoguri 
intre profesii, extinderea ini
țiativei de la I.A.P. „Reciclarea 
tuturor muncitorilor la nivelul 
fruntașilor", raiduri anchetă in 
schimburile II și III, înființa
rea brigăzilor „antirisipitori" și 
altele. Mai reținem că în reali
zarea acestor acțiuni a fost an
grenată marea majoritate a 
membrilor consiliului. Aceste 
activități s-au dovedit a fi deo
sebit de utile, mai ales dacă ți
nem seama de numeroasele o- 
biective industriale în construc
ție, sau date deja în folosință în 
municipiul Pitești. Fără a în
cerca a diminua din strădaniile 
și realizările acestui consiliu să 
încercăm totuși a creiona și ci- 
teva din posibilitățile pe care le 
are — și încă nu le-a folosit — 
acest organism.

Trebuie să începem cu faptul 
că obiectivele pe care și Ie pro
pune trimestrial consiliul nu 
sînt întotdeauna in concordanță 
cu sarcinile economice la ordi
nea zilei în județ și a căror re
zolvare se impune operativ. 
Astfel în trimestrul II problema 
centrală a constituit-o realizarea 
sarcinilor pentru export. De alt
fel, aceasta a și făcut obiectul 
unei plenare a comitetului mu
nicipal de partid. în trimestrul 
III investițiile sînt înscrise ca 
prim punct pe agenda de lucru. 
Dar aceste preocupări majore 
nu le-am găsit stipulate și în 
notele de probleme ale consi
liului tineret muncitoresc. E a- 
devărat, consiliul s-a preocupat 
în această perioadă de organiza
rea unor activități menite 
răspundă cerințelor acestor 
tegorii de tineri, dar nu-i 
puțin adevărat că scăpind 
atenție problemele specifice 
pei respective, consiliul se 
tregește singur de posibilitatea 
de a ține pasul cu realitatea

să 
ca

ma! 
din 

eta- 
vi-

imediată și de a contribui astfel 
la sporirea eficienței interven
țiilor sale. „Este adevărat — ne 
spune interlocutorul — de alt
fel eu fac parte și din consiliul 
de control muncitoresc al comi
tetului municipal de partid șl 
puteam ușor sesiza acest lucru". 
Sintem exact de aceeași părere 
și noi.

De sesizat mai este însă și un 
alt aspect: lipsa problemelor de 
studiu din notele de lucru tri
mestriale. Fină la Pitești — și 
chiar acolo mai auzisem expre
sia „Ce să mai facem studii, 
doar cunoaștem situația din or
ganizații". De aceea am vrut s-o 
cunosc și eu.

Unitățile de construcții indus
triale. Secretarul comitetului 
U.T.C., Valeriu Grigore', îmi 
vorbește despre greutăți. Reiese 
pregnant folosirea nesatisfăcă
toare a timpului de lucru. Din 
observațiile sale ajung să cu
nosc și cîteva din cauze. în pri
mul rînd navetiștii nu-și 
respecta programul de 
pentru că nici mașinile 
transportă nu respectă 
stabilit. De asemenea, la i 
mesei se pierde iarăși 
mult timp. Acestea sînt 
cîteva din cauzele care generea
ză folosirea nerațională a tim
pului de lucru și la care organi
zația U.T.C. a luat unele mă
suri, fără să se simtă și o efica
citate corespunzătoare.

întreprinderea de autoturisme 
Pitești. Și aici sînt necazuri. 
Datorită amploarei pe care a 
luat-o întreprinderea este nece
sar să se califice un număr cit 
mai mare de tineri prin uce
nicie la locul de muncă. „La ora 
actuală — îmi spune Ion Uță, 
secretarul comitetului U.T.C. — 
sînt cite 3—4 tineri pe o ma
șină". Ca o consecință pregătirea 
profesională a tinerilor suferă. 
S-a încercat acum un an de zile 
să se facă un studiu pe aceste 
probleme dar s-a 
Comitetul U.T.C. pe 
dere acționează: pe 
mai buni muncitori 
tizați și ucenicii, un 
biroului răspunde direct de pre
gătirea lor, activul U.T.C. este

împărțit pe clase și secții, se 
fac frecvent întîlniri cu specia
liști. șefi de secții, secretari de 
partid etc., dar se pare că tre
buie acționat și altfel. Cum ?

Răspunsul cel mai simplu șl 
concis este: prin consiliul tine
ret muncitoresc. Avind posibi
litatea să conlucreze cu condu
cerile tehnico-administrative, cu 
diferite organisme specializate 
la nivel de municipiu, prin stu
diile ce se impun a fi întreprin
se — și cele două exemple do
vedesc acest lucru — 
stabili multitudinea 
care generează aceste 
suri și apoi se pot lua măsurile 
cele mai eficiente. Consiliul nu 
trebuie să rămînă la nivelul 
constatării, ci trebuie să ac
ționeze ferm în soluționarea 
problemelor. El este cel mai 
in măsură fi investituri!

se pot 
cauzelor 
nea.jun-

acordate trebuie «â-i răspun
dă prin fapte. însă de multe 
ori tocmai faptul că „studiile 
au avut mai r .uit un oaracter 
constatativ", după cum afirma 
ing. Cătălin Alexiu, președintele 
consiliului tineret muncitoresc 
de la Comitetul județean Argeș 
al U.T.C., face ca aceste orga
nisme să nu fie receptive Întot
deauna la problemele pe care 
le reclamă industria în anumite 
perioade. Or, consiliul trebuie să 
se înscrie necondiționat la re
zolvarea eficientă și intr-un 
timp optim a sarcinilor ce deri
vă din înseși schimbările sur
venite în dinamica industriei. 
Plecind — bineînțeles — de la 
faptul că se ocupă de o catego
rie distinctă : tineret muncito
resc.

pot 
lucru 

care 11 
orarul 

servitul 
foarte 

t doar

abandonat, 
întreprin- 

lîngă cei 
sînt repar- 
membru al

ION TOMESCU

Liceul „Simion Bărnuțiu din Șimletd Silvanici. 
Foto : ȘTEFAN WEISS

actualitatea

în vederea începerii anului 
școlar 1973—1974 — care va 
debuta la 17 septembrie în in- 
vățămîntul de toate gradele — 
Ministerul Educației și Invăță- 
mîntului a întreprins o se
rie de măsuri care vizează 
toate formele de studiu : ex
tinderea învătămîntulul pre
școlar în vederea cuprinderii 
— în următorii trei ani — a 
tuturor copiilor de cinci ani in 
grădinițe. pregătirea condiții
lor de generalizare a învăță- 
mîntului obligatoriu de 10 ani, 
organizarea învățămîntului li
ceal pe două trepte, perfecțio
narea profilului liceelor potrivit 
planului de dezvoltare econo- 
mico-socială și mai buna adap
tare a învățămîntului profesio
nal cu asigurarea forței de 
muncă calificată, sporirea efi
cientei învățămîntului supe
rior prin reducerea numărului 
specialităților și. Implicit, a 
pregătirii de absolvenți cu un 
larg orizont, printr-o mai strîn- 
să corelare a cercetării cu pro
ducția. Astfel, numeroase noi 
unități se vor adăuga în toam
nă rețelei actuale de grădinițe 
pentru preșcolari, numărul lor 
apropiindu-se de 13 000. Date 
noi se înscriu și in sectorul 
invățămîntului general, în care 
vor funcționa cu peste 100 uni
tăți mai mult declt în anul pre
cedent. Totodată, școlile gene
rale și liceele de cultură gene
rală vor beneficia, în apropia
tul an de studiu, de condiții 
materiale mult mai favorabile 
pentru legarea procesului de 
invățămînt cu practica de pro
ducție. Paralel cu diminuarea 
activităților expozitive în fa
voarea celor aplicative — me
nite să cultive dragostea ele
vilor față de muncă și să le 
faciliteze deprinderile tehnico- 
productive necesare integrării 
rapide a tinerilor absolvenți în 
viața economico-socială — a 
fost realizată repartizarea inte
grală a școlilor in patronajul 
întreprinderilor șl unităților a- 
gricole. Numărul atelierelor-

școală a crescut cu încă 2 000, 
ajungînd la peste 14 000 Iar lo
turile experimentale și fer- 
mele-școală dispun de 10 500 
ha, cu 3 000 ha mal mult decit 
anul trecut.

în ceea ce privește diversifi
carea liceelor, subliniem 
vor funcționa, cu începere 
la 17 septembrie, 427 licee 
specialitate comparativ cu 
361 existente în 1972—1973. 
țeaua învățămîntului 
sional și tehnic s-a extins și ea 
cuprinzind cu 23 000 de elevi mai 
mult. în dezvoltarea școlii su
perioare s-au avut îndeosebi în 
vedere necesitățile de cadre 
de specialiști și prognozele pri
vind creșterea economiei na
ționale, astfel că a fost acorda
tă prioritate învățămîntului 
perior.

Concomitent cu măsurile 
modernizare a structurii și 
lărgire a rețelei învățămîntului 
s-a urmărit perfecționarea con
ținutului și metodelor in pro
cesul de invățămînt pe toate 
treptele școlarității.

în scopul asigurării unui ran
dament ridicat al procesului in- 
structiv-educativ și al eficienței 
lui sociale, Ministerul Educa
ției și învățămîntului a luat 
măsuri în privința încadrării 
cu personal 'didactic calificat și 
cuprinderea acestuia în forme 
de perfecționare, ca și a spori
rii bazei materiale a școlilor de 
toate gradele.
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• Joi, 13 septembrie, iubitorii 
emisiunii-concurs „TELE-TOP" 
o vor putea urmări în cadrul 
serii pentru tineret. Gazda emi
siunii va fi orașul Buzău. • Vi
neri, 14 septembrie — Studioul 
de poezie va transmite un spec
tacol muzical-coregrafic, inspirat 
de versuri ale poeților români 
clasici și contemporani închinate 
frumuseților peisajului țării. 
Spectacolul se numește „EFI
GIILE NATURII". • Redacția 
muzicală a pregătit o întilnire 
a telespectatorilor cu : Andy 
Williams, Giani Morandi, Buffy 
Saint-Marie, Surorile Kessler, 
Mario Tessuto, Petula Clark, 
Domenico Modugno, Laiferova, 
Betty Curtis, Lara Saint-Paul, 
Lili Ivanova, Johnny Dorelli,

□
Silvie Vartan. Ințîlnirea va avea 
loc... în fața televizoarelor sîm- 
bătă, 15 septembrie, orele 21,59. 
• Emisiunea „Portativ ’73“ este 
destinată Festivalurilor județene 
și interjudețene de muzică 
ușoară. Realizatorii ne aduc ar
gumente... filmate la festivalu
rile din Tulcea, Brăila, Amara, 
Oradea. • 
absolvenți 
nă își vor 
tică au

Emoțiile cîtorva tineri 
care în această toam- 
începe cariera didac- 
prilejuit reportajul 

