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0 vibrantă manifestare a voinței dt a întări solidaritatea

internaționalistă dintre comuniștii români și coreeni,

colaborarea frățească dintre popoarele celor două țări,

coeziunea forțelor socialismului, păci F Și progresului

în întreaga lume

MARELE MITING
AL PRIETENIEI ROMANO-COREENE

I

I

fa)

Moment memorabil, de pro
fundă semnificație politică In 
cronica prieteniei frățești, a so
lidarității militante dintre po
poarele român și coreean : ma
rele miting organizat ieri In Ca
pitală, cu prilejul vizitei oficia
le pe care o face în țara noastră 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare 
Democrate Coreene, condusă de 
tovarășul Kim Ir, Sen, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene.

...Sala Palatului Republicii 
Socialiste România — ora 13. 
în uralele entuziaste ale asis
tenței, în prezidiu iau loc tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Kim Săng E.

De asemenea, In prezidiu iau 
loc tovarășii Manea Mănescu, 
Emil Bobu, Ștefan Voitec, Cor
nel Burtică, Lina Ciobanu, 
Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas, Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Oprea, Gheor- 
ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Ioslf Uglar, Ilie 
Verdeț, Ștefan Andrei, Iosif 
Banc, Nicolae Giosan, loan 
Ursu, George Macovescu, mem
bru al C.C. al P.C.R.. ministrul 
afacerilor externe, general-co
lonel Ion Coman, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale și 
șef al Marelui Stat Major. Du
mitru Popa, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul tării noas
tre la Phenian, Miron Nico- 
lescu, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Academiei Repu
blicii Socialiste România, Ni
colae Iana, maistru la între
prinderea de mașini grele, Du
mitru Iorga, student la Facul
tatea de drept din București.
(Continuare în pag. a III-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI

Dragă tovarășe Kim Ir Sen,Dragi tovarăși și prieteni.Avem astăzi deosebita bucurie să salutăm, din adîncul inimii, la acest miting al prieteniei româno- coreene, delegația de partid și guvernamentală a Republicii Populare Democrate Coreene, în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen. (Aplauze puternice, urale).Este pentru noi o mare satisfacție să putem evoca și în acest cadru relațiile de strînsă prietenie, colaborare și solidaritate care s-au statornicit între partidele, popoarele și țările noastre, legate prin comunitatea orînduirii sociale, prin telurile și aspirațiile supreme de făurire a societății socialiste și comuniste. La- baza colaborării româ- no-coreene, care se dezvoltă în mod ascendent pe multiple planuri — economic, politic, tehnico-știin- țific, cultural, inclusiv în domeniul schimbului de experiență în construcția noii orânduiri sociale — stau principiile marxist-leniniste ale egalității în drepturi, respectului independenței naționale, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești. (Vii aplauze). Prietenia, colaborarea și solidaritatea româ- no-coreeană au rădăcini adînci în însăși dezvoltarea istorică a popoarelor noastre, care au cunoscut, deopotrivă, în trecut, dominația și asuprirea străină, au dus lupte eroice pentru dobîndirea independenței naționale și eliberarea lor socială, pentru cucerirea dreptului de a fi stăpîne pe destinul lor, în propria țară.Poporul român și-a manifestat în mod statornic simpatia și sprijinul față de lupta eroică a poporului coreean pentru eliberarea patriei sale. (Aplauze puternice). Cu prilejul vizitei pe care am 

făcut-o cu patru ani în urmă am putut constata succesele strălucite dobîndite de oamenii muncii din R.P.D. Coreeană în refacerea și dezvoltarea de sine stătătoare a patriei, în asigurarea progresului economic. științific și cultural. în ridicarea nivelului de trai, material și spiritual. Ne bucură în modul cel mai sincer realizările remarcabile pe care poporul frate coreean le obține în îndeplinirea ho- tărîrilor Congresului al V-lea, în edificarea noii societăți, sub conducerea Partidului Muncii. în frunte cu marele fiu al popprului coreean, eminent conducător de partid și de stat, tovarășul Kim Ir Sen. (Aplauze puternice, prelungite).Ca prieteni sinceri și apropiați, vă urăm din toată inima, dragi oaspeți, noi și tot mai mari izbînzi în înflorirea multilaterală a patriei, în edificarea orînduirii socialiste și comuniste pe pămîntul Republicii Populare Democrate Coreene ! (Aplauze prelungite).Partidul Comunist Român, statul și poporul nostru apreciază și sprijină activ inițiativele constructive și politica justă promovate consecvent de Republica Populară Democrată Coreeană și președintele ei, tovarășul Kim Ir Sen, pentru împlinirea aspirației naționale vitale, pe deplin legitime, a națiunii coreene, de unificare independentă și pașnică a patriei. (Aplauze puternice).Sîntem convinși că vizita pe care o faceți acum în Republica Socialistă România — ca și vizita pe care am făcut-o în anul 1971 în frumoasa dumneavoastră țară — convorbirile pe care le avem și documentele care vor fi încheiate vor deschide perspective tot mai largi colaborării multi

laterale și solidarității militante dintre țările și partidele noastre. Aceasta corespunde pe deplin intereselor ambelor noastre popoare, precum și cauzei generale a socialismului, progresului și păcii în întreaga lume. (Aplauze puternice).Dragi tovarăși,Veniți în Republica Socialistă România, dragi tovarăși și prieteni coreeni, într-o perioadă cînd poporul român se află puternic angajat, cu toate forțele sale, în realizarea istoricelor hotărâri ale Congresului al XI-lea, care a adoptat Programul Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. întregul nostru popor muncește cu elan pentru îndeplinirea înainte de termen a prevederilor actualului plan cincinal și- pregătirea >în bune condiții a noului plan de cinci ani pentru perioada 1976—1980. Tot mai multe colective de întreprinderi raportează îndeplinirea angajamentelor de realizare înainte de termen a sarcinilor ce le-au revenit din planul cincinal. Realizările dobîndite în această perioadă de oamenii muncii demonstrează realismul planurilor noastre de construcție economică și socială, capacitatea creatoare a poporului român, care urmează neabătut partidul comunist, hotărîrea sa de a asigura transpunerea cu succes în viață h mărețului Program de dezvoltare multilaterală a societății socialiste românești a- doptat de Congresul al XI-lea al partidului. (Aplauze puternice). Mersul înainte al patriei noastre pe calea progresului economic și(Continuare in pag. a III-a)

iStimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimată tovarășă Elena Ceaușescu, Stimați tovarăși membri ai conducerii partidului șl guvernului român,Dragi tovarăși și prieteni.Dragi locuitori ai orașului București,Vizităm în aceste iile patria dumneavoastră purtînd cu noi cele mai fierbinți sentimente de prietenie frățească ale poporului coreean față de poporul român.adresez cu acest prilej profundele noastre mulțumiri pentru organizarea acestei grandioase a- dunări, desfășurate în condițiile marelui interes cu care poporul român urmărește vizita noastră, precum și pentru cordialitatea fierbinte cu care ne-ați întîmpi- nat. (Aplauze).Permiteți-ml, totodată, ca prin intermediul dumneavoastră să a- dresez Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Guvernului Republicii Socialiste România, poporului român, ca xși locuitorilor orașului București, salutul călduros, frățesc, de prietenie al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, al Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene și al poporului coreean. (Aplauze puternice).Discursul pronunțat de la a- ceastă tribună cu cîteva momente înainte de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, prietenul nostru apropiat, a exprimat în mod emoționant prietenia și dragostea tovărășească ce le nutrește poporul român pentru poporul nostru și ne-a însuflețit puternic.Sîntem extrem de emoționați de ospitalitatea și cordialitatea nemărginită de care ne bucurăm

KIM IR SENdin partea poporului român din prima clipă a sosirii noastre în patria dumneavoastră.Prin această ospitalitate și caldă primire am resimțit puternic încă o dată cît de profunde și sincere sînt sentimentele de prietenie ce leagă cele două popoare ale noastre și ne bucurăm nespus că avem în Europa un asemenea prieten apropiat cum este poporul român. (Aplauze vii, îndelungate).în perioada prezenței noastre în țara dumneavoastră am avut posibilitatea să vedem direct succesele dobîndite în lupta pentru construirea noii societăți de către harnicul și talentatul popor român, sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu eminentul său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. (Aplauze puternice, însuflețite).Cauza clasei muncitoare este o cauză comună internațională, iar succesele fiecărei țări socialiste constituie succese comune ale forțelor socialismului din lume.De aceea, atunci cînd vedem că România, în trecut țară agrară înapoiată, s-a transformat astăzi într-un stat socialist, industrial-a- grar, resimțim bucuria propriilor noastre succese. (Aplauze).Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, care a avut loc la sfîrșitul anului trecut, a trasat perspectiva viitorului României și a jalonat linia de accelerare a construcției socialiste.în prezent, poporul român desfășoară o largă mișcare de întrecere socialistă în scopul îndeplinirii actualului plan cincinal înainte de termen în cursul acestui an și își intensifică lupta pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Noi dăm o înaltă apreciere edi

ficării de către Partidul Comunist Român a revoluției și construcției de pe poziții suverane, precum și înaintării active a poporului român, strîns unit în jurul partidului său, pe calea construcției socialiste. Totodată, urăm poporului frate român să dobîndească noi și mari succese. (Aplauze prelungite).Promovarea independenței de către partidele comuniste și muncitorești reprezintă o importantă chezășie a succesului revoluției și construcției. Partidele comuniste și muncitorești sînt deopotrivă egale și suverane. Nu există partide mari sau partide mici. Numai prin asigurarea suveranității, fiecare partid își poate realiza revoluția în bune condiții și poate fi întărită coeziunea mișcării comuniste internaționale.După eliberare, partidul nostru, promovînd cu consecvență suveranitatea și aplicînd în mod creator adevărurile generale ale marxism- leninismului la realitățile concrete ale țării, a putut transforma, într-un scurt timp, țara noastră înapoiată într-un stat socialist, suveran și independent, cu o puternică bază a economiei naționale, de sine stătătoare.Pe baza superiorității orînduirii socialiste din țara noastră, noi vom promova și în viitor linia revoluționară a suveranității, independenței și autoapărării, vom dobîn- di victoria deplină a revoluției noastre, contribuind prin aceasta la întărirea forțelor socialismului în lume. (Aplauze puternice).Dragi tovarăși și prieteni.Astăzi, cînd în țările socialiste economia a luat avînt, lumea capitalistă se zbate într-o criză eco-(Continuare în pag. a III-a)



PAGINA 2 SCiNTElA - duminică 25 mal 1975

Dejun oficial in onoarea tovarășului Nicolae Ceausescu si a tovarășei Bena Ceausescu 
oferit de tovarășul Kim Ir Sen si tovarășa Hint Săng E

Tovarășul Kim Ir Sen, secretar ge
neral al Comitetului Central al Par
tidului Muncii din Coreea, președin
tele Republicii Populare Democrate 
Coreene, și tovarășa Kim Săng E au 
oferit, sîmbătă, un dejun ofi
cial In onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu.

La dejun au participat tovarășii 
Manea Mănescu, Emil Bobu, Ștefan 
Voitec, Cornel Burtică, Lina Cioba- 
nu, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Gheorghe Oprea, Gheor- 
ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ște
fan Andrei, Iosif Banc, Mihai Da- 
lea, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Va- 
sile Patilineț, loan Ursu și Mihai 
Marinescu, viceprim-ministru al gu
vernului, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat, ai Consiliului 
de Miniștri, conducători de instituții 
centrale, organizații de masă și ob
ștești, reprezentanți ai vieții noastre 
cultural-științifice, generali.

Au luat parte Kim Dong Ghiu, O 
Jin U, Riu Giang Sik, Hă Dam, Ciăng 
Song Nam, celelalte persoane oficiale 
coreene.

Au participat, de asemenea, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Phenian și ambasadorul Re
publicii Populare Democrate Coreene 
la București.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Democrate Co
reene.

în timpul dejunului, desfășurat in
tr-o atmosferă de caldă prietenie, to
varășul Kim Ir Sen și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi. 

(Agerpres)

Toastul tovarășului 
Kim Ir Sen

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
Tovarăși șl prieteni,
Deși sint puține zile de clnd 

am sosit in patria dumneavoastră, 
sintem profund emoționați de căl
dura deosebită, de ospitalitatea cor
dială cu care ne-ați intimpinat pre
tutindeni.

Am petrecut cîteva zile minunate, 
in care ne-am bucurat de o caldă 
atenție și grijă din partea Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, a Guvernului Republicii So
cialiste România și, in mod deose
bit, de calda grijă și atenție a dum
neavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, și a dumneavoastră, to
varășă Elena Ceaușescu. Și vă rog 
cu acest prilej să primiți calda mea 
recunoștință. (Aplauze prelungite).

Astăzi am putut vedea direct cit 
de grandios este orașul dumneavoas
tră reconstruit. Am vizitat, de ase
menea, obiective industriale moder
ne. Am avut, totodată, prilejul să vi- 
lionăm un spectacol foarte izbutit.

Succesele dumneavoastră sint în- 
tr-adcvăr grandioase. Ele ne-au bucu

rat foarte mult, ca și succesele noas
tre proprii. Ceea ce ne-a emoționat 
in mod deosebit a fost efervescența 
creatoare a poporului .român, care, 
strîns unit în jurul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
in jurul dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, a Înfăptuit in 
practică, cu hotărire, toate sarcinile 
trasate de partid. Vă urăm in viitor 
succese și mai mari, și mai impor
tante. (Aplauze Îndelungate).

Vom Împărtăși poporului nostru 
toate aceste impresii, despre căldura 
și ospitalitatea de care ne-am bucu
rat in patria dumneavoastră.

Aș dori să ridic paharul pentru 
prietenia dintre cele două popoare 
ale noastre !

Pentru prietenia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prietenul nostru 
apropiat, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu !

In sănătatea tovarășilor din condu
cerea de partid și guvern a Repu
blicii Socialiste România 1

Pentru necontenita prosperitate a 
Republicii Socialiste România !

Pentru prietenia și coeziunea din
tre cele două țări ale noastre I 
(Aplauze puternice, prelungite).

Dragă tovarășe Kim Ir Sen,
Stimată tovarășă Kim Săng E,
Dragi tovarăși și prieteni.
Aș dori să exprim mulțumiri căl

duroase din partea mea, a tuturor to
varășilor români prezenți la acest 
dejun prietenesc pe care I-ați oferit 
dumneavoastră (Aplauze puternice).

Ne amintim cu multă plăcere des
pre vizita făcută cu patru ani in 
urmă in frumoasa dumneavoastră 
tară, de ospitalitatea și manifestările 
de prietenie cu care am fost intîm- 
pinați pretutindeni. Manifestările de 
prietenie și simpatie, de ospitalitate, 
cu care ați fost întimpinați în Româ
nia, sint expresia sentimentelor co
mune pe care partidele și popoarele 
noastre și le nutresc reciproc, a do
rinței lor de colaborare in toate do
meniile (Aplauze Îndelungate).

Ați putut cunoaște unele din preo
cupările și realizările poporului ro
mân in făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, in aplicarea 
principiilor marxist-Ieniniste, a legi
tăților obiective la condițiile concrete 
din România. Cind am fost în țara 
dumneavoastră am cunoscut, de ase
menea, rezultatele și succesele pe 
care le obține poporul prieten co
reean, sub conducerea Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Co
reea, in frunte cu dumneavoastră, 

tovarășe Kim Ir Sen, in făurirea so
cialismului, in dezvoltarea sa econo- 
mico-socială. Putem deci spune că 
atit experiența, cit și realizările celor 
două partide și popoare ale noastre 
demonstrează că făurirea cu succes 
a socialismului nu se poate realiza 
decit in condițiile in care fiecare par
tid este strîns unit de propriul popor 
și ține seama de interesele și nă
zuințele acestuia.

Aș dori să exprim convingerea 
noastră că vizita dumneavoastră, do
cumentele pe care le vom semna — 
Inclusiv tratatul de prietenie și co
laborare — vor marca un moment 
nou in ridicarea pe o treaptă supe
rioară a relațiilor dintre partidele șl 
popoarele noastre, ceea ce corespun
de pe deplin intereselor celor două 
țări și popoare, cauzei socialismului 
și păcii în lume (Aplauze puternice).

Doresc să toastez in sănătatea to
varășului și prietenului nostru drag, 
Kim Ir Sen, a tovarășei Kim Săng 
E, a celorlalți tovarăși și prieteni co
reeni ! (Aplauze puternice).

Pentru dezvoltarea continuă și în
florirea colaborării româno-coreene 1

Pentru noi succese în construcția 
socialismului și reunificarea pașnică 
a poporului prieten coreean ! (A-
plauze îndelungate).

Pentru pace și colaborare interna
țională 1 (Aplauze puternice, prelun
gite). Moment din timpul vizitei la Întreprinderea de calculatoare

Cu adîncă dragoste și respect, Bucureștiul a dăruit
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen florile roșii ale prieteniei

CEI DOI PREȘEDINȚI AU VIZITAT IERI ÎNTREPRINDERI Șl CARTIERE DIN CAPITALĂ, ÎNTIMPINAȚI PRETUTINDENI 
CU SENTIMENTE ALESE, CU BUCURIA PRILEJUITĂ DE ACEST MOMENT ISTORIC ÎN DEZVOLTAREA RELAȚIILOR R0MĂN0-COREENE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, au vizitat 
In dimineața zilei de ieri cîteva din 
cele mai reprezentative obiective 
economice ale industriei bucu- 
reștene, cartiere de locuințe și edi
ficii social-culturale din Capitală.

La vizită au luat parte tovarășii 
Manea Mănescu, Emil Bobu. Gheor
ghe Oprea, precum și Dumitru Po
pa, ambasadorul țării noastre la Phe
nian.

Au participat, de asemenea, Kim 
Dong Ghiu, O Jin U, Rui Giang Sik, 
Hă Dam, Ciăng Song Nam și Pak 
Zung Guk, ambasadorul R.P.D. Core
ene la București.