„Primele zile de catedră". 0 „E 
cintec tot ce sînt" se intitulează 
lung metrajul realizat in cadrul 
redacției de film, despre viața 
cunoscutului cîntăreț DAN 
IORDACHESCU. 0 Un grup de 
studenți de la I.A.T.C. vor apare 
la Televiziune, ca invitați ai 
Albumului Duminical cu cîteva 
originale parodii muzicale. 0 
„Scrisori fără adresă" expediate 
de „redacția agrară" in ziua de 
23 septembrie, orele 9,50 au o 
adresă precisă. PĂRINȚII. O 
anchetă asupra unei importante 
obligații cetățenești — aceea de 
părinte. 0 Telecinemateca ne va 
prezenta luna aceasta pe unul 
dintre renumiții regizori con
temporani, Elia Kazan, cu fil
mul „La est de Eden" ecranizare 
după romanul lui John Stein
beck. Dintre interpreți amintim 
pe James Dean, Julie Harris, 
Raimond Massey. 0 Cunoscutul 
scriitor Corneliu Leu a vizitat 
meleagurile dobrogene. Dacă 
popasurile au fost interesante 
sau nu. vom vedea urmărind 
reportajul „Popasuri dobrogene". 
0 După cele trei reportaje din 
seria filmelor despre curaj... 
(telespectatorii au putut vedea 
„Motocicliștii", „Parașutiștii", 
„Lupta cu flăcările") vom putea 
urmări un reportaj intitulat 
„PlanOriștil" în care este evocat 
curajul tinerilor planoriști spor
tivi. Curajul de a se deplasa 
pină la... Aeroportul Clinceni, 
unde au filmat, l-au avut Cris
tian Thau și operatorul Marin 
Stancovici. 0 Despre succesul 
obținut de ansamblul „Maramu
reșul" din Baia Mare în Sudan 
și R. A. Egipt vom afla vizionlnd 
un reportaj de Theodora Po
pescu. 0 Cunoscutul campion la 
săritura în înălțime, Șerban loan 
și soția sa, Virginia Ioan, au 
devenit actori sărind... direct 
la Televiziune.

MIRCEA COCOI,OȘ

CRONICA
U.T.C.

Ieri a sosit în Capitală o 
delegație a tineretului socia
list din Luxemburg (J.S.L.) 
formată din Andre Heinen, 
membru al Biroului Natio
nal al J.S.L., Norbert Ja
cobs, președinte al Comisiei 
de control a Biroului Națio
nal, și Marcel Oswald, secre
tar al Comisiei de control a 
Biroului Național, care. Ia 
invitația C.C. al U.T.C., va 
efectua o vizită în țara 
noastră.

Interferențe (vol. III)
După apariția celorlalte două 

volume, se află acum in librării 
cel de al treilea volum, publi
cat de Societatea literară „Re
lief românesc", deschis cu sem
nătura de prestigiu a lui Geor
ge Maeovescu, într-o vibrantă 
evocare a marelui său prieten 
și tovarăș de luptă. Alexandru 
Sahia, unul dintre primii scrii
tori români angajați cu tenaci
tate și entuziasm în primele li
nii de luptă ale clasei munci
toare.

Am întîlnit la sediul Societă
ții pe tov. Gh. Burcescu, redac
tor responsabil al publicației, 
profesor la Liceul Matei Basa- 
rab din București.

— Ce vă propuneți, in linii 
mari, să realizați prin publica
rea seriei INTERFERENȚE ?

— în cele trei secțiuni: po
ezie, proză, studii literare se
lecționăm cele mai bune creații 
literare ale profesorilor de lite
ratură, ale elevilor noștri din 
clasele mai mari, cit și ale unor 
studenți, foștii noștri elevi. A- 
preciem că se realizează astfel 
o reală punte de legătură între 
generații, o colaborare firească 
menită să înlăture o concepție 
mai veche a distanței dintre 
elev-profesor.
.—,Puțetj exemplifica nume de 
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18 : 
(orele

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Dacia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 : 16 ; 
18,15; 20,30).

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

FANTOMA LUI BARBA
GRA : Bucegi (orele 15.45 ;
20,15) ; Arta (orele 15,30 ;
20.30) ; Grădina Bucegi
19.30) .

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

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

ULTIMUL CARTUȘ : Cosmos
(orele 15,30 ; 18 ; 20.15).

LA RĂSCRUCE DE VtNTURI s 
Rahova (orele 15,30 ; 18 ; 20.15).

VALTFR APĂRA SARAJEVO: 
Floreasca (orele 15,30; 19).

FLUTURII SÎNT LIBERI 
rea (orele 15.30 : 17,45 ; 20) 
dina Unirea (orele 19,30).

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

INFAILIBILUL RAFFLES

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 : 
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).

: Uni- 
; Gră-

(orele

> M-

9,00 Știri. 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : „Nu uita această 
melodie'- de Aurel Giroveanu. 10,00 
Dlvertis-club. 11,00 Știință fi teh-

nlcă. 11,10 Profil pe portativ — 
Ileana Constantinescu. 11,30 Pentru 
prietenii magnetofonului. 12,00 
Transmisiuni directe dn tară. 12,10 
Invitație în fonotecă. 12,55 Melodia 
zilei. 13,00 închiderea emisiunii 
de dimineață. 17.00 Știrile după- 
amiezii. 17,05 Alo, Radio ! — mu
zică ușoară la cererea ascultători
lor. lt^OO Șapte zile, șapte arte. 
Cinema. 18,10 Muzică de scenă la 
piesa „Furtuna" de Jean Sibelius. 
18,55 Melodia zilei. 19,00 In di
rect... de la Casa de cultură 
„Petofl Sandor". 19,30 Știri. 19,35 
Casa de discuri C.B.S. 20,00 Teatru 
radiofonic. „în vreme de război" 
de I. L. Caraglale. 20.45 Selecțiuni 
din operete. 21,00 Radio-super-top 
-- muzică ușoară românească. 
22.00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic. Sport. 22,30 Melodia zilei.

muzicii ușoare. 
„Rîul, ramul.,.", 
opera preclasică 
r“ de Purcell.

Teatrul Național „I. L. 
ragiale" (Sala Comedia) : 
FLUTURE PE LAMPA — ora 20: 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(La Teatrul de vară Herăstrău) : 
A 12-A NOAPTE — ora 20; Tea
trul „C. I. Not'tara" (Sala Stu
dio) : BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE 
— ora 20; Teatrul ,,C. Tănase" 
(Sala Savoy) : TRĂSNETUL MEU 
DRAG — ora 19,30: (Grădina Bo
ema) : ESTIVAL BOEMA — ora 
20: Teatrul Evreiesc de stat : UN 
MAZELTOV PE PLACUL TUTU
ROR — ora 19,30.

Ca- 
UN
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9.00 Curs de limba franceză. 9,30 
Prietenii lui Așchiuță. 10,00 Telex. 
10,05 Steaua polară. Emisiune de 
orientare școlară șl profesională. 
Mecanizatori agricoli. 10,35 „Mah-

rr.udia" — fjlm documentar. 10.50 
Reportaj TV. : „Poarta Sălajului". 
11,10 Telecinemateca : Ciclul John 
Ford — „Plugul și stelele". 12,30 
Melodii populare. 12,40 Teleobiec
tiv. 13,00 Telejurnal. 17,30 Emisiune 
în limba maghiară. 18,30 Telex. 
18,35 Avanpremieră. 18.40 Muzica 
— emisjune de actualitate muzica
lă. 19,00 Artă plastică. 19.15 Publi
citate. 19,20 1001 de seri. 19,30
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen. 1973 — an hotărîtor. 20.00 
Cîntecul săptămînii : „O ramură 
spre cer". 20,05 Seară pentru tine
ret ; Inițiativă în întrecerea socia
listă : „Tineri In tara tinereții" ; 
Finaltștli ; Tiner; muzicieni : Am 
primit invitația dv. ; „Dialog în
tre generații" ; „Chemarea mării"; 
Colegi de generație ; Moment co
regrafic. 22.00 24 de ore. 22,40 Lu
mea de mîine.

PROGRAMUL II

Vedete ale 
Poetica.

22.35
23,15
23,20 Pagini din 
„Crăiasa zlnelo 
23,55—24,00 Ultimele știri.

17,30 Avanpremieră. 17.35 Tele- 
einemateoa pentru tineret : ..Gîsca 
de zăpadă" 18,25 „Ani electronici". 
18,40 Pagini din operete. 19.00 
Municipalitatea răsnunde bucu- 
reșteanului. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20,00 Marile nume ale 
muzicii universale. 21.30 Itinerar 
românesc. 21,40 Roman foileton r 
„Vinul roșu".

elevi, studenți prezenți 
lum ?

— Avramescu Viorel.
Lucian, Stănescu Gabriel și alții 
în volumele precedente.

— Ce vă propuneți să reali
zați prin publicarea studiilor li
terare ?

— în primul rînd un ajutor 
consistent dat elevilor, studen
ților, profesorilor mai tineri in 
pregătirea pentru bacalaureat, 
definitivat, grade didactice etc. 
Exemplificăm, în acest sens, 
titlurile : „Universul spiritual și 
particularități stilistice în 
mânui 1.
„Arta portretului în operă 
Camil Petrescu". Probleme __
înțelegerii valorilor poeziei mo
derne sînt dezbătute cu ponde
re și competentă în recenzia 
volumului ..între Scylla și Cha- 
ribda" de M. Nițescu. Prof. Vic
tor Stoleru semnează recenzia 
volumului „Principii de litera
tură comparată" de Al. Dima.

— Printre cele mai izbutite 
creații originale din volum re
marcăm poeziile: „Bucurie", „în 
furtuni" din ciclul „Cîntece 
pentru o casă mică" de Stelian 
Cucu, „Fără tine", „Seara?, 
„Despărțire" de Gh. Burcescb, 
..închinare", „Am dăltuit" de 
Simion Robu-Suceveanu. „Pe 
schele", „Sădiți trandafiri", „Cu
tezanță" de Gheorghe Duță- 
Micloșanu, „Fierbe mustul", 
„Cintec de leagăn" de G. Po- 
pescu-Ger și alții, ca George 
Sovu, Petre Moroșan, Gh. Ieru- 
gan. Viorica Popescu, autori ai 
unor poezii cu vibrant mesaj 
patriotic, cu sensibilă putere de 
rezonanță afectivă.

H. LEREA

Vasiliu

ro- 
„Ion“ de L. Rebreanu.

' - lui
ale
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Un singur gînd, o singura voință: 
CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN!

S-AU ANGAJAT, AU REALIZAT
METALURGIE 

Foto: GH. CUCU

Creste ritmul insămintărilor7 ’
O deosebită atenție 

acordă mecanizatorii, 
lucrătorii din între
prinderi agricole de 
stat și țăranii coope
ratori pregătirii te
renurilor pentru în- 
sămințarea griului. 
Potrivit datelor cen
tralizate, pînă acum 
au fost arate 1 514 000 
ha, ceea ce reprezin
tă 52 la sută din su
prafața întreprinde
rilor agricole de stat 
și 47 la sută din cea 
a cooperativelor a- 
gricole de producție. 
Pe o mare parte din 
aceste terenuri s-au 
efectuat pregătirile 
necesare însămînță- 
rii, lucrările fiind 
mai avansate in ju
dețele Ialomița, Con-

Galați au realizat, de la În
ceputul anului și pînă acum, o 
producție marfă suplimentară 
în valoare de peste 275 milioa
ne lei. Cele mai importante 
realizări aparțin metalurgiștilor 
care au obținut, peste preve
deri, 29 482 tone laminate, 1 768 
tone tablă zincată, 2 205 tone 
sîrmă trasă și bare trase, 70 569 
tone fontă și 60 151 tone oțel.

• COCS IN PLUS CU CHEL
TUIELI REDUSE

Utilizînd capacitatea mașini
lor de șarjare și a cuptoarelor 
la parametri superiori. colec
tivul uzinei cocsochimice de la 
Combinatul siderurgic din Hu
nedoara a pus la dispoziția fur
nalelor, în perioada care a tre
cut de la începutul anului șl 
pînă acum, cu 25 000 tone de 
cocs metalurgic mai mult de
cît fusese planificat. Concomi
tent, s-a desfășurat o activitate 
susținută pentru reducerea con
sumurilor specifice și a cheltu
ielilor materiale, pentru prelu
crarea și valorificarea superi
oară a subproduselor de cocs în 
vederea obținerii unei eficiente 
economice ridicate. Acțiunile 
întreprinse în acest scop au dus 
la economisirea a aproape 500 
tone de cărbune și semicocs și 
la realizarea a peste 5 000 000 
lei economii la cheltuielile de 
producție planificate, reîntregind 
astfel bilanțul succeselor cu 
care întîmpină siderurgiștii hu- 
nedoreni Ziua metalurgistului.

• FOLOSESC RATIONAL FON
DURILE MATERIALE

Prin folosirea rațională a fon
durilor materiale și bănești, u- 
nitățile economice din județul 
Olt au realizat, pînă la această 
dată, economii a căror valoare 
trece de 45 000 000 lei. Cele mai 
bune rezultate au fost obținute 
de întreprinderea de prelucrare 
a aluminiului Slatina, care prin 
reducerea dotărilor cu utilaje și 
mobilier, fără a afecta produc
ția. a înscris la capitolul econo
mii mai mult de 8 milioane Iei. 
Trustul. S.M.A. — 18 milioane 
lei și Fabrica de conserve, 6 
milioane lei.

INDUSTRIE
UȘOARA
• FILATURA DE VIGONIE PRO

DUCE

La Uzina textilă Timișoara, a 
început să producă filatura de 
vigonie, care prin mașinile și 
utilajele sale de înaltă tehnici
tate. asigură o producție-marfă 
de peste 1 000 tone fire pe an.

• ACȚIONEAZĂ ENERGIC PEN- . 
TRU SPORIREA PRODUCTIVI

TĂȚII

Acțiunile colective declanșate 
în fiecare secție a întreprinderii 
textile „30 decembrie" din

de toamnă
stanța, Tulcea, Dîm
bovița. Galați și 
Vrancea. în unele ju
dețe însă, lucrările 
de pregătire a supra
fețelor ce urmează 
să fie insămînțate în 
această toamnă, sînt 
rămase în urmă. 
Pentru asigurarea u- 
nor condiții bune re
coltei anului viitor 
este necesar ca spe
cialiștii, ceilalți lu
crători din unitățile 
agricole, să între
prindă măsuri ener
gice ca în următoa
rele zile să se inten
sifice ritmul arături
lor, mai ales pe te
renurile de pe care 
s-au strîns culturile 
de toamnă.

Arad, pentru ridicarea produc
tivității muncii in toate schim
burile de lucru, și prelucrarea 
cu maximum de eficiență a ma
teriilor prime și materialelor, se 
concretizează în importante spo
ruri de producție. Pe aceste căi, 
textilistele din Arad au înscris 
în contul angajamentelor asu
mate pe anul 1973, aproape 
60 000 mp. țesături finite șl 
peste 40 000 tone fire în plus 
față de prevederile planului pe 
8 luni. în același timp, au fost 
livrate contractanților externi 
produse care depășesc cu 28 la 
sută realizările planului de ex
port din perioada corespunză
toare a anului trecut.

în cadrul întreprinderii sînt 
în curs de materializare și alte 
măsuri de acest fel, care vizea
ză, cu prioritate, modernizarea 
si dezvoltarea unor capacități 
industriale și valorificarea su
perioară a materiilor prime. Ca 
urmare, producția de țesături 
de catifea și de flotir — produse 
mult solicitate la export — va 
înregistra o creștere de peste 
2 milioane mp.
• „O ZI PE LUNA CU MATE

RIAL ECONOMISIT"
Reactualizind inițiativa „Să 

lucrăm o zi pe lună cu materi
ale economisite", colectjvul Fa
bricii de încălțăminte „Partiza
nul" din Bacău, a reușit să pro
ducă, peste prevederi, 45 000 pe
rechi de încălțăminte din pielea 
economisită în procesul de cro
ire. Pielării din Bacău au adop
tat o serie de măsuri tehnice, 
care le vor permite ca, pînă la 
finele anului, să producă 65 000 
perechi de pantofi din materiale 
economisite. Paralel cu acțiunea 
de valorificare superioară a 
materiilor prime, colectivul 
unității a trecut la reevaluarea 
consumurilor de energie elec
trică și a combustibililor.

INVESTIȚII
• PENTRU RECUPERAREA R&- 
TANȚELOR RITMUL DE LUCRU 

SE INTENSIFICA

După cum precizează Ministe
rul Construcțiilor Industriale, 
lucrările de construcții-montaj 
pe șantierele viitoarelor obiec
tive economice au înregistrat, 
în luna august, cel mai înalt ni
vel de execuție, ceea ce a per
mis sporirea producției supli
mentare, realizată de la înce
putul anului și pină acum, ia 
mai mult de 220 milioane lei.

Veștile care continuă să so
sească din diferite județe ale 
țării relevă că, datorită avîntu- 
lui care domnește pe șantierele 
de construcții, avînt generat ele 
chemarea adresată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru recu
perarea restanțelor pînă la fi
nele lunii septembrie și pentru 
înfăptuirea integrală a planului 
anual de investiții, constructorii 
și montorii înregistrează noi și 
valoroase succese.

Anul acesta, în industria me
talurgică vor intra în funcțiune 
38 de capacități noi destinate 
dezvoltării și modernizării po

Imaginea Bărăganului a fost 
asociată adeseori celei mai 
mari „fabrici" de cereale a 
României. Nimic greșit, nimic 
exagerat. Așa cum, în imensa 
cîmpie din sudul tării simți 
prezenta munților ; a munților 
de recoltă, a sutelor, miilor și 
zecilor de mii de tone de pro
duse. care în aceste zile, de 
asalt hotărîtor. cer ..alpiniști", 
pe măsură. Cutreierăm Bărăga
nul călăuziți de nesfirșite la
nuri de porumb, cu știuleții la 
cingătoare. Trei importante re
pere mențin pulsul dinamic al 
actualei campanii : recoltarea, 
transportul și depozitarea roa
delor. Din acest unghi poposim 
la...

...LEHLIU : „STATUL MAJOR 
MECANIC" IN CAMPANIE

Stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii sint veritabile 
„state majore" ale campaniei în 
ceea ce privește asigurarea 
forței mecanice. De aici e di
rijat radial, către cooperativele 
agricole de producție, un întreg 
arsenal de mașini șl agregate. 
Ne întărește această convinge
re maistrul Constantin Anghel, 
șeful atelierului de reparații 
din cadrul S.M.A.-Lehliu. „Toc
mai mă pregăteam să plec 
la o secție, ne spune. Aici, 
la centru, am terminat de 
mult pregătirile". Consemnăm : 
S.M.A.-Lehliu are o rază de bă
taie de-a lungul a 13 500 ha, 
proprietate a 6 cooperative a- 
gricole. 264 de tractoare mărșă- 
Iuiesc zilnic pe frontul recoltei. 
Recoltatul a debutat cu floarea- 
soarelui. Au fost pregătite pen
tru aceasta 5 combine ..Glo
ria", cărora li s-au adus adap
tările cuvenite. Dispozitivul 
R.F.S. (recoltat floarea-soarelui) 
a fost înlocuit cu cel specific 
porumbului, și el modificat la 
rîndu-i. Cu vechiul sistem 
pierderile erau de 10—12 la 
sută. Noul procedeu reduce 
pierderile la sub 4 la sută.

Se apropie de sfîrșit si ară
turile pe suprafețele destinate 
însămîntării griului. Se lucrea
ză intens la discuirea si ferti
lizarea solului. O atentie spori
tă : C.A.P. Dor Mărunt. Au fost 
reDartizati aici cîte două trac
toare la un nine, nentru des
fundarea nămîntului încreme
nit sub ploile toamnei trecute. 
Fiecare secție — ni se spune —

tențialului productiv al acestei 
ramuri. Pînă în prezent, 16 din 
ele au și început să producă. 
Cu toate acestea, sarcinile care 
au mai rămas în domeniul In
vestițiilor sînt mari. Recupera
rea grabnică a tuturor restanțe
lor și accelerarea ritmului de 
execuție au impus măsuri ener
gice pe toate șantierele. Pe plat
formele metalurgice de la Ga
lați, Hunedoara și Reșița, de 
pildă, efectivele existente au 
fost completate cu încă 600 de 
muncitori. în același timp, au 
fost repartizate mijloace meca
nizate suplimentare, între care, 
utilaje de transport de mare ca
pacitate și macarale grele de 
montaj. 'A fost stabilit, de ase
menea, un contact permanent 
cu toți furnizorii în vederea 
impulsionării ritmului de livrare 
a echipamentelor tehnologice.

• CU 90 DE ZILE MAI DEVREME
Luna august a constituit pen

tru colectivele șantierelor în
treprinderii de construcții căi 
ferate Brașov o perioadă de in
tensă activitate concretizată 
printr-un volum de lucrări cu 
mult superior celui realizat In 
lunile anterioare. în această pe
rioadă a fost predată beneficia
rului, cu 90 zile mai devreme, 
noua hală pentru construcția de 
utilaje feroviare a întreprinderii 
mecanice de material rulant- 
Brașov. Acest rezultat este a- 
tribuit noilor soluții aplicate la 
construcția halei : folosirea unor 
elemente prefabricate speciale 
în locul cărămizilor, utilizarea 
cu succes a plăcilor și panouri
lor de azbociment — soluție care 
a dus la sporirea productivității 
muncii de aproximativ 5 ori față 
de cea obținută prin proce
deele clasice. De asemenea, a 
sporit ritmul de lucru al noii 
turnătorii de oțel din cadrul a- 
cestei unități, ceea ce a permis 
ca de pe acum să se înregis
treze un avans de 35 de zile 
față de grafic.