Continuare a dialogului la nivel 
înalt consacrat examinării modalită
ților de amplificare și ridicare pe o 
treaptă superioară a conlucrării din
tre România și R.P.D. Coreeană, vi
zita în Capitală a constituit un bun 
prilej pentru examinarea la fața 
locului a unor noi posibilități de ex
tindere a relațiilor economice șl teh- 
nico-științifice bilaterale, pentru cu
noașterea realizărilor dobîndite de 
oamenii muncii din țara noastră în 
dezvoltarea economică și social-cul- 
turală a patriei, în edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate.

Zeci de mii de oameni ai muncii 
au ovaționat cu căldură, de-a lungul 
întregului itinerar al vizitei, mani- 
festindu-și sentimentele de adîncă 
stimă și prețuire față de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, sa
tisfacția lor pentru evenimentul isto
ric marcat de actualul dialog româ- 
no-coreean la cel mai înalt nivel — 
expresie semnificativă a întăririi re
lațiilor de prietenie, solidaritate mi
litantă și conlucrare tovărășească i 
dintre cele două partide, țări și po
poare.

Pornind de la reședința rezervată 
înalților oaspeți coreeni, coloana ma
șinilor oficiale s-a îndreptat spre 
marea platformă industrială Pipera, 
unde sînt amplasate cîteva din cele 
mai importante unități ale industriei 

Primiră coldd, entuziaști, In cartierul Titan

electronice, ramură de vîrf a econo
miei noastre.

La întreprinderea „Electronica", 
fabrica de calculatoare electronice șl 
cea de cinescoape — cele trei uni
tăți vizitate pe platforma Pipera — 
tovarășul Kim Ir Sen, ceilalți tova
răși din delegația de partid și guver
namentală a R.P.D. Coreene au ur
mărit cu atenție modul eficient în 
care este organizată producția, s-au 
interesat de procedeele tehnologice 
moderne aplicate aici, elogiind price
perea muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor români.

La întreprinderea de cinescoape are 
loc o discuție între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Kim Ir Sen și specialiști 
pe tema cooperării dintre România și 
R. P. D. Coreeană în acest domeniu. 
Semnificativă pentru dezvoltarea con
lucrării este viitoarea fabrică de tele
vizoare care a fost proiectată șl ur
mează a fi construită la Phenian cu 
sprijinul specialiștilor români.

Pe parcursul vizitării principalelor 
secții ale celor trei unități, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ca de fiecare dată 
cînd se află în mijlocul oamenilor 
muncii, urmărește progresele înre
gistrate în sporirea și modernizarea 
producției, făcînd recomandări privind 
modul cum trebuie acționat în con
tinuare pentru ridicarea eficienței În
tregii activități economice, creșterea 
productivității muncii și a competi
tivității produselor, pentru realizarea 
într-un ritm rapid a noilor capacități 
menite să contribuie la înfăptuirea în 
condiții cit mai bune a importantelor 
sarcini ale cincinalului următor.

La întreprinderea „Electronica", în 
discuția pe care secretarul general al 
partidului o poartă cu ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini-»unel- 
te și electrotehnicii, cu specialiștii de 
aici pe tema organizării procesului 
de producție dă indicația ca, printr-o 
mai judicioasă folosire a spațiilor din 
secții, să fie montate noi linii tehno
logice care să permită sporirea capa
cității construcțiilor existente și gră
birea asimilării în fabricație a unor 
noi sortimente.

Apreciind modul rațional și eficient 
de amplasare a utilajelor și liniilor 
de fabricație Ia Întreprinderea de cal

culatoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă o serie de măsuri a căror 
aplicare trebuie să conducă la urgen
tarea introducerii în producția cu
rentă a unor noi tipuri de mașini dS 
calcul.

Lă fabrica de cinescoape, unde sînt 
prezentate ultimele realizări ale co
lectivului pe linia înnoirii producției 
și completării zestrei tehnice a uni
tății pe calea autoutilării, secretarul 
general al partidului cere să se stu
dieze problema diversificării în con
tinuare a gamei de televizoare româ
nești și să se extindă mecanizarea 
unor operații.

Următorul obiectiv al vizitei în Ca
pitală : cartierul Titan. înalților oas
peți coreeni li se oferă prilejul da 
a cunoaște programele de dezvol
tare urbanistică a Bucureștiului, pre
zentate de edili în fața unei machete 
amplasate în centrul acestui cartier. 
Materializare elocventă a acestor 
programe, Titanul, ca și celelalte 
cartiere străbătute — Colentina, șo
seaua Mihai Bravu, Berceni — pre
zintă astăzi imaginea unui com
plex modern, care oferă condiții 
confortabile de locuit pentru mai 
mult de 75 000 familii de oameni ai 
muncii, majoritatea dintre ei lucră
tori în marile unități ale platformei 
industriale din apropiere.

Și aici tovarășul Kim Ir Sen a 
adresat cuvinte de înaltă apreciere 
pentru realizările obținute în do
meniile construcției de locuințe, ri
dicării nivelului de viață al oameni
lor muncii.

Se vizitează apoi cîteva unități 
ale complexului comercial situat Ia 
întretăierea bulevardelor Baba No
vac și Leontin Sălăjan.

Vizita a continuat la întreprinde
rea de mașini grele — unitate de 
prestigiu a economiei românești, 
unde înalții oaspeți au posibilitatea 
să ia cunoștință de evoluția unei ra
muri de bază a industriei noastre 
socialiste — construcțiile de mașini.

în două dintre principalele secții 
de fabricație, gazdele prezintă pro
cedeele tehnologice avansate aplicate 
în întreprindere, precum și cîteva 
din produsele de înaltă tehnicitate 
realizate — utilaje chimice comple
xe, instalații metalurgice gigant, li
nii complete de ciment și mașini 

grele pentru diferitele ramuri ale 
industriei, turbine de 330 MW pen
tru echiparea centralelor electrice.

în dialogul cu ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele, cu 
specialiști din uzină, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cere să se acce
lereze realizarea capacităților ce ur
mează a fi amplasate aici în vede
rea sporirii producției de utilaj com
plex și asimilării instalațiilor pentru 
centrale nucleare. Totodată, secre
tarul general al partidului a indicat 
ca noile obiective ce se vor înălța 
să fie grupate pe un spațiu mai re- 
strîns, în scopul evitării risipei de 
teren și pentru diminuarea cheltuie
lilor neeconomicoase. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat, de a- 
semenea, că va trebui întărit secto
rul de cercetare al centralei de re
sort, astfel încît acesta să poată 
contribui din plin la modernizarea 
în continuare a proceselor tehnolo
gice și la elaborarea proiectelor 
unor mașini grele de complexitate 
și randament tot mai ridicate.

Adresînd calde felicitări acestui 
colectiv, ca și oamenilor muncii din 
celelalte întreprinderi bucureștene 
a căror activitate a avut prilejul să 
o cunoască, tovarășul Kim Ir Sen 
Ie-a urat noi succese, dăruindu-fe 
drept amintire a acestei vizite 
drapele roșii cu inscripția „Trăiască 
prietenia și solidaritatea veșnică din
tre popoarele coreean și român !“.

Vizita prin Capitală a tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen se 
încheie în Parcul Tineretului, domi
nat de modemul Palat al culturii și 
sporturilor. în prezent, în acest parc 
se lucrează la viitorul orășel al co
piilor și la realizarea unor mari com
plexe de agrement.

Pretutindeni — în întreprinderile 
vizitate, pe marile magistrale ale noi
lor cartiere, de-a lungul întregului 
traseu străbătut de coloana oficială — 
cel doi președinți au fost întimpinați 
cu flori roșii ale prieteniei, cu gesturi 
emoționante, din adîncul inimii, de 
mii și mii de oameni ai muncii din 
Capitală, care au exprimat astfel sen
timentele de înaltă prețuire ale între
gului nostru popor față de prietenia 
și conlucrarea frățească româno-co- 
reeană.

(Agerpres)

In mijlocul muncitorilor de la „Electronica"

economice româno - coreene

La întreprinderea de mașini grele

< A

Convorbiri
Tovarășii Ion Pățan, viceprim-mi

nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și Ciăng Song 
Nam, ministrul relațiilor economice 
externe al Republicii Populare De
mocrate Coreene, au avut convorbiri 
în cadrul cărora, în lumina sarcini

lor trasate de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen, au fost 
examinate probleme ale dezvoltării 
cooperării economice și a schimbu
rilor comerciale dintre cele două 
țări, pe anul în curs și In perspec
tivă, pînă în 1980. S-a constatat, de 
asemenea, că Înțelegerile convenite 

cu prilejul întîlnirii precedente din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen se transpun cu succes 
în practică, contribuind la promova
rea raporturilor economice și comer
ciale dintre România și R.P.D. Co
reeană. (Agerpres).
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MARELE MITING AL PRIETENIEI ROMÂNO-COREENE
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)social, a edificării noii orînduiri sociale ilustrează, în mod concludent, justețea politicii marxist- leniniste a Partidului Comunist Român, care aplică în mod creator principiile generale ale socialismului la condițiile concrete ale tării noastre, conduce ferm poporul român pe calea bunăstării, fericirii și independenței naționale. (Aplauze prelungite).Pornind de la strfnsa interdependență organică, dialectică dintre sarcinile naționale și cele internaționale, Partidul Comunist Român face totul pentru victoria socialismului și comunismului pe pământul României, conștient că aceasta reprezintă o contribuție la cauza generală a întăririi forțelor socialismului, progresului și păcii în întreaga lume. (Vii aplauze).Vizita dumneavoastră în România, tovarășe Kim Ir Sen. are loc într-o perioadă cînd viața internațională este marcată de evenimente care deschid perspective tot mai largi luptei generale a popoarelor pentru libertate, independență și progres social. Se poate spune că ne aflăm la începutul unei faze noi a crizei sistemului capitalist, care cuprinde toate sferele vieții sociale și care grăbește procesul revoluționar de schimbare a raportului de forțe pe plan internațional în favoarea forțelor care acționează pentru o lume mai bună și mai dreaptă. Pe toate continentele, forțe sociale puternice, de o amploare fără precedent, se ridică împotriva politicii imperialiste de dominație, forță și dictat, pentru instaurarea unor relații noi, democratice și echitabile în viața internațională. (Aplauze puternice).Ca rezultat al luptei popoarelor, a forțelor sociale înaintate, în viața internațională s-au făcut anumit! pași spre destindere și colaborare. în lume continuă să existe încă forțe reacționare, cercuri interesate să mențină vechea politică, să perpetueze stările de conflict și încordare, ciocnirile militare, să pună în pericol pacea și securitatea popoarelor. Aceasta face tot mai necesară unirea eforturilor țărilor socialiste, ale tuturor popoarelor, ale forțelor înaintate, democratice și progresiste de pretutindeni. pentru consolidarea și continuarea cursului destinderii, pentru excluderea definitivă din viața internațională a politicii imperialiste, de inegalitate și asuprire. pentru întronarea unei politici noi, întemeiate pe deplină egalitate și respect al suveranității tuturor popoarelor lumii. (Vii aplauze).O vie ilustrare a hotărîrii și dîr- zeniei cu care popoarele luptă pentru a-și impune dreptul la dezvoltare liberă o constituie și evoluția situației din Indochina. Victoriile obținute de popoarele vietnamez si cambodgian demonstrează încă o dată adevărul — confirmat pe deplin de experiența istorică — că a-
(Urmare din pag. I)

în prezidiu se află membrii de
legației de partid și guvernamen
tale a R.P.D. Coreene — tovarășii 
Kim Dong Ghiu, membru al Co
mitetului Politic, secretar al C.C» 
al Partidului Muncii din Coreea, 
vicepreședinte al Republicii Popu
lare Democrate Coreene, O Jin U, 
membru al Comitetului Politic, se
cretar al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, șeful Marelui Stat 
Major al Armatei Populare Co
reene, cu soția, Kim Ciăng Sun, 
Riu Giang Sik. membru supleant 
al Comitetului Politic, secre
tar al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, Hă Dam, mem
bru al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, vicepremier al 
Consiliului Administrativ, minis
trul afacerilor externe, Ciăng Song 
Nam, membru al C.C. al, Partidu
lui Muncii din Coreea, ministrul 
relațiilor economice externe. Pak 
Zung Guk, membru supleant al 
C.C. al Partidului Muncii din Co

tunci cînd popoarele sînt hotărîte să-și apere independența, dreptul de a-și decide singure destinele, nimic și nimeni nu le poate sta în cale ! Poporul român, care a sprijinit în permanență —* pe plan material, politic și diplomatic — lupta dreaptă a popoarelor din Indochina, salută cu satisfacție aceste victorii istorice și le urează din toată inima noi și noi izbînzi pe drumul făuririi unei vieți libere, independente și prospere. (Aplauze puternice).Mai mult ca oricînd viața demonstrează că în zilele noastre nici o problemă nu mai poate fi soluționată pe calea armelor, prin intervenție militară, folosirea forței neputînd decit să agraveze problemele litigioase, să sporească încordarea internațională, să pună în pericol securitatea și pacea omenirii.Ca țară europeană. România a- cordă o deosebită atenție realizării securității pe continentul nostru, de unde au pornit ambele războaie mondiale și unde sînt concentrate în prezent cele mai puternice forțe armate, cel mai mare arsenal de mijloace de distrugere cunoscut în istorie, inclusiv armamentul nuclear. Considerăm că realizarea securității trebuie să a- sigure fiecărei națiuni europene posibilitatea concentrării resurselor în direcția dezvoltării eco- nomico-sociale, potrivit propriei voințe, în condițiile unei garanții depline și reale. față de orice agresiune sau imixtiune din afară. Milităm ca etapa la nivel înalt a Conferinței general-europene să e- laboreze documente clare, cu prevederi concrete și angajamente ferme din partea tuturor statelor pentru crearea unui climat nou de prietenie și colaborare pașnică pe continentul nostru. Sîntem convinși că securitatea europeană corespunde nu numai intereselor Europei, ci și intereselor păcii si securității întregii omeniri. (Aplauze puternice).O cerință imperioasă a zilei de azi este stingerea tuturor focarelor de tensiune și a conflictelor care mai există în lume, soluționarea problemelor litigioase pe cale politică, pașnică. în ce privește situația din Orientul Mijlociu, considerăm că problema esențială este de a se acționa cu energie, pe diferite planuri, pentru adoptarea cît mai rapidă a unei soluții politice a conflictului și instaurarea unei păci trainice și drepte în această zonă. în rezolvarea conflictului din Orientul Mijlociu este necesar să se pornească de la retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din iunie 1967, de la rezolvarea problemei poporului palestinean, inclusiv prin formarea unui stat palestinean independent, și de la asigurarea independenței și integrității teritoriale, precum și a dreptului la dezvoltare economico-socială suverană al tuturor statelor din a- ceastă zonă. (Vii aplauze).
reea, ambasadorul R.P.D. Coreene 
la București.

în sală sînt prezenți membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, vechi mi

Ieri, în Sala Palatului
litant! ai mișcării comuniste și 
muncitorești din țara noastră, con
ducători de instituții centrale și 
organizații obștești, personalități 
ale vieții științifice și culturale, 
generali, mii de oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile 
Capitalei.

Erau de față șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București.

Printre participanți se numără 
tineri coreeni care studiază sau se 
află la specializare in România.

Sala Palatului este Împodobită 
festiv. Faldurile îngemănate ale

Un imperativ major al progresului în lumea de azi este lichidarea grabnică a subdezvoltării. Menținerea și chiar adîncirea marilor decalaje economice dintre state, ca urmare a politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, constituie în zilele noastre o sursă gravă de inechitate în relațiile internaționale, de încordare și conflicte, de accentuare continuă a instabilității economice și politice mondiale. Lichidarea subdezvoltării impune, în primul rînd, crearea condițiilor ca fiecare țară în curs de dezvoltare să-și poată folosi toate resursele materiale și umane pentru accelerarea progresului lor economic și social. Apreciem că paralel cu eforturile proprii ale a- cestor popoare pentru industrializare, pentru punerea în valoare a bogățiilor naționale, statelor avansate le revine datoria de a contribui la realizarea programelor de accelerare a progresului economic și social multilateral al țărilor în curs de dezvoltare.în acest spirit, se impune să fie cu desăvîrșire lichidate vechile norme și principii care au guvernat în trecut raporturile dintre state și care au dus la împărțirea lumii în asupriți și asupritori, în săraci și bogați. Soluționarea problemelor complexe ale vieții economice internaționale actuale, lichidarea gravelor fenomene de criză, rezolvarea problemei materiilor prime, a crizei energetice, a instabilității economice mondiale cer în modul cel mai categoric instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, a unor raporturi noi, echitabile între state.Fără îndoială, în lume sînt încă numeroase probleme care își așteaptă rezolvarea. Atîta vreme cit pe glob continuă cursa înarmărilor, nu se poate vorbi de securitate efectivă, reală a popoarelor. Considerăm, de aceea, că este imperios necesar ca popoarele să acționeze cu toată hotărîrea pentru trecerea la măsuri de dezarmare concrete și în primul rînd la dezarmare nucleară.Complexitatea vieții internaționale actuale cere ca toate țările — indiferent de mărimea sau o- rînduirea lor socială — să participe activ, in condiții de deplină egalitate, la soluțiqnarea proble- nielor cu care se confruntă’ omenirea, în interesul fiecărei națiuni, al unei păci durabile pe toate continentele. Un rol tot mai însemnat au în această privință țările mici și mijlocii, țările în curs de dezvoltare, țările nealiniate, profund interesate în democratizarea relațiilor internaționale. în această privință este necesar să acționăm cu toată fermitatea pentru afirmarea în lume a deplinei egalități în drepturi, a respectului independenței și suveranității naționale, a neamestecului în treburile interne, pentru renunțarea la forță și la amenințarea cu forța în relațiile internaționale. Să facem totul pentru ca popoarele să poată să-și hotărască dezvoltarea corespunzător voințelor lor, fără nici un amestec din afară ! (Aplauze puternice). zîn soluționarea problemelor complexe ale vieții internaționale contemporane, un rol tot mai important este necesar să aibă Organizația Națiunilor Unite și celelalte organisme internaționale ; pornind de la realitățile lumii de azi, de la mutațiile petrecute în raportul mondial de forțe, aceste organisme trebuie ‘ să asigure participarea largă a tuturor popoarelor la soluționarea problemelor internaționale, la lupta pentru securitate și pace, ■ pentru afirmarea principiilor dreptului internațional în relațiile dintre state.Partidul Comunist Român acordă o atenție de prim ordin dezvoltării relațiilor de solidaritate cu toate partidele comuniste și muncitorești, care au un rol esențial în evoluția social-politică a lumii de azi, în transformarea progresistă a societății, în lupta mondială pentru pace și securitate. Milităm activ pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești, care constituie baza dezvoltării solidarității tuturor forțelor democratice, antiimperialiste. La temelia relațiilor noastre cu celelalte partide punem respectul deplin al egalității,
drapelelor de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Populare Democrate Coreene înca
drează portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen. Pe fond 
purpuriu este înscrisă — in lim
bile română și coreeană — urarea 
„Trăiască prietenia frățească, soli

daritatea militantă și colaborarea 
multilaterală dintre poporul român 
și poporul coreean 1“

Răsună solemn acordurile imnu
rilor de stat ale celor două țări.

Tovarășul Ion Gheorghe, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-vice- 
președinte al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular munici
pal București, a declarat deschis 
mitingul oamenilor muncii din Ca
pitală, organizat de Comitetul mu
nicipal București al P.C.R.. cons_a- 
crat prieteniei dintre Republica So- 
cialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană, din

al autonomiei fiecărui partid, al dreptului său de a-și elabora de sine stătător linia politică, strategia și tactica revoluționară, aplicînd în mod creator concepția materialismului dialectic și istoric la condițiile concrete în care își desfășoară activitatea. Considerăm că, în situația internațională de astăzi, partidele comuniste trebuie să depună eforturi susținute pentru întărirea unității pe plan național a tuturor forțelor antiimperialiste și democratice — aceasta constituind chezășia succesului luptei pentru progres social, pentru pace și colaborare în lume. (Aplauze puternice, prelungite).Ca detașament activ al frontului antiimperialist mondial, partidul și guvernul țării noastre dezvoltă relații largi de colaborare cu toate organizațiile politice ale clasei muncitoare, cu partidele socialiste și social-democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu partidele de . guvernămînt ale tinerelor state independente, cu toate forțele sociale avansate, democratice, în lupta pentru progres și pace în lume.Mai mult ca oricînd este necesar să facem totul pentru depășirea vechilor stări de lucruri și întărirea unității clasei muncitoare, a colaborării între comuniști și socialiști ; aceasta este condiția esențială a progresului și păcii în lume ! (Aplauze puternice, prelungite).Partidul nostru pornește ferm de la concepția materialist-dia- lectică cu privire la rolul hotărî- tor al popoarelor în făurirea istoriei, de la necesitatea unirii și mobilizării tot mai intense a maselor populare, a popoarelor de pretutindeni în lupta pentru lichidarea vechii politici de asuprire și inegalitate, pentru o politică nouă de colaborare, de pace, care să asigure fiecărei națiuni libertate deplină, dezvoltarea sa independentă. (Aplauze puternice, prelungite).Dragă tovarășe Kim Ir Sen,Stimați tovarăși,în cursul convorbirilor din aceste zile am ajuns la concluzia comună de a dezvolta larg relațiile de colaborare multilaterala dintre partidele și popoarele noastre. O expresie a acestei dorințe comune este și hotărîrea noastră de a încheia un Tratat de prietenie și colaborare între Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană. (Apiauze puternice, prelungite. Se scandează „Ceaușescu — Kim Ir Sen"). Fără nici o îndoială că acest tratat va așeza pe o bază trainică relațiile — și pipă acum deosebit de bune — dintre partidele și țările noastre, va exercita o influență pozitivă asupra colaborării viitoare româno-coree- ne, asupra dezvoltării colaborării și păcii în lume. (Aplauze puternice).Iată de ce putem avea deplina convingere că relațiile dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Coreea vor cunoaște și în viitor o dezvoltare tot mai intensă, în interesul întăririi continue a prieteniei, colaborării și solidarității româno-coreene, al cauzei socialismului, păcii și securității internaționale. Fără îndoială că vizita dumneavoastră în România, stimate tovarășe Kim Ir Sen, va marca un moment de importanță istorică în evoluția ascendentă a raporturilor frățești dintre partidele, țările și popoarele noastre. (Aplauze puternice, prelungite).In încheiere, doresc să transmit încă o dată, de la această tribună, în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat, al guvernului, al întregului nostru popor un salut fierbinte tuturor oamenilor muncii din Republica Populară Democrată Coreeană, întregului popor prieten coreean, să-i urez noi și tot mai mari succese pe calea edificării orînduirii socialiste, a înfăptuirii idealurilor și aspirațiilor sale de unitate națională, de progres și prosperitate, de socialism și pace. (Aplauze puternice, prelungite. Se scandează „Ceaușescu—Kim Ir Sen“).Trăiască prietenia și colaborarea frățească româno-coreeană ! (Aplauze ; urale).Trăiască unitatea țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor progresiste, democratice și antiimperialiste ! (Aplauze, urale).Să triumfe politica de pace și colaborare între toate națiunile lumii ! (Aplauze puternice, ovații și urale. Cei prezențl în sală aclamă îndelung pentru prietenia româno- coreeană : se scandează îndelung „Ceaușescu—Kim Ir Sen").
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea.

întîmpinați cu multă însuflețire, 
cu îndelungi aplauze și ovații, 
iau cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Ro
mânia, și tovarășul KIM IR SEN, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene.

Cuvintările rostite de cei doi con
ducători de partid și de stat sînt 
urmărite cu deosebită atenție, cu 
larg interes și subliniate în repeta
te rînduri cu vii și îndelungate a- 
plauze.

în uralele asistenței, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen se 
îmbrățișează cu căldură, salută, cu 
mîinile strins unite, miiie de parti
cipanți la miting, care-i aclamă 
îndelung, scandează „Ceaușescu — 
Kim Ir Sen", ovaționează pentru 
prietenia româno-coreeană, dînd 
expresie sentimentelor frățești, de 
solidaritate militantă dintre parti
dele, țările și popoarele noastre.

(Agerpres)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
KIM IR SEN

(Urmare din pag. I)nomică rar întîlnită. Criza economică ce a cuprins S.U.A. și alte țări imperialiste se extinde și se adîncește tot mai mult.Aceasta demonstrează faptul că numai socialismul este orînduirea socială yiabilă și superioară, capabilă să asigure popoarelor adevărata libertate și fericire, precum și că orînduirea capitalistă se va prăbuși în mod inevitabil.Criza economică ce a cuprins astăzi lumea capitalistă a fost generată de orînduirea capitalistă însăși. Capitalismul nu poate evita prin nici o cale sau metodă repetarea sistematică a crizei economice, iar aceasta devine, pe zi ce trece, tot mai profundă și mai dezastruoasă.Cercurile agresoare imperialiste, pentru a ieși din criza dezastruoasă în care se află astăzi, pe plan intern intensifică și mai mult exploatarea și jefuirea oamenilor muncii; iar pe plan extern se dedau la manevrele pregătirii unui nou război.Cu toate că țările socialiste doresc pacea, imperialiștii nu au de gînd să pună capăt agresiunii și intervenției, războiului și jafului.Pentru a stăvili pericolul unul nou război și pentru a garanta pacea și securitatea trainică în lume, țările socialiste și toate forțele antiimperialiste, iubitoare de pace din lume trebuie să se unească ferm, să zădărnicească manevrele agresive și războinice ale imperialiștilor, luptînd neîncetat pentru aceasta, în așa fel îneît aceștia să nu aibă alt drum de urmat decît cel al păcii. (Aplauze puternice).Concomitent cu lupta împotriva imperialismului, pentru victoria cauzei comune a socialismului-, țările socialiste trebuie să sprijine și să ajute, totodată, activ popoarele din Asia, Africa, America Latină care luptă împotriva imperialismului, precum și lupta de eliberare națională a popoarelor tuturor țărilor din lume.Popoarele din Asia, Africa și America Latină constituie un puternic aliat al forțelor socialismului, iar lupta acestora devine o uriașă forță motrice pentru progresul istoriei omenirii.Alungarea agresorilor imperialiști din Cambodgia și Vietnamul de sud și falimentul slugilor lor au pus în evidență cu claritate făptui că -victoria socialismului și slăbirea imperialismului reprezintă o tendință nestăvilită a evoluției etapei actuale. (Aplauze îndelungi).Pe măsura adîncirii crizei economice din țările capitaliste și a intensificării exploatării și jefuirii oamenilor muncii de către clasele dominante, lupta clasei muncitoa
„Un eveniment cu profunde semnificații"

PHENIAN 24. — Trimisul Ager
pres transmite : Ziarul „NODON 
SINMUN", organul Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea, precum și posturile centra
le de radio și televiziune din 
R. P. D. Coreeană reflectă pe larg 
vizita ia țara noastră a delegației 
de partid și guvernamentale con
duse de tovarășul Kim Ir Sen, se
cretar general al C.C. al Partidului 
Muncii, președintele R. P. D. Co
reene.

Astfel, în primele trei pagini ale 
numărului din 24 mal „Nodon 
Sinmun" publică largi relatări, în
soțite de fotografii înfățișindu-i pe 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen, despre sosirea 'la 
București și atmosfera sărbăto
rească, plină de entuziasm, cu care 
poporul român i-a întîmpinat pe 
înalții soli ai poporului coreean 
prieten.

Presa și posturile de radio și te
leviziune din Phenian au difuzat 
textele integrale ale toasturilor 
rostite de președinții Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen în cursul 
recepției oferite la București în o- 
noarea înalțllor oaspeți coreeni.

Sub titlul „Traseul cîntecelor și 
dansurilor închinate prieteniei co- 
reeano-române" ziarul „Nodon Sin
mun" scrie : /.Vizita delegației de 
partid și guvernamentale a R.P.D. 

re și a celor ce muncesj din aceste țări se intensifică pe zi ce trece. Aceasta ascute și mai mult contradicțiile interne ale capitalismului și devine un factor puternic pentru zguduirea din rădăcini a acestuia.în condițiile creșterii și intensificării pe scară mondială a forțelor socialismului, a mișcării de eliberare națională, a mișcării muncitorești și democratice, imperialismul coboară și mai rapid pe panta falimentului, în timp ce situația generală evoluează tot mai favorabil pentru socialism și revoluție. (Aplauze).A trecut timpul cînd relațiile internaționale oscilau în funcție de cîteva mari puteri imperialiste; astăzi se afirmă tot mai mult dreptul la cuvînt al popoarelor majorității țărilor din lume, care în trecut erau supuse exploatării și opresiunii.în domeniul relațiilor internaționale, Partidul Comunist Român și Guvernul Republicii Socialiste România, pe baza respectării suveranității fiecărui partid — conform cursului vremii — consolidează unitatea cu țările socialiste și cu mișcarea comunistă internațională și desfășoară o activitate intensă pentru asigurarea colaborării și coeziunii internaționale a forțelor antiimperialiste.Datorită rolului activ ce-1 joacă Partidul Comunist Român și Guvernul României pe arena mondială, și îndeosebi datorită activității energice desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, prestigiul internațional al Republicii Socialiste România se înalță zi de zi.Sîntem conștienți că, luptînd strîns uniți cu popoarele țărilor socialiste, indiferent de mărimea lor, cu popoarele țărilor din Asia, Africa și America Latină, cu toate popoarele iubitoare de pace din întreaga lume, putem anticipa victoria generală a cauzei noastre comune, a păcii și democrației, a independenței naționale și a socialismului. (Vii și îndelungi aplauze).Dragi tovarăși și prieteni,Coreea este avanpostul socialismului în Orientul îndepărtat, este unul din cele mai crîncene fronturi ale luptei antiimperialiste.După alungarea intervenționiști- lor înarmați din Indochina, opinia publică internațională își îndreaptă tot mai mult atenția asupra Coreei, afirmînd că, după Indochina, locul următoarei prăbușiri a orîn- duirii marionetă-coloniale este Coreea de sud.Forțele agresoare străine care ocupă Coreea de sud și slugile lor au intrat într-o extremă neliniște

Coreene, condusă de tovarășul Kfm 
Ir Sen, are loc în momentul in care 
poporul frate român muncește cu 
abnegație și avint creator pentru 
traducerea in viață a indicațiilor 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în lu
mina hotărîrilor celui de-al XI-lea

Revista presei
coreene

Congres al Partidului Comunist 
Român".

Presa de aici subliniază dă „vizi
ta in Republica Socialistă România 
a delegației de partid și guverna
mentale, condusă de tovarășul Kim 
Ir Sen, este un eveniment istoric 
cu profunde semnificații pentru 
dezvoltarea și ridicarea pe o treap
tă superioară a prieteniei dintre 
partidele, guvernele și popoarele 
coreean și român, strîns unite, pe 
baza principiilor marxism-leninis
mului și internaționalismului pro
letar, pentru victoria cauzei socia
lismului, în lupta lor comună îm
potriva imperialismului. In același 

șl derută, trîmbițează pretinsa Io-’ zincă a „invaziei spre sud" și, lan- sînd atacuri și calomnii la adresa republicii noastre, desfășoară acum o largă campanie anticomunistă de amenințări. Dar toate acestea sînt lucruri deșarte, nu sînt decît ultima zvîcnire a celor ce-și așteaptă prăbușirea.în poziția noastră cu privire Ia unificarea patriei nu există nici o schimbare. Noi promovăm constant linia de unificare a patriei fără nici un amestec din afară, pe cale suverană, democratică și pașnică.Poporul coreean, cu sprijinul activ al popoarelor țărilor socialiste și al tuturor popoarelor progresiste din lume, va zădărnici manevrele dușmanilor de permanentizare a dezmembrării naționale și de declanșare a unui nou război, depu- nînd și în continuare toate eforturile pentru înfăptuirea unificării independente și pașnice a patriei. (Aplauze puternice).Poporul frate român a acordat poporului nostru un prețios sprijin material și moral nu numai în perioada războiului din Coreea și în anii reconstrucției postbelice; el sprijină activ și astăzi lupta poporului nostru pentru construirea socialismului și unificarea patriei.Republica Socialistă România desfășoară o amplă activitate pe a- rena internațională și, îndeosebi, la O.N.U., în sprijinul luptei poporului nostru, pentru retragerea tuturor trupelor străine din Coreea de sud, pentru înfăptuirea unificării independente și pașnice a Coreei.Pentru toate acestea, în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, al Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene și al întregului popor coreean adresez profunda noastră recunoștință tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Guvernului Republicii Socialiste România și poporului român. (Aplauze puternice, îndelungi).Poporul coreean și poporul român au legat între ele cu mult timp în urmă puternice relații de prietenie frățească, întemeiate pe principiile marxism-leninismului, ale internaționalismului proletar, suveranității și deplinei egalități în drepturi, în lupta comună împotriva imperialismului, pentru victoria cauzei socialismului.Vizita întreprinsă în țara noastră în iunie 1971 de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în fruntea delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România, a constituit un eveniment de o semnificație remarcabilă în dezvoltarea relațiilor tradiționale de prietenie ți colaborare între popoarele coreean și român.Sîntem convinși că actuala vizită în România a delegației noastre va constitui un moment important pentru întărirea, în continuare, a prieteniei și coeziunii frățești între cele două popoare ale țărilor noastre și că această prietenie va înflori și se va dezvolta pe toate planurile. (Aplauze puterniee).Prietenia și coeziunea dintre popoarele celor două țări ale noastre își aduc contribuția la întărirea unității și coeziunii țărilor socialiste, a mișcării comuniste internaționale.Poporul coreean va lupta și în viitor, întotdeauna strîns unit cu poporul frate român, împotriva imperialismului, pentru înfăptuirea victoriei generale a cauzei socialismului. (Aplauze însuflețite, prelungite).Trăiască prietenia și coeziunea invincibilă, frățească dintre popoarele coreean și român 1 (Aplauze, urale).Trăiască unitatea și coeziunea țărilor socialiste și a mișcării comuniste și muncitorești internaționale ! (Aplauze, urale).Trăiască Partidul Comunist Român și Republica Socialistă România ! (Aplauze, urale).Trăiască stindardul marxism-leninismului ! (Aplauze puternice, ovații și urale. Cei prezenți în sală aclamă îndelung pentru prietenia româno-coreeană ; se scandează îndelung „Ceaușescu—Kim Ir Sen").

timp, această vizită reprezintă o 
contribuție de seamă la întărirea 
unității țărilor socialiste, coeziunii 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, pe baza principiilor 
independenței și egalității".

„Nodon Sinmun" inserează, de 
asemenea, un amplu articol redac
țional, intitulat „Realizări ale oa
menilor muncii din România in 
construcția socialistă", însoțit de 
fotografii de Ia Combinatul siderur
gic din Galați. Elogiind succe
sele importante obținute in ultimii 
ani de oamenii muncii români în 
diferite domenii de activitate, zia
rul scrie : „Sub conducerea Parti
dului Comunist Român, în frun
te cu eminentul său conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, po
porul frate român luptă cu ab
negație pentru construirea societă
ții socialiste multilateral dezvolta
te. actualul plan cincinal avind in 
această privință o importanță is
torică. Oamenii muncii de pe tot 
cuprinsul țării au obținut realizări 
remarcabile, numeroase fabrici și 
uzine îndeplinind și depășind de 
pe acum prevederile planului cin
cinal. Toate aceste realizări ale po
porului frate român constituie re
zultate prețioase ale muncii pline 
de abnegație în vederea creării 
unei vieți noi și prospere pe pă- 
mintul României".
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Știți ce este „CONTUL E"? Plecarea la Pekin a unei delegații 
guvernamentale române

DIVERS
ȘtafetaT

fo- 
P« 

spi-

omeniei
Speriați, prietenii au 

ceput să plîngă. L-au luat 
brațe și au alergat cu el la 
talul din Aiud, orașul lor. Aici, 
alertă. Caz extrem de grav. Mi
norul Vasile Cîmpean suferise 
un puternic traumatism. Era 
necesară o intervenție urgentă 
de specialitate. Imediat, o „Sal
vare" a pornit spre Cluj-Napo- 
ca. Ceasurile erau numărate. 
Apoi, minutele... O operație di
ficilă in clinica neuro-chirurgie 
din Cluj-Nâpoca. Apoi alte 
ceasuri, zile și nopți de veghe 
la căpătiiul băiatului, pînă a 
fost salvat. Acum s-a întors a- 
casă. De la prietenii săi, la șo
ferul de pe „Salvare" și la pro
fesorii clujeni care l-au operat, 
s-a format o adevărată ștafetă 
a omeniei.