• PREGĂTESC CONDIȚIILE DE 
MUNCĂ PENTRU TIMPUL FRI

GUROS
In vederea punerii în funcți

une a obiectivelor cu termen de 
predare în trimestrul IV, și pen
tru îndeplinirea integrală a vo
lumului de lucrări din prima 
parte a antilui viitor, pe șantie
rele Trustului de construcții 
industriale-Ploiești și a celui de 
construcții-montaj-Prahova sînt 
în plină desfășurare pregătirile 
pentru iarnă. A fost astfel asi
gurat mai mult de 30 la sută 
din necesarul de agregate de 
balastieră, precum și o. bună 
parte din cantitățile prevăzute 
de fier-beton, ciment, cărămizi și 
alte materiale. încă din aceasta 
lună vor fi aduse pe șantiere 
cazane de abur și alte mijloace 
de încălzire și vor începe lu
crările de pregătire a unui mare 
număr de fronturi pentru lu
crări de interior.

O preocupare deosebită ma
nifestă conducerile celor două 
trusturi pentru pregătirea gru
purilor sociale, a mijloacelor de 
transport a navetiștilor și pen
tru aprovizionarea cantinelor cu 
cantitățile necesare de alimente.

dispune de posibilități de între
ținere și reparații curente. Două 
ateliere mobile însă, dotate cu 
echipament special. rulează 
între cele 6 cooperative pentru 
intervenții mai grele. Sînt pre
gătite, de asemenea, combinele 
pentru recoltatul porumbului 
și a furajelor. Nu se așteaptă 
decît ceasul intrării în lan.

Cînd ne-am despărțit de 
maistrul Constantin Anghel. 
ceasul arăta 7,30 dimineața. La 
aceeași oră în S.M.A. nu mai 
rămăsese decît un singur om : 
portarul. în același timp și 
„ofițer de serviciu" pe unitate.

BĂRĂGANUL
la ora fierbinte

a campaniei!
PREȘEDINTELE TUDOR VASILE 

CONFIRMĂ

La cîteva sute de metri de 
S.M.A. — cooperativa agricolă 
de producție Lehliu-gară. Pre
ședintele Tudor Vasile tocmai 
se întorsese din cîmp unde se 
recolta floarea-soarelui. Tot 
acolo fusese și pe 28 august 
cînd începuse recoltatul ma
nual. Acum le veniseră in aju
tor combinele. în momentul 
întîlnirii noastre 250 hectare își 
dăduseră rodul. Tot pe atîtea 
își așteptau rîndul. ...„Da, țin 
să confirm cele aflate de dum
neavoastră la S.M.A. Un exem
plu legat de transport. Noi 
avem pregătite 4 autocamioane, 
un tractor cu remorcă și 20 de 
atelaje. Recolta e bogată și 
forțele proprii nu ne erau su
ficiente. Am primit însă din 
partea S.M.A.-Lehliu incă 10 
remorci. Așa vom face față 
cum trebuie".

Tot azi (5 septembrie a.c.) a 
fost strîns și porumbul de pe 
primele 10 hectare. Le vor

TELEGRAME
Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele 

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a adresat tovarășului FIDEL CASTRO RUZ, 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din 
Cuba, prim-mînistru al Guvernului Revoluționar al Cubei, și 
tovarășului OSVALDO DORTICOS TORRADO, președintele 
Republicii Cuba, următoarea telegramă :

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

Avem marea satisfacție de a fi cunoscut în timpul acestei 
vizite aspecte din viața și munca harnicului popor cubanez și 
a fi simțit hotărirea întregului popor de a lupta și munci pentru 
transformarea socialistă a țării.

Ne exprimăm convingerea fermă că vizita pe care am efec
tuat-o, convorbirile avute cu acest prilej vor contribui la o mai 
bună cunoaștere reciprocă, la dezvoltarea în continuare a relații
lor de prietenie și colaborare frățească dintre partidele și țările 
noastre, în folosul popoarelor român și cubanez, al păcii și 
colaborării internaționale.

Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repuhlicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Zambia, pre
ședinte al Partidului Unit al Independenței Naționale, KENNETH 
DAVID KAUNDA, următoarea telegramă :

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
al tuturor comuniștilor din România și .al meu personal, vă fe
licit călduros și vă adresez un cordial salut prietenesc cu pri
lejul alegerii dumneavoastră ca președinte al Partidului Unit 
al Independenței Naționale.

Doresc, totodată, să reafirm încrederea că, în spiritul întîl- 
nirilor și convorbirilor avute împreună la Lusaka anul trecut, 
al acordurilor convenite și înscrise și în declarația comună 
româno-zambiană. relațiile bune dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Unit al Independenței Naționale, dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Zambia se vor extinde și 

e mai mult în viitor, în folosul popoarelor noastre, al forțelor pă
cii, libertății, independenței naționale și progresului, al întregu
lui front antiimperialist.

Felicitîndu-vă cu toată căldura cu ocazia acestui eveniment, 
vă doresc din toată inima dumneavoastră, conducerii și tuturor 
militanților U.N.I.P. noi succese, multă fericire și sănătate, 
iar poporului zambian prieten bunăstare și fericire, noi victorii 
în lupta pentru dezvoltarea independentă a țării pe calea pro
gresului economic și social, împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului. pentru pace și securitate inter
națională.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea reginei 
ELISABETA următoarea telegramă :

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

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România. NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis reginei Țărilor ee 
Jos, IULIANA, următoarea telegramă :

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

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

Președintele Consiliului d» Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis regelui SOBHUZA 
AL II-LEA, următoarea telegramă :

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

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea regelui bel
gienilor, BAUDOUIN, următoarea telegramă :

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj.
La rîndul meu, vă transmit cele mai bune urări Dumneavoastră 

și țării Dumneavoastră.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea Emirului sta
tului Qatar, KHALIFA BEN HAMAD AL-THANI, următoarea 
telegramă :

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

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GIIEORGIIE MAURER, a trimis primului-mi- 
nistru al Republicii Zambia, MAINZA CHONA, următoarea 
telegramă :

Cu ocazia investirii Excelenței Voastre în funcția de prim- 
ministru al Republicii Zambia, în numele guvernului român și 
al meu personal, vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și succese în îndeplinirea importantei dum- 
neavoastre misiuni.

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

urma imediat încă 90 hectare 
— și el ajuns la maturitate. O 
grabă deosebită se manifestă 
pentru aceste 100 de hectare, 
deoarece cocenii vor fi însilo- 
zați. sporind hrana pentru iar
nă a animalelor. Reținem, tot
odată. faptul că pentru restul 
de 400 hectare — lucrate în 
acord global — cooperatorii sint 
pregătiți în vederea culesului.
DUBLA IMPORTANTA A UR
GENȚEI I : GRABNICA RECOL

TARE A FLORII-SOARELUI
„La primăvară, griul va mul

țumi florii-soarelui". Am aflat 

această vorbă ciudată în satul 
Plevna, comuna Lupșanu. Nu, 
ea nu aparține celui ce ne-a 
spus-o. președintelui coopera
tivei. Ion Nită. Semnificațiile 
vorbei aveam să le, înțelegem 
direct de la sursă, de la bătri- 
nul Ion Alexandru, cel ce ros
tise întiiul — și pe care l-am 
întîlnit în cîmp. la „Putui lui 
Băciucu", intr-un imens lan de 
floarea-soarelui. „Să vă explic, 
ne spune dinsul. Mai intii că 
floarea-soarelui are importan
ta ei. nu ? Cu cît o aduni mai 
repede, cu atît rodul e mai bo
gat. O zi intirziere înseamnă 
soare în plus, vîntul bate, bo
bul se scutură. De asta trebuie 
să te grăbești. Cit mai mult, ca 
să-și îndeplinească si al doilea 
rol. Că vedeți dumneavoastră, 
după ea vine griul. Si pentru 
asta pămintul trebuie arat, 
discuit, scăpat si însămintat la 
vremea lui. Adică la. vremea 
cînd primăvara, te întîlne’sti cu 
el mare pe cîmp. anuntindu-ti 
spic bogat. Ei, și atunci n-am 
dreptate eu cînd zic că primă

vara griul mulțumește florii- 
soarelui ? Pentru că ea dă mai 
devreme loc unde să crească și 
să prindă si el puterea trebui
toare".

Reținem spusele bătrînului 
Ion Alexandru ca pe o verita
bilă lecție agrotehnică. Toată 
lumea știe însă că, în prezent, 
orice asemenea lecție e înso
țită de „materialul didactic" 
corespunzător. Dovada : com
binele pregătite să intre în tar
la. Ceea ce vrem să demon
străm însă, este modul judicios 
în care e organizată lansarea 
campaniei aici. Forțele umane, 
nu prea numeroase, au fost 
concentrate mai întîi la recol
tarea fasolei de pe 150 hectare. 
Au urmat cele 350 hectare de 
floarea-soarelui, care la ora 
cind ■ apar aceste rînduri sînt 
deja recoltate. Tractoarele au 
astfel posibilitatea să pregă
tească la timp patul germina
tiv al griului. Al celor 750 hec
tare.

GUSTUL AMAR AL UNUI PE
PENE GALBEN

Plecam cu cea mai bună im
presie din Plevna. dacă din 
cîmp, din mijlocul zecilor de 
cooperatori aplecați în efortul 
asupra pămîntului ne-am fi 
văzut de drum si n-am mai fi 
trecut pe la sediul cooperativei 
agricole. A trebuit totuși să-i 
trecem pragul. Intr-o încăpere. 
5 tinere stăteau roată în iurul 
unui pepene galben. coborît 
rapid în felii. „Poftiți, gustați 
si dumneavoastră, e dulce" — 
a venit îndemnul. Am gustat, 
într-adevăr era dulce pepenele. 
Așa am făcut cunoștință cu 
contabila șefă Maria Radu și 
aiutoarea sa Suzana Serbu. cu 
economistele Maria Banciu. și 
Maria Stroie. Le-am întrebat 
cînd au mers ultima oară în 
cîmp. Cîndva. demult, cu oca
zia unor normări. De pus umă
rul la muncă, nici pomeneală. 
Zîmbetul topit în mirare a lă
sat să înțelegem limpede că li 
se pronune nentru prima oară 
o astfel de discuție. Credem că 
tot nentru prima oară pepene
le din care se înfruntau în acel 
moment trebuie să fi avut gust 
amar...

Dincolo de metaforă însă, 
realitatea e întristătoare.

ION ANDREIȚA 
OVIDIU MARIAN

Miercuri 5 septembrie, tova
rășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
ale C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, s-a 
întîlnit, la sediul C.C. al P.C.R., 
cu tovarășul Abdelaziz Belal. 
membru al Biroului Național 
al Partidului Eliberării și 
Socialismului din Maroc. care 
și-a petrecut concediul de odih
nă în țara noastră.

în cadrul întrevederii, desfă
șurată într-o ambianță tovă
rășească, de caldă prietenie, a 
fost efectuat un schimb de in
formații în legătură cu activita
tea actuală a celor două partide 
și dezvoltare, pe mai departe, 
a raporturilor de prietenie și 
colaborare dintre P.C.R. și P.E.S., 
dintre cele două țări și popoare.