Valiza din

a-a prezentat la militia gării 
din Satu-Mare cu o ditamai 
valiză :

— Am găsit-o Intr-un corn' 
partiment din trenul i 
4064, cu care am sosit 
(ora exactă a sosirii — 8,53), din 
direcția Baia Mare. Am intre- 'l 
bat pe toți din vagon, dar n-am 
găsit păgubașul.

Lucrătorii de miliție au luat 
in primire valiza și au predat-o 
la biroul de informații al gâ- . 
rii, nu înainte de a-i face „ln- 
ventarul“, doar-doar vor găsi 
un indiciu despre adresa păgu
bașului. N-au găsit. In valiză 
se află. Intre altele, obiecte de 
îmbrăcăminte și încălțăminte 
nou-nouțe. Și încă ceva : două 
portrete, amîndouă frumos în
rămate, ale 
nă-n ziua 
și-a găsit 
tinărul din 
ceasta cale 
oricind

unui tînăr. Nici pî- 
de azi valiza nu 
păgubașul. Poate că 
„ramă" află pe a- 
că și-o poate ridica 

din gara sătmăreană.

Alarmă falsă
Ora două noaptea. La sediul 

miliției orașului Victoria, tele
fonul sună prelung :

— Alo, miliția ? La telefon 
sînt eu, loan Fogoroș, de la 
I.T.A. Mi-a dispărut autobuzul 
pe care îl am în primire.

— Ce număr de înmatriculare 
are ?

— 31-BV-5989.
— De cind a dispărut ? 'i>r---■
— N-a dispărut. Mi s-i " fu

rat. De aseară...
Alertată, miliția a pornit tn 

căutarea autobuzului. L-a găsit 
repede de tot, pe strada Chimiș- 
tilor, exact in locul unde fusese 
lăsat încă de cu seară de însuși 
el, loan Fogoroș, reclamantul. 
Care reclamant întrecuse atît 
de mult măsura cu băutura, in
cit uitase, pur și simplu, 
îl parcase. în schimb, n-o 
uite ușor amenda.

unde 
să

Copii

din 
co-

care acuză
Soții loan și Doina Bob 

Brașov au adus pe lume doi
pii : Cristina (6 ani) și Gabriel 
(2 ani). Certați între ei. certați 
cu normele de conviețuire civi
lizată, certați cu munca și cu 
nobila menire de părinte, soții 
Bob au căutat să „scape" de 
copii. Prima victimă : Cristina. 
Au dus-o și au abandonat-o la 
bunici, cărora le-au spus : „Dacă 
vreți, puteți s-o și înfiați. Pe 
noi să nu ne mai căutați". Ga
briel a avut o soartă și mai 
tristă. Intr-o zi, mama l-a fă
cut „uitat" la o soră a soțului, 
care mai are 4 copii de crescut. 
Cum. nu era o soluție de durată, 
tatăl copilului, Ioan Bob, fiind 
zugrav de meserie, a făcut un 
tirg — și nu e vorbă mare — 
odios : in schimbul costului zu- 
grăvitului unei locuințe, l-a 
„donat" pe Gabriel unei fami
lii dezorganizate. Aici a fost 
depistat Gabriel de către auto
ritatea tutelară și luat in grija 
statului. Fără îndoială, soții 
Bob vor da seamă, deocamdată, 
în fața soctetății. Deocamdată. 
Mai tirziu, și in fața propriilor 
copii !

| în pădure...
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Tn ziua de 2 mai, un călător

î com- I 
personal
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In ultima vreme, B. Florin, 
contabil-șef la sectorul de ex
ploatare a lemnului Ciineni al 
U.F.E.T. Jiblea, împreună cu 
cîțiva șoferi, începuse să pros
pere intr-o lună cit alții intr-un 
an. Forestierii au simțit că la 
mijloc e ceva necurat și n-au 
stat... de lemn Tănase. Au sesi
zat organele de miliție. Cercetă
rile efectuate au scos la iveală 
că foile de transport erau fal
sificate, și de pe urma falsului 
se încasau importante sume de 
bani reali. După care, contabi- 
lul-șef șl acolita săi au înțeles 
că nici in pădure nu se mai 
furi... ca-n codru !

Gaz peste foc
Vecinii lui Alexandru Samu 

din comuna Brădești, județul 
Harghita, au tresărit la. auzul 
unei explozii, urmată de flăcări 
și fum. Vrind sd încingă focul in 
sobă, A. S. a încercat să arunce 
gaz peste el. Cum gazul se afla 
intr-o damigeană, aceasta a ex
plodat, iar A. S. a început să 
ardă ca o torță. Deși vecinii i-au 
sărit imediat in ajutor și l-au 
dus la spital, deși medicii au in
tervenit cu promptitudine, n-atemenit cu promptitudine, 
mai putut fi salvat.

RubrlcO redactata de
Petre POPA 
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteli1

— Vedeți cițindrul acesta de la 
presa de 150 tone ? Pe la începutul 
anului trecut — ne explica Aurel 
Hirjan, setul unei echipe de forjori 
de la întreprinderea „23 August“ din 
București — nu era cilindru. Era un 
bloc masiv de metal, iar- miezul 
său — cam jumătate din greutatea 
pe care o avea întregul bloc — era 
transformat, la secțiile de prelucra
re. in deseu. Acum, din aceeași can
titate de metal se fac doi cilindri, 
pentru că ei sint forjați, după o 
propunere care aparține maistrului 
Onisifor Rîclea, aproape „la gata“.

Demonstrație de excepție 7 Aici, la 
forjă, peste drum, la secțiile de pre
lucrări mecanice, in compartimentele 
de concepție, în secția de ansam- 
ble sudate, din celălalt capăt al în
treprinderii, ne sint evocate nenumă
rate episoade care atestă că fiecare 
om nutrește convingerea că Jocul său 
de muncă este sau poate deveni un 
izvor virtual de economii de metal 
si de alte materii prime. Un izvor 
poate neînsemnat la prima vedere, 
dar care, împreună cu altele asemă
nătoare, adună în matca din ce in ce 
mai largă a „contului E“, cum a de
numit cineva acțiunile menite să asi
gure economisirea bunurilor mate
riale folosite. în procesele de produc
ție, valori cu adevărat inestimabile.

tn mod firesc, albia acestui cont a 
croit-o compartimentul de proiectare. 
La institutul de cercetare și proiec
tare „Faur" din cadrul uzinei, stăm 
de vorbă cu inginerul Constantin 
Cocenescu. șeful secției proiectare 
produse de serie, și cu tehnicianul 
Tănase Nițu, secretarul comitetului 
de partid. La începutul anului trecut, 
ne spun ei, proiectanții au primit 
din partea comitetului de partid al 
întreprinderii sarcina de a reduce 
cheltuielile de producție, și îndeosebi 
cheltuielile materiale — pe baza mo
dernizării produselor, proiectării al
tora noi și perfecționării tehnologii
lor de fabricație — cu cel puțin 38,8 
milioane lei. Fiecare produs, suban- 
samblu sau piesă au fost sunuse unei 
minuțioase analize critice. Si din fie
care analiză au început să se des
prindă soluții de fabricație mai puțin 
costisitoare. Locomotiva de 700 CP, 
prin înlocuirea motorului de 12 cilin
dri cu aRul care are numai 6, in con

ROMĂNIA-FILM prezintă la Casa Filmului

din Capitală

Zilele filmului cehoslovac
27—29 mal 

Tn program : 
PAVLINK.A (regia t Rarei Kachyna), spec
tacol de gală — 27 mai. ZILELE TRĂDĂRII 
(regia : Olakar Vâvra) — 28 mai. CE CU
LOARE ARE DRAGOSTEA (reqla: Zbynek 

Brynych) — 29 mai
Zilele filmului cehoslovac se vor desfășura și la 

Suceava, intre 29—31 mai.

Printre manifestările reu
nite sub genericul Săptă- 
mina Republicii Federale 
Germania, un interes deo
sebit l-a trezit turneul Tea
trului municipal din Koln, 
instituție artistică de pres
tigiu și de vechi tradiții. 
Ilustrînd un program cul
tural consecvent, care se 
definește prin valorificarea 
cu precădere a operelor 
marilor clasici ai literatu
rii dramatice germane și 
universale, trupa din Koln, 
îndrumată de regizorul 
Hansgiinther Heyme. a pre
zentat pe scena Teatrului 
Național din Capitală una 
din lucrările importante ale 
lui Friedrich Schiller. Fe
cioara din Orleans. însăși 
alegerea acestei piese dove
dește că teatrul-oaspete 
este un teatru de atitudine 
politică deschisă, tragedia 
Fecioara din Orleans fiind 
în esența ei o piesă a dra
gostei de patrie și a setei 
de libertate a poporului. In 
interpretarea pe care ma
rele romantic german o dă 
personajului legendar, Ioa
na d’Arc, eroina își stăvi
lește pasiunile pentru a se 
consacra, cu toate puterile 
ei, luptei împotriva cotro
pitorilor patriei. Acest i- 
deal inălțător este afirmat 
cu limpezime de reprezen
tația Teatrului municipal 
din Koln.

Spectacolul, care în con
cepția lui H. Heyme se 
vrea reconstituirea unei re

MANIFESTĂRI OMAGIALE
• In aula bibliotecii centrale uni

versitare „Mihaî Eminescu" din 
Iași a avut loc o sesiune de comu
nicări științifice sub genericul „U- 
nirea țărilor române sub Mihai Vi
teazul". Tot la Iași s-a deschis și o 
expoziție închinată acestui eveni
ment. (Eugeniu Zid&riță).

• La Muzeul de istorie, din Ga
lați s-a deschis expoziția „375 de 
ani de la prima unire politică a ță
rilor române sub Mihaî Viteazul" ; 
sint expuse documente, lucrări de 
specialitate, facsimile, fotografii, di
ferite alte obiecte ilustrînd deosebi
ta importanță istorică a acestui act 
politic. (Dan Plăeșu).

• Sub genericul „Trecutul glorios 
de luptă și prezentul luminos al 
României socialiste", în județul 
Alba se desfășoară Săptămîna cărții 
social-politice. In cinstea acestui e- 
veniment, Ia Ocna Mureș s-a orga
nizat o seară muzicală intitulată 
„Cîntăm patria și partidul", iar la 
Alba Iulia și în alte localități au

dițiile păstrării și chiar îmbunătățirii 
performanțelor sale tehnice, „a slă
bit" cu 800 kg de metal. Tot prin 
reproiectare, locomotiva D.H. de 180 
CP a pierdut din greutate 5 tone. 
In total, in „contul E“ s-au strîns 
astfel mai bine de 48 milioane lei. 
Și în primul trimestru din acest an, 
alte milioane de lei.

După cum era de așteptat, spre 
acest cont au fost captate și alte iz
voare. Șeful de secție Valeriu Ungu- 
reanu ne-a indicat cîteva la uzinaj 
locomotive : debitarea rațională a la

0 inițiativă la întreprinderea „23 August" 
din Capitală care stimulează, spiritul gospodăresc, 

lupta împotriva risipei de materii prime 
și combustibil

minatelor, soldată cu reducerea con
sumului cu 4 la sută, introducerea 
matrițărli unor piese ale locomotive
lor de 250 și 700 CP în locul forjării 
libere, folosirea sculelor (spirale, 
alezoare. role de presat filet), pe mă
sură ce se uzează, in locul altor scu
le noi de dimensiunile acestora, re
ducerea consumurilor de energie e- 
lectrică, aer, oxigen, ăcetilenă (in to
tal s-au adunat 620 000 lei).

Dincolo de toate acestea, ceea ce 
se cuvine reținut însă este faptul că 
rolul de principal catalizator al tu
turor surselor de economii, după 
cum ne spunea maistrul Ștefan Ca- 
zacu. secretarul comitetului de partid 
de la forjă, l-a îndeplinit munca po
litică desfășurată de comuniști pen
tru crearea unei opinii de masă îm
potriva risipei, pentru cultivarea in 
rindul oamenilor a spiritului de buni 
gospodari. In urma unor perseveren
te discuții de la om la om purtate 
de agitatori, a folosirii unei agitații 
vizuale cu adresă precisă și deosebit 
de sugestivă, a dezbaterii în adună
rile generale de partid a diverselor

prezentații de pe vremea 
lui Schiller la Curtea din 
Weimar, poartă apăsat pe
cetea personalității tînăru- 
lui regizor : este un specta
col de opțiune politică fer
mă, credincios ideilor filo
zofice ale operei și străbă-

care nici o componentă nu 
este neglijată. Scenograful 
Frank Schultes concepe un 
spațiu de joc de o măreață 
simplitate și dovedește un 
deosebit rafinament în mi- 
nuirea luminilor. Costumele 
realizate de Gaby Frey, cu

Spectacolele
Teatrului municipal 

din Koln
tut de sentimentul de adine 
respect față de autorul ei. 
H. Heyme, personalitate în
semnată a vieții teatrale 
din Republica Federală 
Germania, și-a afirmat des
chis crezul său artistic și 
credem că nu e de prisos, 
pentru a-1 cunoaște mai 
bine, să-i cităm propriile 
cuvinte : „Moștenirea lui 
Pișcator înseamnă pentru 
mine teatru politic, înseam
nă a transforma societatea".

Spectacolul cu Fecioara 
din Orleans se înalță ferm 
pe o structură solidă, In

totul remarcabile, au o pu
ternică forță de sugestie. 
Muzica Iui Werner Haent- 
jes se împletește organic 
cu interpretarea, punctînd 
impresionant momentele de 
mare tensiune tragică. Tru
pa. fără a impune perso
nalități de o strălucire ieși
tă din comun, se dovedește 
bine omogenizată, perfect 
antrenată, de notabilă ca
pacitate emoțională.

S-au .impus Barbara 
Niisse, interpreta eroinei 
din Orleans, ca și Ger
hard Winter, Peter Ka-

avut Ioc expuneri și programe cul- 
tural-artistice. (Ștefan Dinică).

• La clubul muncitoresc din Voi- 
neasa, precum și Ia casele de cul
tură din orașele Drăgășani și Căli- 
mănești au avut loc zilele acestea 
timpozioane dedicate aniversării a

Carnet cultural
375 de ani de la prima unire poli
tică a țărilor române. Expunerile 
lectorilor Comitetului județean Vîl- 
cea al P.C.R. au fost însoțite de un 
bogat material ilustrativ privitor la 
semnificațiile politice ale actului is
toric realizat de Mihal Viteazul. 
(Ion Stanciu).

ELEVII - PE SCENA

Elevii anului IV ai Liceului 
„George Călinescu" din Capitală au 
onorat ieri o frumoasă tradiție. CU 
prilejul ■ încheierii cursurilor școla
re, ei au prezentat un spectacol ar

fenomene și atitudini generatoare de 
risipă, în această secție (dar și în 
altele) s-a extins la toate locurile de 
muncă inițiativa „Nici un gram de 
metal in plus, nici» un gram de me
tal pierdut economisindu-se ast
fel, numai anul trecut, 700 tone de 
metal, cu 30 de tone mai mult decît 
angajamentul asumat inițial. Deose
bit de eficiente s-au dovedit consfă
tuirile periodice organizate de comi
tetul sindicatului in secții 81 ateliere, 
în cadrul cărora sînt inventariate. în 
prezența reprezentanților de la ser

viciile de concepție, țoale, propune
rile făcute de muncitori pentru mat 
buna gospodărire a materiilor prime, 
stabilindu-se termene și responsabi
lități precise pentru studierea și a- 
plicarea lor în producție.

Dar meșterii făurari din uzină, con- 
știenți de răspunderea lor ca gospo
dari ai uneia dintre cele mai preți
oase avuții naționale, nu puteau ră- 
rntne multă vreme la aceste perfor
manțe. Ei au ținut cu tot dinadinsul 
ca în ’75 să se întreacă pe ei înșiși 
din acest punct de vedere.

— Ne preocupă tot mai mult — 
sublinia Carol Dina, secretarul comi
tetului «de partid al întreprinderii — 
ideea că metalul Introdus în fabrica
ție trebuie să se regăsească numai 
în piesele sau produsele prelucrate. 
Trebuie să tindem să lucrăm fără 
absolut nici o risipă. De fapt, acesta 
este și sensul inițiativei „Nici un 
gram de metal In plus, nici un gram 
de metal pierdut !“ Firește, nu este 
deloc ușor să ajungem aici. Dar nu 
e nici imposibil. Deocamdată, pentru 
acest an, noi ne-am propus să redu

ghanovitch. Hans Schulze, 
Volker Roos, Peter Esch- 
berg și Gisela Holzin- 
ger. Aceștia, ca și cei
lalți numeroși interpreți, 
practică un teatru de 
mare expresivitate, un tea
tru în care cuvîntul se am
plifică, gestul se dilată cu 
o solemnitate de ritual.

Hansgiinther Heyme, ar
tist de rafinament și subti
litate. minuțios și sever cu 
sine și cu trupa, se arată a 
fi un virtuos al expresiei, 
materializînd imaginea sce
nică în grupuri statuare de 
mare frumusețe plastică, in 
mișcări savant stilizate, 
deși sîntem datori să spu
nem că uneori travaliul său 
devine excesiv și nu sufi
cient cenzurat, lăsînd să-i 
scape gesturi grotești sau 
echivoce, izbucniri confuze, 
care tulbură — fără a în
tuneca însă — limpezimea 
imaginii de ansamblu.

Intîlnirea cu ansamblul 
Teatrului municipal dih 
Koln — R.F.G. ne-a prile
juit o mai bună cunoaște-: 
re a vieții spirituale din 
această țară, iar manifesta
rea, căreia peste puțină 
vreme îi va răspunde tur
neul Teatrului „Nottară" la 
Koln, contribuie, fără îndo
ială. la dezvoltarea schim
bului de valori dintre Re
publica Socialistă România 
și Republica Federală Ger
mania.

Virgil MUNTEANU

tistic, „Omagiu lui George Călines
cu", cuprinzind dramatizări din o- 
pera ilustrului Scriitor. Și tot res- 
pectînd tradiția, absolvenții au rea
lizat spectacolul în colaborare cu 
artiștii amatori din mari uzine 
bucureștene. De această dată, mem
brii cineclubului de la uzina „Vul

can" au fost cei care au colaborat 
cu entuziaștii elevi.

EXPOZIȚIA AMATORILOR

Sub acest generic, la galeriile de 
la Bastionul cetății din Timișoara 
poate fi vizitată expoziția anuală 
a artiștilor plastici amatori din o- 
rașul de pe Bega, Cele 200 de lu
crări de pictură, sculptură, grafică 
și artă decorativă expuse redau 
momente emoționante din viața și 
preocupările oamenilor de pe aceste 
meleaguri, frumusețile orașului și 

cem cheltuielile — îndeosebi cele 
materiale — la o mie de lei produc
ție cu îr.că 31.9 lei față de 1974. Nici 
asta nu e o treabă ușoară. De aceea, 
cu mai multe luni in urmă am în
ceput în Întreaga uzină un studlv 
aprofundat, care să pună in evidență 
posibilitățile existente la fiecare loc 
de muncă pentru atingerea țintei 
propuse. De prisos să mai spun că 
s-au găsit suficiente asemenea posi
bilități ; de Ia începutul anului a- 
cesta și pînă acum au fost econo
misite aproape 18(1 tone de metal, 
precum și peste 1 000 tone de com
bustibil convențional. Și, desigur, sînt 
încă multe surse care așteaptă să 
fie fructificate.

Important este, așadar, că oamenii 
știu să dea măsura exactă a tot ceea 
ce făc. că sînt exigenți cu el înșiși si 
cu Cei din Turul lor. La proiectări ni 
s-â sous că uneori cei din sectorul de 
execuție nu sint destul de receptivi 
fată de diverse tehnologii noi. In sec
țiile productive se formulează pre
tenții fată de care proiectanții. prin
cipalii promotori ai noului, rămîn 
încă datori. Ba cîteodată. ca într-un 
caz ce ne-a fost relatat la ansam- 
ble sudate, proiectanții schimbă ro
lurile cu executanții. Intr-o vreme, 
sudorii din echipa lui Ion Ispas, îm
preună cu maistrul Slmion Drăgan, 
au încercat să debiteze virolele cup
toarelor de ciment fără adaosuri 
de prelucrare. Au încercat si au 
reușit. Acum, virolele se debi
tează numai in acest fel. Cu toate 
acestea însă, serviciile tehnice le tri
mit încă sudorilor desene care reco
mandă vechea tehnologie. O simplă 
excepție 1 Intr-un sens — poate. In 
altul însă — nu. De acum încolo, pe 
filoanele de aur ale „contului E“ vom 
asista, cu siguranță, la tot mai multe 
controverse asemănătoare, care vor 
fi tot atitea contribuții prețioase la 
sporirea caratelor materiilor prime 
și ale celor ce se străduiesc să le fo
losească din ce in ce mai bine, mai 
gospodărește.

Dumitru TfRCOB
corespondentul „Scinteli"

t V
DUMINICA, 25 MAI ISTț 
PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea programului.
8.40 Cravatele roșii.
0,35 Film serial pentru copii ; 

Daktari.
10.00 Viata satului.
11,15 Ce ștlhi șl ce nu știm des

pre...
11,43 Bucuriile muzicii. 
l?,30 De strajă patriei.
13,00 ALBUM DUMINICAL.
15,00 Primii pași In tenis. Lecții cu 

Ion Tiriac (VII).
15.20 Magazin sportiv.
10,30 Colonade ale deșertului — 

Iordania.
16.35 Cel mai bun... continuă.
.17,50 Film serial. în ciclul „Do

sarele secrete ale tezaurelor" : 
Tezaurul de la Pietroasa. 

18,50 Ritmuri noi.
19,00 Mihai Viteazul (ID — docu

mentar.
19.20 1001 de seri.
10.30 Telejurnal.
au,co Antena TV vă aparține. 
21,00 Film artistic : „omul care 

valora miliarde".
22.25 Telejurnal.
22.35 închiderea programului.

PROGRAMUL II
16,00—11,45 Matineu simfonic. 
20,00 Tezaur de cintec românesc.
20.30 Telerama — Jocuri Incandes

cente.
20.55 Univers științific.
21.25 înșlr-te melodii.
21,40 Documentar artistic TV. 
22,00 Pagini muzicale de mare 

?iopularltate. 
nchlderea programului.

LUNI, 26 MAI 1975 
Transmisii directe la radio 

și televiziune :
In Jurul orei 9,00 — Solemnitatea 

semnării documentelor oficia
le romăno-coreene.

In Jurul orei 10/JO — Ceremonia 
plecării delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
condusă de tovarășul Kim Ir 
Sen, Secretar general al Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea, pre- 
Îedintele Republicii Populare 
iemocrate Coreene.

18,00 Telex.
10,05 Avanpremiera săptămtnll. 
16,15 Omagiu lui Mihal Viteazul.
16,30 Emisiune In limba maghiară. 
19,00 imagini elene.
10,10 Muzică Instrumentală.
10,20 1001 de seri : Mir Mur.
19,30 Telejurnal.
20,00 România viitorului.
20,40 Roman foileton : „Dragostea, 

perseverenta și speranțele 
tînârulul Lewisham". Episo
dul 2.

21,M Revista literar-artlstică TV. 
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
17,30 Telex.
17,35 „Toți fiii patriei... un crez". 

Poeme clasice si contempo
rane dedicate ideii de unita
te națională.

17,50 Mtndră-1 țara mea bogată. 
(Melodii populare).

18,05 Film serial : „Gropi și coli
ne". (Episodul III).

19,00 Bucureștiul. azi.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. 
20,00 Universitatea TV.
20,30 Festival pe platou.
21.30 Telex.
21,35 Drumuri pe cinci continente.

naturii Înconjurătoare. Lucrările 
sint semnate de oameni ai muncii 
români, germani, maghiari, sîrbi și 
de alte naționalități, de cele mai 
diferite virste și profesii. (Cezar 
Ioana).

„CLUBUL FEMINA"
Stația de radioficare din Adjud 

Încă nu-și terminase emisiunea spe
cială. intitulată „Bucuria de-a fi 
mamă", cind în municipiul Focșani 
se inaugurau alte două acțiuni de
dicate femeii. Lă „Clubul Femina", 
organizat în cadrul casei de cultură 
a Sindicatelor, întrebările și răspun
surile se confruntau. în cadrul me
sei rotunde, cu tema „Etica rela
țiilor de familie". Majoritatea par
ticipantelor etau muncitoarele de 
la întreprinderea de confecții Foc
șani. în același timp, în holul de 
marmură al casei de cultură din 
Focșani a ăVut loc; vernisajul unei 
expoziții care include aproape 40 
de picturi expuse de Eleiîa Stoicii!, 
profesoară de desen în orașul Odo- 
bești. (Dan Drăgulescu).

Delegația guvernamentală română, 
condusă de tovarășul Paul Niculescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
ministru al guvernului, care va par
ticipa la deschiderea Expoziției in
dustriale a Republicii Socialiste 
România, organizată la Pekin, a ple
cat, sîmbătă după-amiază, în R. P. 
Chineză. Din delegație fac parte Va
sile Șandru, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.. Cornel Pinzaru, 
membru al C.C. al P.C.R., adjunct 
al ministrului industriei construcții-

ÎNCHEIEREA vizitei delegației
Sîmbătă dimineața, delegația de 

activiști ai P.C. Bulgar, condusă de 
Emil Hristov, președintele Consiliu
lui pentru dezvoltarea relațiilor so
ciale, care, la invitația C.C, al 
P.C.R., a făcut o vizită în schimb de 
experiență în țara noastră, a părăsit 
Capitala îndreptîndu-se spre patrie.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Ilie Ver? 
deț, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. 
La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au participat Dumitru Turcuș, ad
junct ai șefului secției relații ex
terne a C.C. al P.C.R., Ion Românu,

încheierea vizitei ministrului invățămintului 
al Regatului Hașemit al Iordaniei

Simbătă după-amiază. delegația 
Ministerului Invățămintului al Re
gatului Hașemit al Iordaniei, con
dusă de Thugan Al Hindawi, minis
trul Invățămintului, care a făcut o 
vizită In țara noastră Ia invitația 
Ministerului Educației și Invățămîn- 
tului, a părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășul 
Paul Niculescu și membri ai con
ducerii Ministerului Educației și In- 

'vățăm.tntului.
Â fost prezent Hani Khasawneh, 

ambasadorul Regatului Hașemit al 
Iordaniei la București.

In cadrul întrevederilor care au a- 
vut loc cu prilejul vizitei, între to
varășul Paul Niculescu. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul e- 
ducației și Invățămintului, și Thugan

întoarcerea de la 

apărării
Sîmbătă după-amiază s-a întors 

în Capitală generalul de armată Ion 
Ioniță. ministrul apărării naționale, 
care, la invitația ministrului fede
ral al apărării. Karl Luetgendorf, 
a făcut o vizită oficială în Austria.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa erau prezenți generalul-maior 
Gheorghe Gomoiu, adjunct al mi
nistrului apărării naționale și secre
tar al Consiliului politic superior, 
gfeneraltil-colonel Marin Nicolescu, 
adjunct al ministrului apărării na
ționale, generali și ofițeri superiori.

Vizita delegației Departamentului Agriculturii al S.U.A.
Sîmbătă dimineața, prof. Nicolae 

Giosan, președintele Academiei de 
științe agricole și silvice, a primit 
delegația Departamentului Agricul
turii al S.U.A.. condusă de J. Phil 
Campbell, subsecretar la departa
ment. care se află într-o vizită în 
țara noastră la invitația Ministerului 
Agriculturii, Industriei Alimentare 
și Apelor.

In cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind cooperarea în do
meniul cercetării științifice intre in

Cronica zilei
Tovarășul George Macovescu, mi

nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, a trimis o 
telegramă de felicitare secretarului 
general al Organizației Unității Afri
cane, William Eteki Mboumoua, cu 
prilejul împlinirii a 12 ani de la 
crearea Organizației Unității Afri
cane.

★
Cu prilejul celei de-a 12-a aniver

sări a Organizației Unității Africane 
și a Zilei eliberării Africii, la biblio
teca centrală universitară .,Mihai E- 
minescti" din Iași a avut loc o adu
nare la care au luat parte oameni 
ai muncii din întreprinderile ieșene, 
oameni de știință și cultură, studenți 
africani care învață la Iași, un nu
meros public.

Despre însemnătatea creării Orga
nizației Unității Africane și a Zilei 
eliberării Africii a vorbit prof. univ. 
dr. Ionel Hagiu, prorector al Univer
sității „Al. Ioan Cuza" din Iași.

De asemenea. Biblioteca centrală 
universitară din Cluj-Napoca a găz
duit o adunare consacrată aceluiași 
eveniment, care a reunit reprezen
tanți ai oamenilor muncii, studenți 
clujeni și africani. A luat Cuvîntul 
prof. dr. Camil Mureșan, decanul Fa
cultății de istorie și filozofie a Uni
versității „Babeș-Bolyai".

Produse noi în industria locală 
maramureșeană

La întreprinderea județeană 
de industrie locală Maramureș 
a intrat în producția de serie o 
ingenioasă instalație termică pe 
bază de combustibil gazos. cu
noscută sub denumirea „A.M.I.- 
2" (Agregat multifocar de încăl
zire), destinată încălzirii aparta
mentelor din bloc, locuințelor 
individuale, edificiilor social- 
culturale sau a unor secții și 
ateliere de producție. Noul pro
dus. realizat și îmbunătățit de 
un colectiv condus de muncito
rul Zoltan Pongratz. de la plat
forma băimăreană a întreprin
derii, după un proiect elaborat 
de I.C.P.E.T. Cluj, are un ran
dament sporit, cu un consum 
redus de combustibil. Siguranța 
în exploatare, ușurința în ma
nevrare. posibilitatea reglării 
regimului termic în funcție de 
preferințe, ca și prețul, avanta
jos- au determinat organizațiile 

lor de mașini grele, Ion Stoian, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice inter
naționale.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Emil Drăgănescu, viceprim-ministru 
al guvernului, Nicolae Mănescu, mi
nistrul energiei electrice, de alte 
persoane oficiale.

Au fost de fotă Li Tin-ciuan, am
basadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

DE ACTIVIȘTI Al P.C. BULGAR»
vicepreședinte al Consiliului Organi
zării Economico-Sociaie. A fost pre
zent, de asemenea, Ivan Abagiev, 
ambasadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești.

♦
în timpul vizitei întreprinse în ța

ra noastră, oaspeții bulgari au avut 
convorbiri la Consiliul Organizării 
Economico-Sociaie, la conducerea 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini-Unelte și Electrotehnicii, 
la Comitetul județean Iași al P.C.R.

Delegația a vizitat instituții și u- 
nități economice și obiective social- 
culturale din municipiul București 
și din județele Iași și Prahova.

Al Hindawi, ministrul învățămîntu- 
lui al Regatului Hașemit al Iorda
niei, s-a exprimat hotărîrea de a se 
dezvolta relațiile in domeniul învâ- 
țămîntului și pregătirii cadrelor, s-au 
stabilit măsuri pentru aplicarea pre
vederilor din acest domeniu ale a- 
cordurilor și înțelegerilor semnate la 
Amman cu prilejul vizitei in 
Iordania a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România.

In ultimele două zile ale șederii 
in România, delegația Ministerului 
Invățămintului al Regatului Hașemit 
al Iordaniei a vizitat Universitatea, 
grupul școlar al întreprinderii de 
autocamioane Și grupul școlar de a- 
limentație publică din Brașov, școli, 
instituții culturale și muzee din ju
dețele Brașov și Prahova.

Viena a ministrului 
naționale

Erau de față atașați militari acre
ditați la București.

★
La plecarea din Viena, pe aero

portul Schwechat, delegația a fost 
condusă de Karl Luetgendorf, mi
nistrul apărării al Austriei, de ge
nerali și ofițeri superiori ai arma
tei austriece, precum și de amba
sadorul României la Viena, Dumitru 
Aninoiu.

(Agerpres)

stitute și colegii de specialitate din 
cele două țări.

Tot în cursul dimineții, membrii 
delegației americane au avut între
vederi cu Nicolae M. Nicolae. mi
nistru secretar de stat Ia Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, cu Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, cu Marin Capizisu, șe
ful Departamentului agriculturii de 
stat, și Ion Stanciu, adjunct al mi
nistrului agriculturii, industriei ali
mentare și apelor.

(Agerpres)

Cu prilejul Zilei revoluției Republi
cii Democratice Sudan, ambasadorul 
acestei țări la București, Sayed Sha- 
rief, a rostit, sîmbătă seara, o cuvin- 
tare la posturile noastre de radio și 
televiziune.

★

Simbătă au început la Constanța 
lucrările simpozionului „Pionieria — 
școală a educației patriotice revolu
ționare", dedicat celei de-a treia Con
ferințe naționale a Organizației pio
nierilor. Sint dezbătute aspecte ale 
experienței obținute in această acti
vitate, căile punerii in practică a ho- 
tăririlor Congresului al XI-lea al 
partidului privind educația tineretu
lui. Totodată, tn parcul pionierilor 
din localitate au fost prezentate 
complexe activități metodice și a 
avut foc vernisajul unei expoziții cu 
obiecte lucrate în cercurile pionie
rești.

*
Simbătă s-au încheiat Ia Bacău lu

crările Conferinței naționale a medi
cilor obstetricieni. Au fost prezentate 
30 de comunicări și referate, cu
prinzind date noi asupra practicii 
clinice în domeniul pericolului ma
tern prenatal.

(Agerpres)

comerciale să-1 contracteze pen
tru a-1 pune în vînzare. Familia 
„A.M.I." va spori cu noi tipuri 
de instalații de încălzire care 
vor funcționa pe bază de com
bustibil lichid și solid.

Un alt produs nou a! între
prinderii — perlele reflectori
zante — sînt folosite la realiza
rea marcajelor și indicatoarelor 
de circulație pe drumurile pu
blice. Ele se fabrică din deșeuri 
de sticlă. Atit valorificarea re
surselor locale, a forței de mun
că și a priceperii oamenilor, cit 
și grija pentru economisirea 
energiei și a materiei prime prin 
utilizarea acestor noi produse 
constituie preocupări permanen
te ale colectivelor din industria 
locală maramureșeană.

Gheorghe SUSA 
corespondentul „Scînteii"
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Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 

Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia BELGRADîmi face o deosebită plăcere să vă adresez, stimate tovarășe Tito, cele mai cordiale felicitări cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere și să vă urez viață îndelungată, multă sănătate și noi succese în activitatea consacrată construcției socialismului în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia vecină și prietenă.Exprimîndu-mi întreaga satisfacție pentru relațiile dintre partidele și țările noastre, sînt convins că prietenia și colaborarea dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia se * *vor  întări și în viitor, spre binele popoarelor noastre, în interesul cauzei păcii și progresului.

Sîmbătă, în etapa a XXX-a a 
Campionatului diviziei A, la Con
stanța, echipa locală F. C. Constan
ța a întilnit formația F.C.M. Reși
ța. Fotbaliștii constănțeni au termi
nat învingători cu scorul de 2—0 
(0—0), prin punctele înscrise în mi
nutele 68 și 89 de Tănase și, res
pectiv, de Negoescu.