O delegație a Marii Adunări 
Naționale, condusă de tovarășul 
Gheorghe Necula, vicepreșe
dinte al M.A.N., a plecat, mier
curi dimineața. în Republica 
Populară Mongolă, unde va race 
o vizită la invitația Marelui 
Hural Popular.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, delegația a fost salu
tată de tovarășul Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Na
ționale, Maria Groza, vicepre
ședinte al M.A.N.. președinți de 
comisii permanente ale M.A.N., 
deoutați.

A fost prezent Dolgoriin Fu- 
rev, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R.P. Mongole la 
București.

Cu prilejul apropiatei sărbă
tori a 25 de ani de la Procla
marea Republicii Populare De
mocrate Coreene. Institutul ro
mân pentru relațiile culturale 
cu străinătatea și Asociația de 
prietenie româno-coreeană au 
organizat, miercuri, o seară cul
turală la Casa de cultură a 
institutului.

Miercuri seara, la Casa Cen- 
„ trală a Armatei din Capitală a 

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

• Echipa de fotbal a Româ
niei a susținut miercuri la Novi 
Sad in compania formației lo
cale Vojvodina, care activează 
în prima ligă a campionatului 
iugoslav, un joc de verificare în 
vederea meciului retur cu selec
ționata R.D. Germane din pre
liminariile , campionatului mon
dial. Fotbaliștii români au ob
ținut victoria cu scorul de 3—1 
(2-1).
• Populara competiție spor

tivă „Turul ciclist al României" 
a continuat miercuri cu desfășu
rarea etapei a 6-a pe ruta : Dej- 
Vatra Dornei (150 km). Lupta 
pentru victorie a fost din nou 
spectaculoasă. După dificilul 
punct de cățărare Măgura Calu
lui, la coborire, din grosul plu
tonului s-au desprins doi aler
gători : iugoslavul Pal Cigler și 
românul N. Gavrilă. Ei au ru
lat puternic și n-au mai putut 
fi ajunși pină la capătul etapei. 
Victoria a revenit lui N. Ga
vrilă (Steaua) cronometrat în 
3 h 55’ 54”, care cu un sprint 
mai rapid l-a învins pe Pal 
Cigler. După 56” au fost înre
gistrați în ordine M. Janici (Iu
goslavia), K. Vasiliev (Bulgaria), 
Vasile Teodor (România) și V. 
Hoța (România-tineret).

în clasamentul general indivi
dual continuă să conducă re
prezentantul țării noastre Vasile 
Teodor care din nou a făcut o 
cursă bună apărîndu-și cu brio 
tricoul galben. Bulgarul Gh. 
Dimitrov se află pe locul doi la 
4’ 07” urmat de V. Selejan (Ro
mânia) la 4’ 52”, I. Cernea (Ro
mânia) la 5’ 01”. N. Gavrilă 
(Steaua) la 6’ 09”, V. Pascale 
(Steaua) la 6’ 25” etc. Pe echipe 
România se află pe locul întîi 
urmată la 9’ 45” de Steaua și la 
10’ 30” de echipa Bulgariei.

Astăzi au loc două etape : Va
tra Dornei-Mestecăniș (17 km) 
contracronometru individual 
care se va disputa dimineața și 
Vatra Dornei-Suceava (113 km), 
programată după-amiază.

b

Maximum
de exigență!

(Urmare din pag. I)
ce nu respectăm întotdeauna bătrînețea, de ce abuzăm de 
răbdarea altora, de ce... de ce..." Și profesorul ține să-mi 
dea cîteva exemple „inedite* 1: „In două, duminici aveam 
meci (acasă), campionatul municipal de handbal. Se știa că 
avem oaspeți (elevi de la o altă școală, profesori arbitri) și 
nimeni nu lua nici cea mai mică inițiativă, așteptau să le 
spun eu ce să facă. Deci convocam un grup de elevi (nu ju
cătorii de bază, pentru a nu-i obosi) la ora 7, meciul fiind 
fixat pentru ora 9. Eu soseam la 6,30 și începeam activitatea 
cu un copil de prin vecini, se făcea ora 8,45, adversarii mei 
erau în teren, iar echipa mea lipsă. De cei chemați să ajute 
la marcat și la stropit terenul, nici urmă. A doua zi s-a discu
tat cu ei, degeaba, peste o săptămînă, tot duminică, la alt 
meci, la fel. Ce puteam face cu astfel de elemente arogante, 
care nu vor să ținq pasul cu noi, cu imensa majoritate a 
celor care am obținut lucruri de prestigiu, printre care cîști- 
garea seriei B din campionatul municipal? Ce vor face, în 
noul lor loc de muncă, aceste elemente care, ani în sir, ne-au 
produs greutăți în scoală ?"

• PRIN CREȘTEREA INDICILOR 
INTENSIVI - 11.000 TONE LA

MINATE PESTE PLAN

Siderurgiștii țării cinstesc 
„Ziua metalurgistului" cu în
semnate succese în sporirea 
producției de metal. Colectivul 
laminorului de 650 mm de la 
Combinatul siderurgic Hu
nedoara, de exemplu, a reușit 
printr-o mai bună organizare a 
muncii și printr-o mai bună 
întreținere a agregatelor, să 
realizeze pină în prezent peste 
11 000 tone laminate peste plan. 
Producția suplimentară a fost 
obținută în exclusivitate pe sea
ma creșterii indicilor intensivi 
cu 1,4 la sută, ceea ce a faci
litat un spor de productivitate 
de peste 1,2 la sută. In același 
timp, prin reducerea consumu
lui de metal cu 0.38 kilograme 
pe tona de laminate, s-a obți
nut o economie la prețul de cost 
de peste 800 000 lei.

k ȘAPTE LUNI CISTIGATE PEN
TRU PRODUCȚIE

Muncitorii, inginerii și tehni
cienii întreprinderii Laminorul 
din Brăila au depășit cu 15 la 
sută prevederile planului teh
nic pe anul 1973, privind asimi
larea unor noi mărci de oțeluri.

între produsele asimilate se 
înscriu laminatele din oțeluri 
aliate, utilizate în principal in 
construcția de automobile, auto
camioane și tractoare, oțeluri 
înalt'aliate, refractare și inoxi
dabile pentru industria chimică.

Metalurgiștii brăileni au ra
portat, totodată, îndeplinirea an
gajamentelor anuale la produc
ția marfă și la producția glo
bală, fapt ce asigură condiții 
pentru scurtarea cincinalului cu 
7 luni, așa cum și-au propus.

• LA EXPORT - MĂRFURI SU
PLIMENTARE IN VALOARE DE

18 MILIOANE LEI VALUTA
Colectivele unităților indus

triale din județul Hunedoara au 
realizat cea mai mare produc
ție globală, depășind sarcinile 
de plan pe opt luni la acest in
dicator cu aproape 200 milioane 
lei. Cea mai mare parte a spo
rului de producție înregistrat 
s-a obținut pe seama creșterii 
productivității muncii cu 1,6 la 
sută față de prevederi. între
1 ianuarie și 31 august s-a rea
lizat pe ansamblul județului o 
producție industrială valorică 
mai mare cu peste 540 milioane 
lei decît în aceeași perioadă a 
anului trecut.

A crescut in același timp ca
litatea produselor și competiti
vitatea mărfurilor destinate pie- 
ții externe, sporind și solicită
rile beneficiarilor de peste ho
tare. Ca urmare, planul livrări
lor pentru export pe această pe
rioadă a fost depășit cu peste 
18 milioane lei valută,

• IN FRUNTE : METALURGIȘTII

Oamenii muncii din întreprin
derile industriale ale județului

Lucrătorii ogoare
lor muncesc in aceste 
zile cu eforturi spo
rite pentru stringerea 
recoltelor și pentru 
pregătirea terenuri
lor destinate însă- 
mînțărilor de toam
nă. Drept urmare, 
pină la 4 septembrie 
unitățile agricole de 
stat și cooperatiste 
au recoltat sfecla de 
zahăr de pe 31 500 
ha și floarea-soate- 
lui de pe aproape 
35 000 ha, in fruntea 
acțiunii situîndu-se 
județele Teleorman. 
Ilfov. Olt, Dolj și 
Buzău. De cîteva 
zile, în unele județe 
din sudul țării a 
început recoltatul po
rumbului.

Soluția pe care o întrevăd eu pentru astfel de „exemplare", 
simplă la prima vedere : maximum de exigență ! Fiindcă, să 
fie limpede, punctualitatea, ca și respectarea cuvîntului dat 
se numără printre componentele „bunului simț" de care 
aminteam la început, evident educabil, dar mult mai devreme, 
nu cînd omul intră la locul de muncă (deși, vorba ceea : mai 
bine mai tîrziu, decît niciodată). Oricum însă, cînd ceva tre
buie obținut mai tîrziu, deci un fel de intervenție reeducativâ, 
nu educativă, și mijloacele folosite se cuvin a fi altele, adec
vate strict. La vîrsta în cauză, o purtare corespunzătoare se 
dobîndește repet, numai printr-o maximă exigență (mai puține 
„lămuriri" și mai multe pretenții exprimate simplu, direct, in
transigent, și a căror îndeplinire să fie matematic urmărită).

Printre manifestările organiza
te în țara noastră pentru mar
carea celei de-a 28-a aniversări 
a proclamării Republicii De
mocrate Vietnam se înscrie .șl 
deschiderea, sub auspiciile Insti
tutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, a expo
ziției de fotografii „Victoria po
porului vietnamez", găzduită de 
Casa de cultură a institutului. 
Prin emoționante imagini, expo
ziția reflectă lupta eroicului 
popor vietnamez, sub condu
cerea Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam. împotriva 
agresiunii imperialiste, rezulta
tele remarcabile în producția in
dustrială și agrară obținute în 
condițiile vitrege ale războiului. 
Expoziția prezintă, de aseme
nea. . activitatea politico-diplo- 
matică desfășurată de R. D. 
Vietnam, de Guvernul Revolu- 
ț’onar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud pentru 
încheierea Acordurilor de la 
Paris privind încetarea războiu
lui și restabilirea păcii în Viet
nam. Munca pașnică de refacere 
a țării, de edificare a socialis
mului, este și ea pe larg ilustra
tă în expoziție.

Miercuri dimineața au sosit 
în țara noastră primii oaspeți 
ai celei de-a Vl-a ediții a Festi
valului internațional „George 
Enescu", care se deschide sap- 
tămîna viitoare în Capitală. 
Este vorba de membrii Orches
trei simfonice a Radiotelevizi- 
unii Sovietice. Marele ansam
blu. alcătuit din peste 100 de 
persoane, va susține în cadrul 
Festivalului, sub bagheta diri
jorului Ghenadi Rojdestvenskl, 
un concert în ziua de 13 septem
brie.

Delegația parlamentară belgi
ană, condusă de senatorul 
Raoul Vreven, care ne-a vizitat 
țara la invitația Marii Adunări 
Naționale, a părăsit, miercuri 
dimineața, capitala.