★
Celelalte opt partide ale etapei se 

vor juca astăzi, de la ora 17,00, după 
următorul program : Steaua—F.C.

NICOLAE CEAUȘESCU

ZIUA ELIBERĂRII AFRICII

Solidaritate militantă cu lupta 
popoarelor africane pentru consolidarea 
independenței, pentru progres și pace

Excelenței Sale
Domnului general-maior MOHAMED SIAD BARRE

Președintele Consiliului Revoluționar Suprem 
al Republicii Democratice Somalia, 

Președintele in exercițiu al Organizației Unității Africane
MOGADISCIO

Cu prilejul celei de-a XU-a aniversări a Organizației Unității Africane 
și a Zilei eliberării Africii, am deosebita plăcere să adresez dumneavoastră, 
domnule președinte, și, prin dumneavoastră, popoarelor africane, conducă
torilor acestora un călduros salut și cele mai cordiale felicitări, in numele 
poporului român, al guvernului și al meu personal.

România a manifestat întotdeauna sentimente de profundă solidaritate 
și a acordat întregul său sprijin luptei popoarelor africane pentru eliberarea 
de sub dominația imperialistă șl colonialistă, pentru cucerirea și consolidarea 
independenței naționale, pentru dezvoltarea economică și socială de sine 
stătătoare. In spiritul solidarității și sprijinului politic, diplomatic și material 
acordat popoarelor din fostele colonii portugheze, țara mea a salutat cu 
toată căldura poporul din Guineea-Bissau, care și-a cîștigat independența, 
popoarele din Insulele Capului Verde, Mozambic, Angola, Insulele Sao Tome 
și T’rincipe, care își vor dobîndi independența deplină în acest an. Ca și 
pî:.l acum, România va susține lupta dreaptă a popoarelor din Namibia, 
Rhodesia și Africa de Sud pentru a grăbi ceasul lichidării definitive a colo
nialismului pe pămîntul Africii, al abolirii politicii de apartheid și de discri
minare rasială. Victoriile istorice obținute de popoarele africane pe calea 
eliberării și independenței naționale constituie o contribuție de seamă la 
lupta maselor populare, a tuturor forțelor progresiste, antiimperialiste din 
întreaga lume pentru dreptul de a-și asigura o dezvoltare liberă^ indepen
dentă, pentru pace și colaborare internațională pe bază de deplină egalitate 
între toate națiunile.

România, care a dezvoltat puternic relațiile de prietenie, conlucrare și 
solidaritate cu statele africane ce se pronunță pentru o dezvoltare inde
pendentă pe calea progresului economic și social, adîncește și extinde aceste 
raporturi, inclusiv conlucrarea pe tărimul vieții internaționale, în interesul 
popoarelor noastre, al lichidării politicii imperialiste, colonialiste și neoco- 
lonialiste, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.

Apreciem că o problemă majoră a vieții internaționale contemporane, 
care trebuie să-și găsească cit mai curînd rezolvarea prin eforturile unite 
ale popoarelor, este lichidarea stării de subdezvoltare în care se mai află 
unele popoare din Africa și din întreaga lume, a marilor decalaje economice 
și sociale create intre state ca urmare a politicii imperialiste, colonialiste 
și neocolonialiste. Viața arată în mod tot mai evident că menținerea vechii 
politici care a împărțit lumea în țări bogate și țări sărace, în săraci și bo- 
gați constituie un factor de accentuare a instabilității politice și economice 
internaționale, o sursă permanentă de tensiune și conflicte. Considerăm că 
lichidarea subdezvoltării impune, în primul rînd, crearea condițiilor ca toate 
țările în curs de dezvoltare să-și poată folosi resursele materiale și umane 
pentru accelerarea progresului lor economico-social, da eforturile proprii pe 
care le fac aceste țări să fie sprijinite printr-o largă și echitabilă colaborare 
internațională. Soluționarea problemelor complexe ale vieții contemporane — 
inclusiv a celor legate de lichidarea subdezvoltării — impune, după convin
gerea noastră, să se pornească de la necesitatea realizării unor relații inter
naționale noi, de deplină egalitate și echitate, a instaurării unei noi ordini 
economice și politice internaționale, care să stimuleze progresul mai rapid 
al tuturor țărilor și, în primul rind, al celor rămase în urmă.

România acordă o înaltă apreciere activității Organizației Unității Afri
cane, participării popoarelor din Africa la lupta popoarelor din întreaga 
lume pentru pace și securitate, pentru soluționarea politică a focarelor de 
încordare și conflict, pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a fi 
stăpînul propriilor destine, de a-și hotărî soarta în mod. liber, fără nici un 
amestec din afară, pentru democratizarea relațiilor internaționale, pentru 
reglementarea problemelor vieții’ politice contemporane cu participarea pe 
bază de egalitate a tuturor statelor.

Urind -deplin succes popoarelor africane in lupta pentru pace, libertate, 
independență și progres, pentru apărarea și consolidarea independenței na
ționale, îmi exprim convingerea fermă că relațiile de solidaritate militantă 
și strinsă colaborare prietenească existente, pe multiple planuri, între Româ
nia și statele membre ale Organizației Unității Africane vor continua să se 
dezvolte în interesul popoarelor noastre, al cauzei înțelegerii și conlucrării 
dintre popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu 12 ani în, urmă a fost crea
tă Organizația' Unității Africane 
(O.U.A.). Dînd expresie năzuințelor 
tuturor popoarelor de pe continent, 
Carta O.U.A. a înscris ca țeluri su- 
preme unitatea de acțiune și solida
ritatea în lupta pentru cucerirea li
bertății, apărarea suveranității și in
dependenței naționale, pentru dez
voltarea economică și socială, pen
tru lichidarea vestigiilor colonialis
mului și eliminarea tuturor forme
lor de opresiune. în cinstea acestui 
eveniment, ziua de 23 mai este mar
cată în fiecare an în mod solemn ca 
Zi a eliberării Africii.

Aniversarea de astăzi are loc în 
condițiile unor profunde mutații 
survenite pe pămîntul african. Vic
toriile strălucite obținute de po
poarele din Angola, Mozambic și 
Guineea-Bissau, înlăturarea de către 
poporul portughez a regimului de 
dictatură fascistă de la Lisabona au 
dus Ia prăbușirea ultimului bastion 
colonialist, la recunoașterea dreptu
lui la independență a acestor po
poare. Aceste victorii istorice consti
tuie o confirmare elocventă a jus
teței aprecierii partidului nostru cu 
privire la invincibilitatea cauzei li
bertății și neatîrnărli popoarelor. 
Fără îndoială că nu este departe 
ziua cînd Namibia, Rhodesia și pină 
la urmă și Africa de Sud vor tre
bui să se conformeze noilor reali
tăți ale lumii contemporane, iar po
poarele acestor țări vor lichida pen
tru totdeauna colonialismul, politica 
rasistă și de apartheid.

înscrisă în amplul proces al trans
formărilor care au loc în anii noștri, 
lupta popoarelor africane a contri
buit la schimbările profunde petre
cute pe harta politică a lumii. Dacă 
in urmă cu trei decenii in Africa 
existau doar trei țări independente, 
astăzi numărul statelor membre ale 
O.U.A. se ridică la 42. Noile state 
africane se afirmă tot mai mult în 
viața internațională, se situează pe 
poziții antiimperialiste, militează îm
potriva colonialismului și neocolo- 
nialismului, promovează în covîrși- 
toarea lor majoritate o politică de 
nealiniere, aducînd o contribuție 
crescîndă la dezvoltarea unui climat 
de destindere, colaborare și secu
ritate, la afirmarea dreptului im
prescriptibil al tuturor popoarelor 
lumii de a se dezvolta de sine stă
tător, de a fi pe deplin stăpîne a- 
supra bogățiilor lor naționale.

Animat de puternice sentimente 
internaționaliste, poporul român a 
urmărit și urmărește cu caldă sim
patie și solidaritate militantă lupta 
popoarelor africane pentru consoli
darea independenței politice și edi

ficarea unor economii viabile și 
prospere, pentru progres social.

în evoluția mereu ascendentă a 
raporturilor de prietenie, solidaritate 
și colaborare dintre România și sta
tele africane, au marcat contribuții 
de excepțională însemnătate vizite
le întreprinse în ultimii ani de 'se
cretarul general al partidului, pre
ședintele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, într-un șir de state ale 
continentului. Inscriindu-se în ca
drul larg al activității multilaterale 
desfășurate de partidul și statul 
nostru pentru promovarea înțelege
rii și cooperării internaționale, pen
tru întărirea unității de acțiune a 
tuturor forțelor progresiste ale con
temporaneității, aceste vizite au a- 
șezat temelii trainice și au deschis 
orizonturi noi, de amplă perspectivă, 
colaborării bilaterale pe multiple 
planuri, în interesul reciproc și al 
cauzei generale a păcii, a libertății 
și progresului popoarelor. Atît în 
cursul acestor vizite, cît și în timpul 
primirii un6r înalți oaspeți africani 
pe pămîhtul României socialiste, au 
fost încheiate documente de mare 
însemnătate, declarații solemne co
mune, tratate de prietenie și coope
rare, care proclamă în mod solemn 
principiile și normele fundamentale 
pe care țările semnatare înțeleg 
să-și clădească relațiile dintre ele, 
precum și cu celelalte state. Au fost, 
de asemenea, semnate o serie de a- 
corduri și înțelegeri de cooperare, în 
baza cărora țara noastră participă la 
efortul de progres al acestor po
poare — prin construcția unui șir 
de obiective industriale și social-e- 
conomice în diverse state din Afri
ca. Totodată, specialiștii români con
tribuie la punerea în valoare a bo
gățiilor naturale într-o serie de țări 
africane, în timp ce Studenți afri
cani se formează sau își desăvlr- 
șesc pregătirea în institutele noas
tre — toate acestea constituind ex
presii materiale ale solidarității po
porului nostru cu popoarele Africii.

Participînd cu bucurie la sărbă
toarea de astăzi a popoarelor descă
tușate ale continentului african, po
porul român le adresează calde 
urări de noi succese în lupta lor 
pentru făurirea unei vieți noi, libe
re. independente și prospere, expri- 
mîndu-și, în spiritul orientărilor’ 
Congresului al XI-lea al partidului, 
hotărîrea de a acționa și pe viitor, 
împreună cu aceste popoare, cu toa
te popoarele globului, spre realizarea 
marelui țel al făuririi unei lumi mai 
bune și mai drepte.

A. BUMBAC

ZIUA NAȚIONALĂ A IORDANIEI

Maiestății Sale HUSSEIN IBN TALAE
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei AMMANCu ocazia Zilei naționale a Iordaniei, am deosebita plăcere de a vă adresa, în numele poporului român și al meu personal, un călduros salut, împreună cu sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate poporului iordanian prieten.îmi amintesc cu deosebită plăcere de vizita pe care am efectuat-o !n Iordania în luna aprilie a.c. și îmi exprim convingerea că discuțiile purtate cu acel prilej cu Maiestatea Voastră, înțelegerile convenite cu această ocazie vor contribui la dezvoltarea pe mai departe a relațiilor de colaborare prietenească româno-iordaniană, în interesul cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste 

România

Excelenței Sale Domnului ZEID RIFAI 
Prim-ministru, ministru de externe și al apărării AMMANZiua națională a Iordaniei îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, călduroase felicitări și cele mai sincere urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului prieten iordanian.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

De Ia Irbid la Zarka, însemnele noului
Vizitînd orașele și satele Iorda

niei, iți apar evidente eforturile 
pentru a imprima țării o dezvol
tare modernă, îndeosebi după pro
clamarea independenței cu 29 de 
ani în urmă.

Un exemplu edificator 11 consti
tuie orașul Irbid, (din extremita
tea nordică), cu o populație de a- 
proape 200 000 de locuitori, centru 
al unei largi activități social-eco- 
nomice. învățămintul cunoaște aci 
o puternică înflorire, în ultimii ani 
construindu-se nu mai puțin de 
Zece școli medii. Tot la Irbid s-au 
ridicat unul din cele mai mari 
complexe medicale din Iordania, o 
serie de alte instituții social-cul- 
turale. In toamna acestui an, aici 
își va deschide porțile o facultate 
de agronomie. De altfel, regiunea 
Irbid, cu 400 de așezări, are un 
pronunțat caracter agrar, holdele 
înalte alternînd cu livezi de măs
lini și arbori fructiferi, cu pășuni 
bogate.

La vest de Irbid, drumul care co
boară în pantă conduce spre una 
din marile depresiuni ale globului, 
Ghor, cîmpia fertilă de pe malul 
răsăritean al Iordanului. Vastele 
lucrări de irigații ce se desfășoară 
aici, barajele in scară, construite 
sap în curs de construcție pe o 
distanță de aproape o sută de kilo
metri de-a lungul părții estice a 
văii Iordanului, vor spori și mai 
mult contribuția acestei vaste „sere 
naturale" la sporirea venitului na
țional și ridicarea nivelului de trai 
al populației.

Un alt important ’otaș Șl 'Iorda
niei, Zarka, situat în’ apropierea 
capitalei, cunoaște, de asemenea, o 
dezvoltare rapidă. Aici, la Zarka, 
unde se află principala întreprin
dere a țării, rafinăria de petrol, 
se dezvoltă o puternică zonă in
dustrială, cuorinzînd o serie de fa
brici cu profil divers. Rafinăria, în

vremea
Ieri in țară : Vremea s-a răcit în 

jumătatea de nord-vest a țării și s-a 
menținut călduroasă în celelalte re
giuni. Cerul a fost schimbător, cu 
innorări mai accentuate în Muntenia, 
Moldova și zonele de deal și de 
munte, unde au căzut averse locale 
de ploaie însoțite de frecvente 
descărcări electrice. ?loi cu totul izo
late s-au mai semnalat în Banat și 
Crișana. Vîntul' a prezentat unele 
intensificări în sudul țării.

Timpul probabil pentru zilele de 
26, 27 și 28 mai. In țară : Vreme 
ușor instabilă, ' cu cer schimbător. 
Vor cădea ploi izolate, îndeosebi în 
zonele de deal și de munte. Vînt 
potrivit. Temperaturile minime : 
8—18 grade, cele maxime intre 
22—30 de grade. In București: Vre
me relativ caldă, cu cer schimbă
tor, favorabil ploii de scurtă durată. 
Vînt moderat. Temperatura în creș
tere.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

volei ; Aur și argint pentru reprezentativele noastre ÎN CÎTEVA RÎNDURI
la Campionatele balcanice

ATENA 24 (Agerpres). — La Atena 
au luat sfirșit Campionatele balcanice 
de volei. Un frumos succes a repurtat 
la actuala ediție selecționata femini
nă a României, care a terminat ne
învinsă turneul, reeditînd performan
ța de anul trecut, cînd, de asemenea, 
a cucerit titlul balcanic. în ultimul 
meci susținut, voleibalistele românce 
au învins cu 3—0 (16—14,15—11,15—9) 
formația Iugoslaviei.

POLO:

„CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI" A REVENIT 
REPREZENTATIVEI NOASTRE

Sîmbătă s-au încheiat la bazinul 
„Dinamo" din Capitală întrecerile 
competiției internaționale de polo pe 
apă pentru „Cupa orașului Bucu
rești". în meciul decisiv, echipa 
României a învins cu scorul de 7—6 
(0—1, 3—2, 2—2, 2—1) reprezentati

FOTBAL: Azi, meciurile etapei a XXX-a
IERI, F. C. CONSTANȚA - F.C.M. REȘIȚA : 2-0

curs de lărgire, își va dubla peste 
puțin timp capacitățile de prelu
crare, o contribuție în acest sens 
aducînd tehnicienii români care 
montează o nouă conductă menită 
să sporească simțitor cantitatea de 
țiței adusă spre prelucrare din 
Arabia Saudită.

De altfel, în ultimul timp rela
țiile româno-iordaniene cunosc o 
evoluție continuu ascendentă, pe 
multiple planuri. Un impuls deose
bit de puternic au primit aceste 
relații în urma vizitei regelui Hus
sein în România, în ianuarie 1974, șl 
a președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu în 
Iordania, în luna aprilie a acestui 
an. Atmosfera de caldă prietenie 
în care s-au desfășurat aceste vizi
te, convorbirile rodnice dintre cei 
doi șefi de stat, caracterizate prin 
spiritul înțelegerii reciproce, au 
avut drept corolar semnarea unor 
importante documente, realizarea 
prevederilor acestora fiind de na
tură să ridice raporturile reciproce 
de prietenie și colaborare pe o 
treaptă superioară.

în amintirea iordanienilor sînt 
încă proaspete momentele vizitei 
înalților oaspeți români. Interlocu
torii din Amman și din alte loca
lități vizitate sînt animați de sen
timente de înaltă stimă față de 
țara noastră, de politica construc
tivă a României socialiste pe plan 
internațional. față de eforturile 
neabătute ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru solutionarea jus
tă a conflictului din Orientul 
Apropiat. Ei văd, pe bună drepta
te. în aceasta o expresie a so
lidarității țării noastre cu cătiza 
dreaptă a poporului iordanian, 
a tuturor popoarelor arabe, un 
sprijin prețios în înfăptuirea 
năzuințelor lor de pace și progres.

Crăciun IONESCU

încheierea seminarului bilateral organizat de Uniunea 
Asociațiilor Studenților Comuniști din România si Mișcarea ’ • « • » 
Internațională a Tineretului și Studenților pentru Națiunile Unite

Sîmbătă după-amiază s-au înche
iat la București lucrările semina
rului organizat de Uniunea Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România și Mișcarea Internațională 
a Tineretului șî\ Studenților pentru 
Națiunile Unite, ''cu tema : „Tinere
tul, dezvoltarea națională și Națiu
nile Unite".