Miercuri la amiază a părăsit 
Capitala delegația Federației 
Sindicatelor Libere Germane 
(F.D.G.B.), condusă de Johanna 
Topfer, vicepreședintă a Condu
cerii Centrale a F.D.G.B.

i<i>.

• Peste 10 000 de spectatori 
au urmărit ieri pe stadionul 
„Levski" din Sofia meciul ami
cal de fotbal dintre reprezen
tativele Bulgariei și echipa de 
tineret a României (jucători sub 
23 de ani). Gazdele au ciștigat 
cu scorul de 2—0 (2—0) prin 
punctele marcate de Alexan
drov și Milanov.

• Miercuri în Capitală în-
tr-un meci amical de fotbal Ra- , 
pid a terminat la egalitate : /
2—2 cu echipa de tineret (ju
cători sub 21 de ani) a țării 
noastre.

PE MICUL ECRAN
Sîmbătă 8 septembrie, 

ora 15 : Petrolul—U.T.A. 
(divizia A), transmisie di
rectă de la Ploiești : ora 
22,40 : U.R.S.S.—R.F. Germa
nia, selecțiuni de la meciul 
de fotbal de la Moscova.

Duminică 9 septembrie, 
ora 16 : Franța—Grecia, se
lecțiuni înregistrate de la 
meciul de fotbal de la Pa
ris ; ora 17 : Campionatele 
europene feminine de călă- 
rie-sărituri peste obstacole, 
înregistrare de la Viena ; 
ora 17,50 : sosirea din ulti
ma etapă a „Turului ciclist 
al României", transmisie di
rectă de la stadionul „23 Au
gust" ; ora 18,15 : Pe două și 
pe patru roți (reportaje dm 
motociclism și automobi
lism).

Marți 11 septembrie, era 
22,45 : meciul de box Cas
sius Clay—Ken Norton, în
registrare integrală de la Los 
Angeles.

Miercuri 12 septembrie, 
ora 22,40 : R.D. Germană— 
Bulgaria, selecțiuni înre
gistrate de la meciul de fot
bal de la Rostock.



INTERVIUL 
acordat de tovarășul de peste hotarer

NICOLAE CEAUSESCU
Televiziunii naționale din Venezuela

fia ■ II* Vizita delegației C.C. 
al P.C.R. la Pekin

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

RĂSPUNS : Vizita pe care 
urmează să o efectuez în curînd 
in mai multe țări din America 
Latină se înscrie în politica ge
nerală a României de dezvolta
re a unei largi colaborări cu 
toate statele lumii, fără deosebi
re de orinduire socială.

Desigur, de America Latină, 
printre care și de țara dumnea
voastră, ne leagă relații vechi 
de colaborare și prietenie — și, 
în această privință, originea la
tină comună are o anumită 
semnificație. Toate acestea au 
determinat România de a acțio
na pentru dezvoltarea relațiilor 
in toate domeniile cu țările 
Americii Latine. în acest tel 
vizita este o manifestare a 
prieteniei și, totodată, a dorin
ței de a identifica. împreună cu 
conducătorii țărilor respective, 
noi posibilități de extindere a 
colaborării în toate domeniile 
de activitate.

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

RĂSPUNS : După cum am 
nai menționat, între țările noas
tre există relații de colaborare 
in multe domenii de activitate. 
De aceea, apreciez că vizita pa 
•.are o voi efectua în cursul lu
nii septembrie în Venezuela va 
permite identificarea, împreună 
cu președintele Caldera, a unor 
noi posibilități de extindere a 
colaborării economice, tehnico- 
stiințifice. culturale și în alte 
domenii de interes reciproc pen
tru țările noastre. Avem, desigur, 
•n vedere să abordăm împreună 
toate căile posibile cu privire la 
dezvoltarea acestei colaborări. 
Am saluta dacă vom putea 
realiza cu acest prilej unele în
țelegeri. și eventual un acord de 
lungă durată, care să dea o 
perspectivă mai îndelungată de 
dezvoltare a cooperării dintre 
țările noastre ; desigur, ne gin- 
dim Ia o cooperare reciproc 
avantajoasă, care să asigure 
dezvoltarea mai rapidă a po
poarelor noastre.

ÎNTREBARE : Venezuela 
este o țară petrolieră și, ca 
atare, ne-ar place să cunoaș
tem dacă producția de petrol 
a României este suficientă

pentru nevoile sale economice 
și, în cazul că nu este, dacă 
ar putea fi inclusă această 
problemă în schimburile co
merciale cu țara mea ?

RĂSPUNS : într-adevăr,
România este o veche producă
toare de petrol, dar, actualmen
te, cu o producție nu prea mare 
și cu perspective de dezvoltare 
nu prea mari în viitor. De aceea, 
în momentul de față România 
importă, și va importa și în 
viitor, petrol din alte state cu 
rezerve mai mari. Fără îndoială, 
că în cadrul vizitei pe care o 
voi efectua în Venezuela vom 
discuta și problema colaborării 
în domeniul petrolului, inclusiv 
posibilitatea de a include pe
trolul in schimburile economice 
dintre țările noastre.

ÎNTREBARE : înțeleg că 
guvernul român are în ve
dere dezvoltarea relațiilor e- 
conomice externe și crearea 
de societăți mixte între state. 
Este posibil ca aceasta să 
constituie o soluție în cazul 
României și Venezuelei ?

RĂSPUNS : în ultimii ani, 
România a realizat o serie de 
societăți mixte cu mai multe 
state ; unele din aceste societăți 
au fost create cu țări care se 
preocupă de dezvoltarea lor in
dependentă, îndeosebi cu țările 
din Africa, altele cu țări capita
liste dezvoltate. De aceea avem 
în vedere să promovăm și în 
viitor crearea unor asemenea 
societăți mixte cu alte state. 
Fără îndoială că, în măsura în 
care guvernul venezuelean va fi 
de acord, România se va pro
nunța în mod favorabil și va 
acționa corespunzător pentru 
formarea unor asemenea socie
tăți mixte, care să corespundă 
atit intereselor Venezuelei, cit 
și ale României.

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

RĂSPUNS : într-adevăr, trăim 
într-o epocă de dezvoltare rapi
dă a științei, culturii și tehnicii, 
o epocă ce s-a Înscris, de altfel, 
în istorie sub denumirea de 
epocă a revoluției tehnico-știin- 
țifice. în aceste condiții este 
imperios necesar ca. în cadrul 
colaborării dintre România și 
Venezuela să se acorde atenția 
corespunzătoare și schimburilor 
în domeniul științei, tehnicii și 
culturii — factori primordiali 
pentru dezvoltarea oricărui po

por, pentru ridicarea nivelului 
său de cultură și de bunăstare 
materială. De aceea, noi am 
dori să ajungem la acorduri 
corespunzătoare în vederea in
tensificării colaborării științifi
ce, culturale, tehnice dintre ță
rile noastre.

ÎNTREBARE : Țara dum
neavoastră are un înalt ritm 
de dezvoltare economică și 
industrială, care necesită ex
tinderea comerțului exterior. 
In ce direcție va explora noi 
orizonturi ?

RĂSPUNS : într-adevăr,
România se dezvoltă intr-un 
ritm înalt. în programul de 
dezvoltare a țării în următorii 
10—15 ani, avem în vedere să 
menținem aceste ritmuri înalte 
în scopul lichidării rămînerii in 
urmă de la care am pornit și al 
realizării unui nivel corespun
zător de dezvoltare, care să 
asigure condiții pentru satisfa
cerea tot mai deplină a necesi
tăților privind ridicarea bunăstă
rii materiale și spirituale a în
tregului popor. în această direc
ție, desigur, considerăm că este 
necesar să participăm activ la 
diviziunea internațională a mun
cii, la colaborarea cu toate po
poarele lumii și, deci, să extin
dem schimburile economice pe 
plan internațional.

Ținînd seama de dezvoltarea 
rapidă a tehnicii și științei mon
diale, apreciem că numai schim
burile comerciale nu vor fi sufi
ciente și că va trebui să acor
dăm mai multă atenție realizării 
unei cooperări directe în pro
ducție, ceea ce va da o perspec
tivă mai îndelungată acestor 
schimburi și colaborării cu alte 
state.

ÎNTREBARE : Dumnea
voastră ați exprimat concep
tul de deplină suveranitate 
pentru țara dumneavoastră. 
Ne-ați putea explica acest 
concept pe plan internațio
nal ?

RĂSPUNS : într-adevăr.
România se pronunță în mod 
activ pentru realizarea în rela
țiile dintre state a principiilor 
noi. bazate pe deplina egalitate 
în drepturi, pe respectul suvera
nității și independenței naționa
le, pe neamestec în treburile in
terne și avantaj reciproc. Țara 
mea și-a cucerit independența 
după lupte foarte grele. Ea a 
suferit sute de ani jugul domi
nației străine și, de aceea, este 
foarte sensibilă în ce privește 
problemele independenței sale

— și dorește să dezvolte relați
ile cu celelalte state pe baza 
respectării stricte a suveranității 
fiecăreia. De altfel, în acest 
spirit, extindem relațiile cu toa
te statele lumii. Ținem seama de 
faptul că în actualele condiții de 
dezvoltare a vieții internaționa
le, cînd tot mai multe state și 
popoare și-au cucerit indepen
dența națională și luptă pentru 
a deveni stăpîne depline pe bo
gățiile naționale și a le folosi 
corespunzător intereselor lor. 
problemele egalității în drepturi 
și respectul suveranității sînt 
factori esențiali pentru o largă 
colaborare intre state, pentru o 
pace dreaptă, pentru asigurarea 
cursului destinderii, pentru pro
gresul general al fiecărei na
țiuni și al întregii omeniri.

ÎNTREBARE : Aveți re
zerve față de vreun sistem 
sau ideologie de guvernă
mânt ?

RĂSPUNS : Fiind comunist, 
sînt, desigur, partizanul înfăp
tuirii crînduirii socialiste. Eu 
am, de altfel, convingerea că 
dezvoltarea societății omenești 
duce în mod legic spre această 
societate. Desigur, formele, căile 
de înfăptuire pot fi diverse, dar, 
mai devreme sau mai tîrziu, 
toate popoarele vor ajunge aici. 
Ca atare, fără nici o îndoială, 
că am rezerve față de ideologia 
burgheză, sînt adversarul neîm
păcat al ideologiilor rasiste, fas
ciste, reacționare, sînt partizanul 
unor ideologii care să promove
ze colaborarea umană și relați
ile de egalitate între toate po
poarele, dreptul fiecărui popor, 
al oamenilor de a-și făuri viața 
așa cum o doresc.