La seminar au participat o dele
gație a U.A.S.C.R. și o delegație a 
I.S.M.U.N., alcătuită din membri ai 
secretariatului I.S.M.U.N., repre
zentanți ai asociațiilor naționale din 
Argentina, Danemarca, Marea Bri- 
tanie, Mexic, Polonia, R. F. Ger
mania. Au fost, de asemenea, pre- 
zenți — în calitate de observatori — 
reprezentanți ai Federației Mondia

Iată clasamentul final : 1. România
— 8 puncte — campioană balcanică ; 
2. Bulgaria — 6 puncte ; 3. Iugoslavia
— 4 puncte ; 4. Albania — 2 puncte ; 
5. Grecia — zero puncte.

Competiția masculină a fost cîști- 
gată de reprezentativa Bulgariei, care 
în partida decisivă a întrecut cu sco
rul de 3—1 echipa României, clasată 
a doua. Pe locurile următoare : Iu
goslavia, Grecia, Albania.

va Iugoslaviei, intrînd în posesia 
trofeului. Dinu Popescu, care a ju
cat excelent, a Înscris 5 puncte. Alte 
rezultate : Bulgaria—România (ju
niori) : 4—3 ; R.S.S. Ucraineană — 
Olanda : 2—2.

Galați (stadion „Steaua") ; Universi
tatea Cluj-Napoca—F.C. Argeș ; 
A.S.A.—U.T.A. ; Universitatea Cra
iova—Dinamo ; F.C. Chimia—C.F.R. ; 
Jiul—Politehnica Iași ; Olimpia— 
Sportul studențesc ; Politehnica Timi
șoara—Steagul roșu.

Posturile noastră de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
toate aceste meciuri. Transmisia se 
va face pe programul I, cu Înce
pere de la ora 16,45.

TELEGRAME EXTERNE

Conferința pentru securitate
și cooperare în Europa

Româniți se pronunța pentru documente angajante, 
întărite de semnătura factorilor de cea mai înaltă 

răspundere din țările participante

GENEVA 24 (Agerpres). — In ca
drul ședinței Comitetului de coordo
nare a lucrărilor celei de-a doua faze 
a Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa au continuat ne
gocierile cu privire la forma și struc
tura documentelor finale ale confe
rinței. Dezbaterile s-au concentrat în 
special asupra unei propuneri a de
legației Olandei, care prevede inclu
derea documentelor ce se elaborează 
în toate organele de lucru ale fazei 
a doua într-un act final, semnat la 
cea de-a treia fază de către șefii de 
stat sau guvern ai tuturor țărilor par
ticipante la conferință.

Exprimînd concepția română cu 
privire la forma și structura docu
mentelor finale, șeful delegației Ro
mâniei. ambasadorul Valentin Lipatti, 
a arătat pă țara noastră se pronunță 
pentru documente angajante care, în
tărite de semnătura factorilor de cea 
mai înaltă răspundere politică din ță
rile participante, să dea o inaltă sem-

•

GEhÎEVA

Congresul mondial de meteorologie
R.P.D. COREEANA Șl R. D. VIETNAM AU FOST PRIMITE 

IN RINDURILE O.M.M. ; AU FOST RESTABILITE DREPTURILE 
G.R.P. AL REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD

GENEVA 24 (Agerpres). — La Ge
neva au luat sfirșit lucrările celui 
de-al VII-lea Congres mondial de 
meteorologie. A fost aprobat progra
mul de activitate al Organizației Me
teorologice Mondiale pe următorii 
patru ani. A fost adoptat, de aseme
nea, un program care pune bazele i- 
nițierii de cercetări în vederea mări
rii, pe cale artificială, a cantității de 
precipitații. Congresul a acordat o 
deosebită atenție dezvoltării servicii
lor meteorologice naționale, inclusiv 
creării unor servicii agrometeorologi-

Noi acțiuni de protest împotriva regimului 
dictatorial sud-coreean

SEUL 24 (Agerpres). — Peste o 
mie de studenți din Seul au orga
nizat o nouă demonstrație de protest 
împotriva regimului dictatorial sud- 
coreean. Cu acest prilej au fost de
nunțate măsurile represive întreprin» 

' se" in ultima vreme de autoritățile 
sud-coreene împotriva celor care mi
litează pentru pace și democrație. Și 
de această dată poliția sud-coreeană 
a intervenit cu o extremă brutalitate 
împotriva demonstrației studențești, 
operlnd numeroase arestări.

le a Tineretului Democrat. Federa
ției Tineretului Arab. Oficiului Na
țiunilor Unite pentru Informații, 
Programului de Dezvoltare al Națiu
nilor Unite și Programului de Vo
luntari ai Națiunilor Unite.

In încheierea seminarului, delega
ții au adoptat o „Declarație privind 
tineretul, dezvoltarea națională și 
Națiunile Unite", în care se subli
niază că tînăra generație, ca pu
ternică forță a progresului, este che
mată să participe activ la viața so- 
ciâlă și politică, la procesul de dez
voltare națională, la înfăptuirea u- 
nor noi relații economice și poli
tice internaționale, la făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte.

MARȘ

Astăzi dimineață, la ora 9, pe cir
cuitul din str. Maior Coravu, se va 
desfășura un concurs internațional 
de marș pe distanța de 20 km. La 
start vor fi prezenți atleți din 12 
țări : Anglia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană, R.F. Germania, Iu
goslavia. Japonia, Polonia, Suedia, 
Ungaria, U.R.S.S. și România.

TENIS
In prima semifinală a turneului in

ternațional masculin de tenis de la 
Hamburg, cehoslovacul Jan Kodes l-a 
eliminat cu 4—6, 6—3, 2—6, 7—5, 6—3 
pe italianul Bertolucci. Kodes îl va 
Intîlni în finală pe spaniolul Orantes, 
care l-a întrecut cu 7—5, 6—4, 2—6, 
6—7, 7—5 pe Ilie Năstase.

La feminin, Renata Tomanova (Ce
hoslovacia) a învins-o în semifinale 
cu 6—0, 6—2 pe Iris Riedl (R.F. Ger- 
manfa).

Echipa Angliei - campioană Interbritanică la fotbal

LONDRA 24 (Agerpres). — Cam
pionatul de fotbal interbritanic a 
luat sfirșit sîmbătă pe stadionul 
„Wembley” din Londra, unde peste 
100 000 de spectatori au urmărit ul
timul meci al competiției, în care 
s-au întilnit selecționatele Angliei și 
Scoției. Net superiori, fotbaliștii en
glezi au obținut o categorică victorie 
cu scorul de 5—1 (3—1). în urma 
acestui succes, echipa Angliei a in
trat în posesia trofeului. Este pen
tru a 50-a oară cînd echipa Angliei 
cucerește titlul de campioană inter
britanică. Cele 5 puncte ale învingă
torilor au fost realizate de Francisc 

nificatie politică hotăririlor confe
rinței, astfel incit ele să constituie 
baza edificării unor noi relații pe 
continent, întemeiate pe principiile 
fundamentale ale dreptului interna
țional. pe cooperare și respect reci
proc intre state.

Referindu-se ia structura documen
telor elaborate, ambasadorul român a 
precizat că, oricît de variate sînt 
problemele incluse în ordinea de zi, 
Conferința pentru securitate și coo
perare în Europa constituie o unita
te, ceea ce determină și necesitatea 
unei structuri unitare. Astfel, con
cepția unui act final în care să fie 
încorporate toate documentele poli
tice, economice, culturale și cele pri
vind urmările instituționale ale con
ferinței și care să fie semnate de 
inalții reprezentanți corespunde im
portantei pe care statele participante 
o acordă eforturilor conjugate pentru 
edificarea securității și dezvoltarea 
cooperării pe continent.

ce naționale, In special In țările In 
curs de dezvoltare, precum și pregă
tirii de cadre proprii In aceste țări.

In rindurile O.M.M. au fost primite 
R.P.D. Coreeană și Republica Demo
crată Vietnam și au fost restabilite 
drepturile Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, care a devenit membru cu 
drepturi depline al acestei organiza
ții. Congresul a exclus din rindurile 
O.M.M. Guvernul Republicii Sud-A- 
fricane.

Ca președinte al O.M.M. a fost re
ales Mohammed Fathi Taha (Egipt).

PHENIAN 24 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvint al Partidului re
voluționar pentru reunificarea Co
reei a dat publicității la Seul o de
clarație care condamnă proclamarea 
„măsurilor de urgență numărul 9“ de 
către' regimul represiv al lui Pak 
Cijan Hi. -

Aceste măsuri, se arată în declara
ție. constituie acte disperate ale clicii 
Pak Cijan Hi, Îndreptate împotriva 
tuturor forțelor democratice din Co
reea de Sud și pentru prelungirea 
rămînerii la putere a regimului dic
tatorial de la Seul.

Consfătuirea conducătorilor 
organelor de prețuri din 

țările membre ale C.A.E.R.
SOFIA 24 — Corespondentul Ager

pres transmite : La Sofia a avut loc 
consfătuirea conducătorilor organelor 
de prețuri din țările membre ale 
C.A.E.R. Delegația română prezentă 
la consfătuire a fost condusă de 
Gheorghe Gaston Marin, președintele 
Comitetului de stat pentru prețuri. 
In cadrul consfătuirii s-a făcut un 
schimb de păreri în problema per
fecționării în continuare a formării 
prețurilor în țările membre ale 
C.A.E.R.

Consfătuirea «-a desfășurat într-o 
atmosferă de înțelegere reciprocă, 
prietenească și de colaborare tovără
șească.

în turul trei al probei feminine de 
dublu, perechea vest-germană Mast- 
hoff-Ebbinghaus a întrecut cu 7—5, 
6—2 pe Ruzici-Simionescu (România).

La Paris, in cadrul zonei europe
ne (grupa B) a „Cupei DaVis", echi
pa de tenis a Franței conduce cu 
3—0 în meciul cu Iugoslavia și este 
calificată pentru etapa următoare a 
competiției. în proba de dublu, fran
cezii Dominguez și Jauffret au în
vins cu 9—7, 3—6. 6—4, 6—3 pe iu
goslavii Franulovici și Pilici. In se
mifinalele zonale echipa Franței va 
intîlni la Paris echipa Italiei.

CICLISM
Turul ciclist al Italiei a continuat 

cu desfășurarea etapei a 8-a pe ru
ta Potenza—Sorrento (220 km). Pri
mul a trecut linia de sosire italia
nul Marcel Osler, cronometrat cu 
6h 38’36”. în clasamentul general in
dividual conduce spaniolul Francisco 
Galdos.

(2), Beatty, Bell și Johnson, pentru 
oaspeți mareînd Rioch din 11 m.

La Belfast, Irlanda de Nord — Ța
ra Galilor : 1—0.

Clasamentul final al competiției : 
1. Anglia — 4 puncte ; 2. Scoția — 
3 puncte. 3. Irlanda de Nord — 3 
puncte ; 4. Țara Galilor — 2 puncte.

Au jucat următoarele formații : 
Anglia : Clemence, Whitworth, Wat
son, Todd, Beatty, Bell, Ball, Fran
cisc, Channon, Johnson, Leegan 
(Thomas) ; Scoția : Kennedy, Jardi
ne, McGrain, McQueen, Munro, Dal
gleish, Conn, Rioch, Parlane, McDou
gall (Macari), Duncan (Hutchinson).

DE PRETUTINDENI
• PREMIILE FESTIVA

LULUI INTERNAȚIONAL 
DE LA CANNES. Juriul 
ediției din acest an al Festiva
lului internațional al filmului 
de la Cannes a acordat Marele 
premiu filmului „Cronica ani
lor de jar", realizat de regizo
rul algerian Lakhdar Hamina. 
Marele premiu special al juriu
lui a fost decernat filmului 
„Enigma lui Kaspar Hauser", al 
regizorului vest-german Wer
ner Herzog. Premiul pentru in
terpretare a unui rol masculin 
a revenit actorului italian Vit
torio Gasman, pentru rolul său 
din filmul lui Dino Risi „Par
fum de femeie", iar premiul 
pentru cea mai bună realizare 
a unui rol feminin — actriței 
americane Valerie Perrine, pen
tru interpretarea sa din filmul 
„Lenny", de Bob Fosse (S.U.A.). 
juriul a acordat premiul pentru 
regie filmelor „Secție specială", 
al lui Costa Gavras, și „Ordi
nele", al regizorului canadian 
Michel Brault. Un premiu spe
cial al juriului a fost acordat 
filmului „Iți voi da o stea", 
creație a studiourilor sovietice.

• „CASA CENTRALA 
A MUNCITORILOR", 
construcție monumentală cu o 
arhitectură modernă, ce se în
tinde pe o suprafață de aproa
pe 14 000 metri pătrați, a fost 
inaugurată la Phenian. Noua 
instituție dispune de un teatru 
cu 1 200 de locuri șî alte 40 de 
săli pentru desfășurarea unor 
manifestări de ordin cultural.

• EXPERIENȚA MEDI
CALA FĂRĂ PRECE
DENT. O echipă de medici 
britanici a reușit să prelungeas
că viața unui copil care suferea 
de insuficiență cardiacă și com
plicații renale, conectînd orga
nele respective la o maimuță 
vie. Această experiență, fără 
precedent in lume, a fost rea
lizată Ia un spital din apropie
rea Londrei sub conducerea 
medicului Magdi Yacoub, care 
este și autorul celui de-al pa
trulea și ultimului transplant 
cardiac din Marea Britanie, in 
1973. Este pentru prima dată 
cînd un animal este folosit în 
locul unor aparate pentru a 
prelua funcțiile unor organe 
umane bolnave. Deși copilul și 
maimuța au murit la 16 ore 
după operație, această primă 
experiență este considerată a 
deschid» perspective promiță
toare într-un domeniu inedit.

• VOCABULAR BO
GAT. „Washoe", un cimpan
zeu de 11 anî, care a reușit să 
acumuleze 165 de „cuvinte" — 
în limbajul surdo-muților — 
este considerat a fi cea mai 
„inteligentă/’ dintre maimuțele 
care au reușit să-și însușească 
un rudiment de sistem de co
municare cu oamenii. Educată 
de un grup de cercetători din 
Oklahoma, Washoe este în stare 
să alcătuiască, pe baza acestui 
capital de semne, fraze destul 
de complexe, de 7—9 cuvinte. 
Deși plirtarea sa nu este exem
plară, — maimuța... lnfigîndu-și, 
din cînd în cînd, colții în edu
catori — oamenii de știință îi 
trec cp vederea aceste abateri, 
în speranța de a vedea reah- 
zîndu-se vechiul vis de a se pu
tea comunica cu animalele su
perioare.

• „S F A R M Ă-PIATRÂ" 
MECANIC. Specialiștii din 
orașul ucrainean Harkov au 
pus de curînd la punct un dis
pozitiv simplu care permite să 
se producă explozii in imediata 
apropiere a cartierelor de lo
cuințe, a căilor ferate etc., fără 
a fi nevoie să se ia măsurile o- 
bișnuite de securitate. Este vor
ba de un tub de oțel cu mai 
multe orificii, a cărui parte su
perioară este umplută cu dina
mită. După ce în prealabil în 

, roca ce urmează a fi dinamita
tă se practică o mică cavitate 
care este umplută cu apă, se 
introduce tubul cu dinamită, 
sistemul de detonare fiind pus 
în acțiune de la distanță. Gazul 
produs în urma exploziei dina
mitei apasă asupra apei cu atita 
putere, îneît distruge roca, ori
cît de mare ar fi duritatea el. 
Acest original și simplu „sfar- 
mă-piatră" este folosit cu suc
ces pe mai multe șantiere din 
U.R.S.S.

• TRAFIC CU PARCE
LE PE... LUNĂ. Harold M°- 
rales, un american în vîrstă de 
30 de ani, și-a propus să facă 
business vînzînd Luna pe felii. 
Drept care a dat un anunț pu
blicitar într-o revistă ameri
cană de mare tiraj, oferind 
titluri de proprietate pentru 400 
de hectare de pe suprafața Lunii, 
la un preț atrăgător. Tentați de 
ofertă, nu mai puțin de 900 de 
naivi s-au grăbit să expedieze 
mandate de bani la o căsuță 
poștală, închiriată de Morales 
la Tucson, în statul Arizona. 
Victimele s-au dezmeticit cu
rînd și „ingeniosul afacerist" 
este urmărit in prezent de au
toritățile federale pentru utili
zarea serviciilor poștale în sco
puri frauduloase.