ÎNTREBARE : Apropiin- 
du-se data sosirii dumnea
voastră în Venezuela, apre
ciez propice ocazia pentru a 
asculta din partea dumnea
voastră cîteva cuvinte adresa
te poporului venezuelean-

RĂSPUNS.: Aștept cu multă 
bucurie prilejul de a vizita țara 
dumneavoastră, despre care am 
auzit multe lucruri bune, să mă 
întîlnesc. desigur, cu președin
tele Caldera, cu alți conducători 
venezueleni, să pot cunoaște cîtc 
ceva din preocupările poporului 
dumneavoastră despre care, de 
asemenea, am auzit frumoase 
cuvinte de apreciere privind 
hărnicia sa. De aceea, aș dori 
să-i urez, prin intermediul dum
neavoastră, cele mai mari 
succese în dezvoltarea sa eco
nomică și socială, multă prospe
ritate, fericire și pace.
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Steaguri ale țărilor
se desfășoară reuniunea la nivel înalt a statelor nealiniate.

participante înâlțate în fața clădirii unde

Delegația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
formată din tovarășii Emil Bod- 
naraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent 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 invi
tația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, face 
o vizită neoficială de prietenie 
în R. P. Chineză, a sosit, 
miercuri, la Pekin. La aeroport, 
delegația C.C. al P.C.R. a fost 
salutată de Cian Ciun-ciao, 
membru al Comitetului Perma
nent al Biroului Politic al P.C. 
Chinez, Ken Biao, membru al

C.C., șeful Secției pentru relații 
externe a C.C. al P.C. Chinez, 
ale persoane oficiale.

A fost prezent Nicolae Ga- 
vrilescu. ambasadorul României 
în R.P. Chineză.

în aceeași zi, Ciu En-lai, vi
cepreședinte al C.C. al P.C. 
Chinez, și Cian Ciun-ciao au 
avut o întrevedere cu delegația 
C.C. al
reia au oferit un dineu. între
vederea și dineul s-au desfășu
rat într-o atmosferă caldă, to
vărășească.

A participat ambasadorul 
României, Nicolae Gavrilescu.

P.C.R., în onoarea că-

Pe agenda Conferinței de la Alger
a statelor nealiniate Santiago de Chile
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Ziua României

Pentru promovarea unui curs 
nou in relațiile interstatale 

și consolidarea independenței

TREI ANI DE LA INSTALAREA
GUVERNULUI DE UNITATE
POPULARĂ

economice
La Palatul Națiunilor de lingă Alger s-au deșchis miercuri 

după-amiază, intr-un cadru solemn, lucrările celei de-a patra 
Conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate.

l

Cea de a treia etapă a înaltei solii de prietenie și coope
rare pe care o constituie vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu in țări ale Americii Latine este Republica Vene
zuela.

După descoperirea Americii de către Columb, teritoriul 
Venezuelei a fost cucerit, începind din prima jumătate a 
secolului al XVI-lea de către conchistadorii spanioli. La 5. 
iulie 1811 Venezuela a fost proclamată republică independentă 

repu- 
vedere 

federale 
statului 

____  _________ ____ . timp de 
cinci am. Actualul președinte al Venezuelei este dr. Rafael 
Caldera. Organul legislativ suprem este Congresul Național 
(parlamentul) bicameral.

Relieful țării este variat. In partea vestică se află masivul 
muntos, puternic fragmentat (Sierra de Perija, Cordillera 
Merida, care atinge 5 002 m și Anzii Caraibi). Tot aici șe 
intîlnește și o mare depresiune tectonică, bogată in zăcă

de către Congresul național. Venezuela este 
blică federativă, fiind împărțită din punct de 
teritorial administrativ, în 20 de state, două teritorii 
și un district federal. Potrivit constituției țării, șeful 
și al guvernului este președintele republicii, ales pe

minte de petrol, în care se află cîmpia, laguna și golful 
Maracaibo.

In etapa actuală, predominanta politicii guvernului vene
zuelean este dezvoltarea multilaterală a țării, avindu-se in 
vedere pentru aceasta : recuperarea bogățiilor naționale, 
crearea unor noi ramuri în economie, integrarea in circuitul 
economic al tuturor zonelor țării și valorificarea întregului 
lor potențial. Așa cum s-a subliniat în repetate rînduri, prin
cipala sursă de venituri pentru economia Venezuelei a fost 
și va rămine incă multă vreme, petrolul. în urmă cu două 
luni, ministrul venezuelean de finanțe, Luis Enrique Oberto, 
declara in fața Congresului Național că producția de petrol 
a Venezuelei se va ridica, în cursul acestui an, la 3 339 000 
barili zilnic și că realizarea prevederilor bugetare depinde 
in principal de creșterea producției petroliere. De aceea, in 
ultimul timp, guvernul a luat o serie de măsuri menite să 
contribuie Ia recuperarea în folosul propriului popor a bogă
țiilor naționale. La 30 iulie 1971 președintele Rafael Caldera 
a semnat o lege care prevedea că la expirarea concesiunilor, 
adică în 1983, terenurile petroliere, întregul echipament și 
bunurile aparținîn'l companiilor străine vor trece sub con
trolul statului. In luna iunie a.c. președintele Caldera a pro
mulgat o lege în baza căreia statul venezuelean își rezervă 
drepturile de exploatare a pieței interne a produselor deri
vate din petrol. Iar în urmă cu numai patru zile, la Caracas 
s-a anunțat, in mod oficial, că Venezuela a hotărit să spo
rească prețurile de export la produsele sale petroliere, ceea 
ce va aduce însemnate venituri suplimentare economiei na
ționale.

Pe plan extern, Venezuela promovează o politică de înțe
legere și colaborare cu toate țările lumii, indiferent de orin- 
duirea lor social-politieă. între România și Venezuela s-au 
statornicit și se dezvoltă relații de prietenie și colaborare pe 
multiple planuri, relații bazate pe respectul și stima reciprocă. 
Ambele țări se pronunță pentru lărgirea și diversificarea aces
tor relații in interes reciproc cit și al cauzei înțelegerii și con
lucrării rodnice intre popoare.

Fără îndoială, vizita pe care președintele Nicolae Ceaușescu 
o întreprinde in Republica Venezuela, la invitația președin
telui Rafael Caldera, va marca un moment istoric în rapor
turile româno-venezuelene și va pune bazele unei colaborări 
mai intense.

/

i GH. SPRINȚEROIU

de la Plovdiv

R.P. BULGARIA : Aspect de 
pe șantierul termo-centralei 
„Bobov Doi", aflată in con
strucție în districtul Kyusten- 
dil, una din cele mai impor
tante obiective ale acestui 

plan cincinal.

La 4 septembrie, în cadrul 
Tîrgului internațional de la 
Plovdiv a fost sărbătorită „Ziua 
României". La intrare a fost 
inălțat steagul României.

în 'aceeași zi, pavilionul țarii 
noastre a fost vizitat de minis
trul bulgar al comerțului exte
rior, Ivan Nedev, care s-a în
treținut cu ambasadorul roman 
Trofin Simedrea și cu ceilalți 
reprezentanți ai României la tirg 
în legătură cu posibilitățile 
concrete oferite de expozanții 
români pentru lărgirea și adm- 
cirea colaborării și a specializă
rii în producția celor două țări.

Ambasadorul României la So
fia a oferit marți, în pavilionul 
țării noastre, un cocteil la care 
au participat Emil 
președintele Camerei 
a R. P. Bulgaria, 
Kosmov, adjunct al 
comerțului exterior, 
rev, director general 
șefi ai unor misiuni diplomatice, 
oameni de afaceri din cele 37 de 
țări expozante.

★
Directorul pavilionului 

noastre a vorbit la postul local 
de radio despre prezența Româ
niei la cea de-a 29-a ediție a 
Tîrgului internațional, sublini
ind succesele obținute în dez
voltarea economică a țării noas
tre, și, în mod deosebit, a in
dustriei constructoare de mașini.

La conferință, apreciată în 
cercurile oficiale de aici ca cea 
mai importantă reuniune de a- 
cest fel organizată pină în pre
zent, iau parte delegații din 63 
de țări, dintre care 56 sînt con
duse de șefi de stat sau de gu
vern din țări ale Africii, Asiei, 
Americii Latine, Europei.

Celei de-a patra Conferințe la 
nivel înalt al țărilor nealiniate 
i-a fost adresat un mesaj din 
partea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în calitate de observatdri sau 
de invitați, mai iau parte dele
gați din numeroase alte țări. în 
total, la reuniune sînt-reprezen
tate circa 80 de state ale lumii. 
Printre invitați se află condu
cători a 14 mișcări de eliberare 
națională ; sînt prezenți, de a- 
semenea. reprezentanți ai unor 
organizații internaționale politi
ce și economice,' printre care și 
Kurt Waldheim,, secretarul ge
neral al Organizației Națiunilor 
Unite.

Deschizind ședința solemnă, 
șeful statului zambian, Kenneth 
Kaunda, președintele preceden
tei reuniuni la nivel îrtalt a ță
rilor nealiniate de la Lusaka, de 
acum trei ani, l-a invitat la tri
bună pe președintele țării gaz
dă, Houari Boumediene, care a 
rostit cuvintul inaugural.

A mai luat, de asemenea, 
vîntul președintele. R.S.F. 
goslavia, Iosip Broz Tito.

Cea de-a patra reuniune 
nivel înalt a statelor nealiniate 
va examina aspecte dintre cele

mai importante ale situației in
ternaționale actuale. Ordinea de 
zi a dezbaterilor, pusă la punct 
de un comitet pregătitor și a- 
probată în cadrul conferinței 
miniștrilor de externe, cuprinde 
probleme de ordin politic și eco
nomic.

Participanții vor examina o 
serie de măsuri concrete pen
tru promovarea cursului nou 
din relațiile interstatale, împo
triva politicii imperialiste șl 
neocolonialiste. Va fi evocat, de 
asemenea, rolul Organizației Na
țiunilor Unite, prevăzîndu-se in 
acest sens o colaborare mal ac
tivă a statelor nealiniate in ca
drul acestei organizații. Ca pro
bleme de prim ordin sînt înscri
se pe agenda lucrărilor aspecte 
ale ^evoluției luptei mișcărilor 
de eliberare din teritoriile alia
te încă sub dominație străină, 
precum și situația din regiunile 
care mai constituie focare de 
conflict și tensiune.

Alt grup de probleme se re
feră la mijloacele pentru reali
zarea și consolidarea indepen
denței economice a țărilor în 
curs de dezvoltare, după cuce
rirea independenței politice, un 
accent deosebit va fi pus pe 
susținerea dreptului fiecărei țări 
de a exploata în interesul pro
priu resursele naturale de care 
dispune, pe elaborarea unei po
litici de dezvoltare de-sine-sta- 
tătoare, fără influențe sau pre
siuni externe. Totodată, vor ti 
evocate posibilitățile de întărire 
a cooperării între statele neali
niate, îndeosebi pe plan econo
mic și financiar.

Luind cuvîntul la 
monstrație populară 
la Santiago de Chile, 
aniversării a trei ani de la victo
ria obținută în alegerile prezi
dențiale de forțele Unității 
Populare, președintele Salvador 
Allende și-a exprimat optimis
mul față de viitorul țării, subli
niind că dificultățile interne, 
provocate de insuficiența pro
duselor de primă necesitate, vor 
putea fi depășite „dacă în pri
măvara viitoare se va semăna 
mai mult și pămintul va fi lu
crat mai bine".

Pe de altă parte, președintele 
Allende a afirmat că principala 
sarcină ce revine poporului 
chilian este a anihila activitatea 
elementelor de extremă dreap
tă. El a relevat, de asemenea, 
că obstacolele ridicate în fața 
inițiativelor guvernamentale 
provin atit din interiorul, cît și 
din exteriorul țării, fapt care 
impune ca oamenii muncii chi
lieni să fie „uniți și vigilenți în 
fața tentativelor de lovitură de 
stat și a conspirației permanen
te a sectoarelor reacționare".

Demonstrația de la Santiago

marea de- 
organizată 
cu prilejul

de Chile a avut loc la chemarea 
Centralei Unice a oamenilor 
muncii din Chile (C.U.T.); mii 
de muncitori, studenți, funcțio
nari și alte categorii de oameni 
ai muncii și-au exprimat, cu a- 
cest prilej, încrederea în victo
ria forțelor democratice, deplina 
adeziune față de măsurile între
prinse de guvern, în vederea 
îndeplinirii programului electo
ral prezentat în 1970, în care, -i 
arăta că „forțele populare uni
te își fixează ca obiectiv cen
tral al politicii lor înlocuirea 
actualei structuri economice". 
Demonstrații similare au avut 
loc și în alte orașe ale Repu
blicii Chile.

Făcîndu-se ecoul acestor im
presionante manifestări de 
masă în sprijinul guvernului 
de Unitate Populară, ziarul „El 
Siglo" consideră că ele au mar
cat sărbătoarea „celei mai mari 
cuceriri a poporului organizat", 
unitatea crescîndă
populare și a celei mai 
și creatoare mobilizări a 
lor populare, cunoscută 
acum în istoria țării.

a forțelor 
ample 
mase- 

pină
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Sesiunea U.N.C.T.O.

Rozlogov. 
de Comerț 
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ministrului 
Vasili Ki- 
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Cuvintul unor 
ai țării

Lucrările Consiliului 
U.N.C.T.A.D. au continuat cu 
dezbaterile asupra punctului pri
vind adoptarea de măsuri spe
ciale în favoarea țărilor în 
curs de dezvoltare cel mai puțin 
avansate; Luînd cuvîntul în ca
drul acestor dezbateri, repre
zentantul român, Ion Barac, s-a 
pronunțat pentru acordarea u- 
nei atenții sporite, în caarul 
preocupărilor U.N.C.T.A.D.. ne
cesităților specifice ale țărilor 
cel mai puțin avansate din ca
drul țărilor în curs de dezvol
tare. El a arătat că țara noastră, 
în spirit de solidaritate cu cele
lalte țări în curs de dezvoltare, 
sprijină adoptarea oricărei mă
suri constructive, care se în
scrie într-o acțiune internațio
nală pozitivă în favoarea țarilor 
în curs de dezvoltare cel mai 
puțin dezvoltate, de natura să 
favorizeze accelerarea progre
sului economic și social al aces
tor țări și să le dea posibilita
tea să beneficieze pe deplin de 
măsurile de politică generală 
prevăzute în cadrul strategiei 
internaționale pentru cel de-al 
doilea Deceniu al Națiunilor U- 
nite pentru Dezvoltare.

★
Luînd cuvîntul în cadrul lu

crărilor celei de-a XIII-a sesiuni 
a Consiliului U.N.C.T.A.D., la 
punctul din ordinea de zi referi
tor la dezvoltarea relațiilor co
merciale între țări cu sisteme 
social-economice diferite, repre
zentantul român, Cornel Vasi- 
liade, a arătat că, în abordarea 
acestei probleme, trebuie să se 
țină seama de situația concretă 
a fiecărei țări și de nivelul său 
real de dezvoltare. Apreciind că 
diferențele de sistem economic 
și social nu constituie, prin ele 
insele, obstacole în calea dezvol
tării relațiilor economice, el a 
subliniat că România acordă o 
atenție deosebită dezvoltării 
schimburilor comerciale și

reprezentanți
noastre

cooperării economice și tehnico- 
științifice cu toate țările, în spe
cial cu celelalte țări in curs de 
dezvoltare.

Vorbitorul a subliniat rolul 
important pe care l-a avut in 
întărirea relațiilor de cooperare 
și în promovarea principiilor 
fundamentale ale relațiilor eco
nomice internaționale, schimbul 
de vizite între conducerea statu
lui nostru și a unor țări în curs 
de dezvoltare din Africa și Asia. 
Totodată, el s-a referit și la 
importanța vizitei pe care preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o 
întreprinde în prezent în unele 
'țări din America Latină.

In continuare, reprezentantul 
român a prezentat succint evo
luția schimburilor comerciale și 
a relațiilor de cooperare econo
mică ale României cu celelalte 
țări în curs de dezvoltare.

Swaziland
aniversarea
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• TOVARĂȘUL VASILE VlL- 
CU, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., care 
își petrece o parte din conce
diul de odihnă în R.S.F. Iugo
slavia, a fost primit de tovară
șul Stane Dolanț, secretarul Bi
roului Executiv al Prezidiului 
U.C.I. Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire cu privire la dez
voltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre “ 
iugoslavia, dintre 
U.C.I.

La întîlnire, care 
șurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, a fost prezent Vasile 
Șandru, ambasadorul tării noas
tre la Belgrad.

Suprem al U.R.S.S. Cu acest 
prilej, a avut loc o convorbire, 
care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială. A fost 
prezent Gheorghe Colț, însărci
natul cu afaceri a.i. al Româ
niei la Moscova.

România și
P.C.R. și

s-a desfă-

PARLAMEN- 
condusă de 

membru al

I

Declarația 
președintelui 

Mexicului

România, și a lărgit legăturile 
cu țările socialiste pornind de 
la principiile coexistenței paș
nice a statelor cu sisteme so- 
cial-politice diferite, a făcut 
schimb de numeroase delegații 
comerciale cu națiuni de pe toa
te continentele, a participat la 
o serie de conferințe internațio
nale în scopul discutării și so
luționării celor mai arzătoare 
probleme ale contemporaneită
ții.

• DELEGAȚIA 
TARA ROMANA, 
Gheorghe Necula, 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, a- 
flată la Moscova, în trecere spre 
Ulan Bator, unde va face o vi
zită oficială, a fost primită, la 
5 septembrie, de I. S. Nasrid- 
dinova, președintele Sovietului 
Naționalităților ai Sovietului

• MEXICUL PROMOVEAZĂ 
o politică activă în sfera relații
lor internaționale, îndreptată spre , 
consolidarea schimbărilor pozi
tive care au avut loc în ulti
mii ani în lume — a declarat 
președintele acestei țări, Luis 
Echeverria, in raportul anual 
prezentat Congresului Național.

Președintele Echeverria a 
subliniat că principalul obiectiv; 
al diplomației mexicane il con
stituie dezvoltarea multilaterală 
a relațiilor externe în scopuri 
pașnice. în acest sens, el a ară
tat că. în ultimul an. țara sa a' 
stabilit relații diplomatice cu 
numeroase țări, între care și

• AGENȚIA A.D.N. infor
mează că, în conformitate cu 
hotărîrile ultimei ședințe a :m- 
puternicifilor R.D.G. și R.F.G., 
au început lucrările de marcare 
a frontierei dintre Republica 
Democrată Germană și Repu
blica Federală Germania. Mar
carea sfe face pe segmente de 
către partea R.D.G. sau de că
tre partea R.F.G., în prezența 
unui reprezentant al celeilalte 
părți.

încheierea lucrărilor 
conferinței Pugwash

• in' localitatea Au- 
lanko, situată în apropiere 
de Haemeenlinna, în centrul 
Finlandei, s-au încheiat 
marți lucrările celei de-a 23-a 
conferințe Pugwash. Oame
nii de știință din diferite 
țări ale lumii au examinat 
o serie de probleme interna
ționale de stringentă actuali
tate, cum sînt securitatea eu
ropeană și internațională, 
dezarmarea, cooperarea teli- 
nico-științifică dintre state 
și altele.

Reluarea lucrărilor
Congresului S.U.A.

• INCHEINDU-ȘI, miercuri, 
vacanța parlamentară, Congre
sul Statelor Unite și-a reluat 
lucrările, agenda de lucru con-

finind un număr considerabil 
de probleme rămase nerezolva
te.

Lista de priorități stabilită 
pentru actuala sesiune parla
mentară cuprinde probleme im
portante din domeniile econo
mic, financiar și social, cum ar 
fi controlarea inflației, crește
rea costului vieții, reforma sis
temului fiscal, de învățămint și 
asigurări sociale, îmbunătățirea 
asistenței medicale, a transpor
turilor și a construcțiilor de lo
cuințe, șomajul, criminalitatea.

• IN CAPITALA AUSTRIEI a 
fost inaugurată în prezenta 
președintelui Franz Jonas, a 
altor oficialități austriece și a 
membrilor corpului diplomatic, 
ediția de toamnă a Tîrgului in
ternațional de la Vicna.

Actuala ediție se caracterizea
ză printr-o participare deosebit 
de mare față de anii trccuți — 
1 856 de firme și organizații e- 
conomice din 35 de țări ale lu
mii. România se prezintă cu o 
expoziție colectivă întinsă pe o 
suprafață de peste 1 000 mp
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independenței
Ziua de 6 septembrie 1968 

a marcat apariția pe harta 
continentului african a unui 
nou stat independent — Swa
ziland. Acest stat, situat in 
regiunile muntoase din Afri
ca meridională, a fost ultima 
colonie a Marii Britanii pe 
continentul negru.

Swazilandul, așezat între 
Republica Sud-Africană și 
Mozambic, are o suprafață de 
17 363 kmp. și o populație — 
de origine bantu — de apro
ximativ 400 000 de locuitori. 
Capitala este orașul Mbaba
ne, cu peste 15 000 de locui
tori. Denumirea țării provine 
de Ia numele unuia dintre 
conducători. Mswazi, care a 
unit toate triburile ce locuiau 
intr-o regiune apropiată dc 
cea a actualului stat Swazi
land.

Hotărirea asupra acordării 
independenței Swazilandului 
a fost adoptată în luna fe
bruarie 1968, în cadrul Con
ferinței constitutionale de la 
Londra, în care cele două 
părți au convenit ca indepen
dența micului teritoriu din 
sudul Africii să fie procla
mată nu după anul 1969. cum 
se stabilise inițial, ci la 6 
septembrie 1968.

în cei șase ani de la dobîn- 
direa independenței, Swazi
landul a depus eforturi in
tense pentru lichidarea stării 
de înapoiere, moștenire a do
minației coloniale, pentru 
valorificarea în interesul na
țional a bogățiilor sale natu
rale — în special a minereu
lui de fier — pentru dezvol
tarea invățămintului.

De ziua națională a Swa
zilandului, poporul român u- 
rează poporului acestei țări 
noi succese pe calea consoli
dării independenței și a pro
gresului.

R. Ț.
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