• ULTIMUL ACT AL 
PROCESULUI MATESA. 
Un tribunal din Madrid a pro
nunțat, zilele trecute, verdictul 
în așa-numitul proces Matesa — 
cel mai mare scandal financiar 
din istoria Spaniei. Principalul 
acuzat, Juan Vila Reyes, om de 
afaceri din Barcelona, a fost 
condamnat la 230 de ani închi
soare, trei din ceilalți 7 acuzați 
au primit pedepse de cite 108 
ani, iar ultimii patru — cite un 
an. cu aminarea executării pe
depsei. După cum a reieșit la 
proces, Reyes a escrocat statul 
cu suma de peste 380 milioane 
dolari. In afara pedepsei cu în
chisoare. el a mai fost condam
nat la plata unor importante 
despăgubiri. Firma Matesa a 
primit din partea guvernului 
credite de milioane pentru ex
port de războaie fără suveică, 
care... n-au fost niciodată pro
duse.
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Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

ziarului atenian „Kathimerini“

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii (lene, Constantin Caramanlis, 

sosește luni in Capitală
După cum s-a anunțat, tovarâșul Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, la 22 mai, pe ziaristul Evanghelos Bisti- 
kos, trimis special al ziarului „Kathimerini" din Grecia, câruia i-a 
acordat un interviu :ÎNTREBARE : Domnule pre

ședinte, considerați că, in a- 
fara schimburilor comerciale 
bilaterale — cărora Grecia le 
acordă o mare importanță — 
ar fi posibilă ți reciproc avan
tajoasă o investiție comună în 
sectorul industrial, in Grecia 
sau în țara dumneavoastră ?RĂSPUNS : Aș dori, în primul rînd, să menționez cu multă satisfacție intensificarea schimburilor comerciale și a colaborării economice din ultimii arii între România și Grecia. Consider că este posibil și chiar necesar să trecem la forme de cooperare în producție, Inclusiv la realizarea unor societăți mixte, fie în România, fie în Grecia, fie pe terțe piețe. Desigur, traducerea în viață a acestei forme superioare de cooperare în producție necesită găsirea acelor domenii și acțiuni care să prezinte interes pentru ambele părți. Noi vom saluta cu bucurie realizarea unor asemenea întreprinderi în România, așa cum sîntem gata să participăm în Grecia lă constituirea unor întreprinderi de acest fel.ÎNTREBARE : Experiența 
dobîndită de România in do
meniul descoperirii și exploa
tării zăcămintelor petrolifere 
ar putea fi utilă ți pentru Gre
cia ?RĂSPUNS : într-adevăr, România este una din țările cu o îndelungată activitate în explorarea și exploatarea zăcămintelor petrolifere și dispune deci de o anumită experiență în acest domeniu. Ea este în același timp și producătoare de utilaj petrolier. Actualmente, România realizează lucrări de explorare și exploatare petrolieră în- tr-un număr mare de state și, desigur, în măsura în care Grecia estș interesată, sîntem gata să realizăm o colaborare în acest domeniu și cu țara dumneavoastră.ÎNTREBARE : Este posibil 
ca țările din Balcani să rea
lizeze o politică comună în 
probleme care le privesc di
rect, cum ar fi: denucleariza- 
rea regiunii, exploatarea în comun a surselor de energie, co
municațiile, protecția mediului 
înconjurător, reducerea chel
tuielilor militare etc. ?RĂSPUNS : După cum se știe, România se pronunță în mod constant pentru o largă colaborare a țărilor din Balcani în toate domeniile de activitate. Este în interesul tuturor țărilor balcanice de a se ajunge la o asemenea colaborare care să ducă la denuclearizare si, în general, la transformarea Balcanilor într-o zonă fără arme atomice, fără baze militare și fără trupe străine.Totodată, țările balcanice sînt direct interesate să realizeze o colaborare largă în domeniul surselor de energie, al comunicațiilor, al mediului înconjurător și în alte domenii economice și sociale. După părerea mea, în actuala situație internațională există condiții reale de a se aborda aceste probleme cu

cambodgia Intensă 
activitate de reconstrucție

PNOM PENH 24 (Agerpres). — 
După cum informează un articol 
difuzat de „Vocea Frontului Unit 
Național al Cambodgiei", în prezent 
in această țară se desfășoară intense 
lucrări de reconstrucție în orașul 
Sihanoukville, port și centru indus
trial. Datorită muncii intense a mili
tarilor din forțele armate populare 
cambodgiene, a lucrătorilor din loca
litate și a altor categorii de cetățeni, 
portul a fost adus în stare de func
ționare la numai cîteva zile după 
eliberare. Au fost și sînt în continua
re întreprinse eforturi considerabile 
pentru degajarea străzilor, amena
jarea piețelor și darea în folosință a 
clădirilor administrative, precum și 
pentru repararea rețelelor de aprovi
zionare cu apă și electricitate și a 
unor instalații din docuri.

Componenta noului 

guvern libanez
BEIRUT 24. — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Vineri seara 
s-a anunțat la Beirut că președin
tele Libanului, Suleiman Frangieh, a 
desemnat un guvern format din 
șase militari și doi civili. Ca prim- 
ministru al noului guvern a fost de
semnat Nureddin Rifai, fost co- 
mandant-șef al jandarmeriei, care 
este, concomitent, și ministru al 
justiției, sănătății, industriei și pe
trolului. Viceprim-ministru și mi
nistru al informațiilor și învăță- 
mintului este Mussa Kenaan ; mi
nistru al apărării și resurselor hidro
electrice a fost desemnat Iskandar 
Ghanem, comandantul suprem al 
forțelor armate libaneze ; ministru 
al afacerilor externe, finanțelor și 
turismului — Lucien Dahdah.

Anunțind componența cabinetului, 
noul premier a declarat că membrii 
parlamentului au fost consultați de 
președintele republicii și au fost cu 
toții de acord să se formeze un gu
vern care va asigura stabilitatea și 
securitatea în țară. 

rezultate pozitive și avantajoase pentru toate părțile.În ce privește problema reducerii cheltuielilor militare, ea este strins legată de transformarea Balcanilor într-o regiune fără armament nuclear și fără baze militare străine, într-o zonă de colaborare pașnică. Pe plan mai larg însă, nu putem să nu vedem că această problemă își va găsi o soluționare mai bună în contextul măsurilor de dezarmare din Europa și din întreaga lume.ÎNTREBARE : Este satisfă
cător — după părerea dum
neavoastră — ritmul în care 
se desfășoară eforturile pri
vind securitatea europeană și 
limitarea armelor nucleare ?RĂSPUNS : România a participat și participă activ la lucrările Conferinței generale pentru securitate în Europa și apreciem că rezultatele de pînă acum sînt pozitive ; ele deschid calea încheierii cu succes a conferinței prin organizarea reuniunii la nivelul cel mai înalt.Noi pornim de Ia necesitatea ca documentele ce vor fi adoptate să asigure o colaborare multilaterală între toate statele, să excludă folosirea forței și amenințarea cu forța, amestecul în vreun fel în treburile interne ale altor state.Fără îndoială, vor trebui depuse eforturi susținute pentru traducerea în viață a acestor documente și pentru realizarea în fapt a unei securități pe continentul european.în ce privește problema limitării armelor nucleare, aceasta nu face actualmente obiectul discuțiilor la Conferința pentru securitate europeană și nici la Viena, de altfel. De aceea, ar fi greu să ne declarăm satisfăcuți de rezultatele obținute în această privință, cu atît mai mult cu cît continuă producerea de armament nuclear și concentrarea lui în Europa, ceea ce creează o primejdie foarte mare pentru pacea acestui continent și a întregii lumi.ÎNTREBARE : Actualul ra
port de forțe din lume lasă 
cimp de acțiune țărilor mici 
să-și păstreze o independență 
deplină ți să-și asigure secu
ritatea lor națională în afara 
alianțelor militare ?RĂSPUNS : în viața internațională s-au produs și sînt încă in curs de înfăptuire mari schimbări în raportul de forțe, transformări sociale progresiste, ca urmare a intensificării luptei pentru eliberare națională și progres social, pentru afirmarea voinței popoarelor de a fi stăpîne pe bogățiile naționale, de a-și asigura o dezvoltare independentă. Schimbările intervenite, ca și evenimentele din ultimul timp demonstrează că țările mici și mijlocii, toate popoarele care sînt hotărîte să-și apere independența pot realiza cu succes aceste obiective. Exemplul popoarelor vietnamez și cambodgian este foarte elocvent în această privință.Referitor la blocurile militare,

ANSAMBLUL „RAPSODIA ROMÂNĂ" 1N MEXIC
CIUDAD DE MEXICO 24 (Ager

pres). — în cadrul manifestăriloț cul- 
tural-artistice prilejuite de apropiata 
vizită în Mexic a președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, la Auditoriul națio
nal din Ciudad de Mexico, cea mai 
importantă sală din capitala mexica
nă, a avut loc premiera spectacolului 
formației folclorice „Rapsodia româ

BRUXELLES

Un număr al revistei „Architecton" închinat României
BRUXELLES 24. — Coresponden

tul Agerpres transmite : Revista 
trimestrială „Architecton", editată de 
Federația arhitecților din Belgia, 
consacră ultimul său număr țării 
noastre. Numărul, care se deschide 
cu portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cuprinde o suită de ma

paris Reuniune a unor partide
socialiste

PARIS 24 — Corespondentul nos
tru transmite : în localitatea Latche, 
din sudul Franței, a avut loc, vineri 
și sîihbătă, o reuniune a reprezentan
ților partidelor socialiste din Franța, 
Grecia, Italia, Portugalia și Spania. 
A fost prezentă, de asemenea, o de
legație a Partidului Socialist Belgian.

Referindu-se la lucrările reuniunii, 
Francois Mitterrand, prim-secretar 
al Partidului Socialist Francez, a 
subliniat dorința comună a tuturor 
participanților de a coopera cu cele
lalte forțe de stingă din țările lor și, 
mai ales, cu partidele comuniste. 
„Pentru partidele socialiste din Eu
ropa de sud, a spus primul secretar 
al P.S.F., se pune o problemă deo
sebită. Este vorba de a ști cum să 
consolideze, să dezvolte unitatea ma
selor în jurul și împreună cu parti
dele politice reprezentînd forțele 
populare, ceea ce pune problema 
alianței, a uniunii, a coeziunii între 

aș dori să precizez că, după părerea noastră, ele nu aduc nici un plus de securitate statelor membre ; dimpotrivă, însăși existența acestor blocuri constituie o «ursă de încordare și o primejdie permanentă pentru independența popoarelor.De aceea, România s-a pronunțat și se pronunță ferm pentru desființarea concomitentă atît a Pactului N.A.T.O., cît și a Pacțu- lui de la Varșovia, pentru realizarea unor relații de egalitate, de colaborare între state în toate domeniile.ÎNTREBARE i Este posibilă 
democratizarea relațiilor in
ternaționale astfel incit să se 
țină cont și de părerile țărilor 
mici in probleme care le a- 
fectează direct, cum ar fi sta
bilitatea monetară, criza e- 
nergetică etc. ?RĂSPUNS: Am menționat că țările mici și mijlocii joacă un rol tot mai important în viața internațională. Desigur, democratizarea relațiilor internaționale cere încă eforturi susținute pentru lichidarea cu desăvîrșire a vechii politici de inechitate și de amestec în treburile altor țări. în această privință apreciem că un rol important revine Organizației Națiupi- lor Unite, altor organisme internaționale, care oferă un cadru organizat pentru participarea activă a tuturor statelor — deci și a țărilor mici și mijlocii — la soluționarea tuturor problemelor care le interesează. Evenimentele demonstrează că problemele complexe ale lumii contemporane, inclusiv cele economice, nu mai pot fi soluționate numai de cîteva țări, ci este necesară participarea activă a tutupor statelor, indiferent de mărime și indiferent de orîndui- rea lor socială. De altfel, soluționarea problemelor monetare, energetice, ale materiilor prime și a altora este nemijlocit legată de realizarea unei noi ordini economice — și, implicit, politice — internaționale.ÎNTREBARE: Care este 
rolul pe care-l poate juca în
tr-o perioadă mai apropiată 
și mai îndepărtată așa-numita 
lume a treia in transforma
rea relațiilor internaționale ?4 RĂSPUNS : România consideră că țările din „lumea a treia" sau, mai precis, țările în curs de dezvoltare — țările mici și mijlocii și țările nealiniate pot avea și au de pe acum un rol important în soluționarea problemelor internaționale. Desigur, realizarea unor relații bazate pe egalitate, pe respect al independenței și suveranității și neamestec în treburile interne cere intensificarea luptei tuturor popoarelor, care au pînă la urmă rolul decisiv în determinarea guvernelor să ducă o politică nouă de pace și colaborare internațională.în această ordine de idei, consider că România și Grecia, împreună cu celelalte state, pot să aducă o contribuție importantă la realizarea marilor transformări din lume în direcția păcii și colaborării.Aș dori să transmit poporului elen urări de bunăstare, de dezvoltare independentă și fericire !

nă". Spectacolul s-a bucurat de un 
frumos succes.

La premieră au luat parte amba
sadorul Jesus Cabrera Munos Ledo, 
directorul general pentru probleme 
culturale din Ministerul de Externe 
mexican, reprezentanți ai conducerii 
Institutului de arte frumoase, regi
zori, critici de artă, șefi de misiuni 
și membri ai ambasadelor din Mexic, 
ziariști.

teriale grupate sub titlul „Să cu
noaștem România". Un capitol spe
cial este consacrat arhitecturii tra
diționale și contemporane româ
nești, dezvoltării urbanisticii. Sînt, 
de asemenea, prezentate aspecte ale 
turismului în țara noastră.

ețiropene
partidele socialiste și partidele co
muniste".

Totodată, el a anunțat că delegați
ile prezente la reuniune au decis or
ganizarea unei conferințe a parti
delor socialiste din Europa de sud, la 
care ar putea participa și alte for
mațiuni politice.

Un nou val de violențe în Ulster
LONDRA 24 (Agerpres). — Puter

nice incidente au avut loc in ultimele 
24 de ore in Irlanda de Nord între 
elementele extremiste ale populației 
catolice și protestante, care s-au sol
dat cu moartea a două persoane și 
rănirea a 11.

Incidentele s-au declanșat în urma 
uciderii a două persoane de confe
siune catolică ce locuiau intr-un car
tier din nordul Belfastului, de către 
extremiști protestanți.

Miine sosește la București președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Elene, Constantin Caramanlis, care, la invitația președintelui 
Republicii /Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a primului mi
nistru al guvernului român, Manea Mănescu, face o vizită oficiali In 
Republica Socialistă România.

Constantin Caramanlis s-a născut 
la 23 februarie 1907, la Serres. în 
1932, după obținerea diplomei Facul
tății de drept a Universității din 
Atena, exercită profesiunea de avo
cat în localitatea natală. Se consacră, 
în 1935, carierei politice, devenind 
deputat de Serres din partea Parti
dului Popular, mandat care îi este 
reînnoit în anii 1936, 1946 și 1950. în 
următorii doi ani este ales deputat 
din partea grupării politice Aduna
rea Greacă.

Prima funcție guvernamentală îl 
este încredințată în 1946, cînd este 
numit ministru al muncii, post pe 
care 11 păstrează și în guvernul din 
1947. Pînă In 1955 deține, succesiv, 
diferite portofolii guvernamentale — 
ministru al transporturilor, al pre
vederilor sociale, al lucrărilor pu
blice, al comunicațiilor, al apărării 
naționale.

Devine prim-ministru In 1955, 
funcție pe care o deține cu unele în
treruperi pînă în septembrie 1961. 
In această perioadă fondează o nouă 
mișcare politică — Uniunea Națio
nală Radicală (E.R.E.).

La 19 februarie 1959, premierul 
grec semnează Acordul de la Londra 
cu privire la independența Ciprului, 
iar în 1961 — Acordul de asociere a 
Greciei la Piața comună.

Rezultatul alegerilor din octombrie 
1961 confirmă preponderența E.R.E., 
care obține din nou majoritatea su
fragiilor ; este format cel de-al pa
trulea guvern Caramanlis. care fiin
țează pînă în iunie 1963. Spre sfîrși- 
tul anului, Constantin Caramanlis 
demisionează de la conducerea par
tidului E.R.E. și declară că renunță 
la viața politică. în decembrie 1963 
părăsește țara și se stabilește la 
Paris.

La 24 iulie 1974, după căderea re
gimului militar, Constantin Cara
manlis este rechemat în Grecia pen
tru a forma un nou guvern, căruia ii 
revine sarcina de a pregăti alegeri 
generale. In vederea acestor alegeri,

„Perspective largi, optimiste pentru 
amplificarea colaborării româno-elene"

Interviul acordat „Scînteii" de premierul CONSTANTIN CARAMANLIS

In preajma vizitei sale oficia 
de Miniștri al Republicii Elene, 
rului „Scînteia" interviul pe ca:

ÎNTREBARE : Relațiile de 
prietenie și cooperare româno- 
elene cunosc, in ultimul timp, 
spre satisfacția reciprocă, o con
tinuă extindere. In lumina vi
zitei pe care urmează să o fa
ceți in România, cum apreciați 
perspectivele amplificării in con
tinuare a acestei colaborări ?

RĂSPUNS : Aceste perspective sînt 
largi și dătătoare de optimism. In
tensificarea legăturilor prietenești, cu 
tradiții istorice, dintre cele două po
poare, poate să capete caracterul 
unei colaborări mai strînse în aproa
pe toate domeniile, de la cel diplo
matic, pînă la cel comercial și cul
tural.

In condițiile evoluțiilor tumultuoase 
ale epocii noastre de profunde trans
formări tehnologice, pentru ca aceas
tă colaborare să fie fructuoasă, în 
folosul ambelor) părți, trebuie ca ea 
să se extindă continuu și într-un 
ritm rapid. Cu alte cuvinte, cred că, 
în epoca noastră, nu este suficientă 
menținerea unei situații, fie ea chiar 
satisfăcătoare. Dacă nu realizăm un 
progres continuu, înseamnă că regre
săm. Prin această prismă, promova
rea continuă a bunelor relații bilate
rale trebuie să aibă loc în cadrul 
eforturilor pentru dezvoltarea unor 
relații armonioase multilaterale.

Acestea sînt valabile în special 
pentru spațiul balcanic, ale tărui po
poare sint obligate, prin destinul lor 
geopolitic, să colaboreze strîns, dacă 
vor să ajungă, în condiții de pace, 
la nivelul de prosperitate spre care 
aspiră.

Formele diferite ale regimurilor 
social-politice ale popoarelor din 
Balcani nu pot constitui o piedică 
pentru promovarea spiritului de co
laborare și înțelegere reciprocă, din 
moment ce guvernele țărilor respec
tive și-au proclamat respectul lor 
deplin față de principiul neameste
cului unei țări în problemele interne 
ale alteia.

ÎNTREBARE : In țara noastră 
sint urmărite cu viu interes e- 
voluțiile din Grecia. Vă rugăm 
să ne înfățișați principalele di
recții ale dezvoltării, in conti-

în U.R.S.S. a fost lansată

Nava cosmică 
„Soi uz 18“

MOSCOVA 24 (Agerpres). — Sîm- 
bătă, la ora 16,58 (ora Bucureștiului), 
în U.R.S.S. a fost lansată nava cos
mică „Soiuz 18", pilotată de echipa
jul format din locotenent-colonelul 
Piotr Klimuk, pilot cosmonaut, Erou 
al Uniunii Sovietice, comandantul 
navei, și inginerul de bord Vitali Se- 
vastianov, pilot cosmonaut al U.R.S.S., 
Erou al Uniunii Sovietice.

După cum informează agenția 
T.A.S.S., lansarea lui „Soiuz 18“ este 
destinată continuării experiențelor cu 
stația orbitală științifică „Saliut 4". 
Au fost stabilite legături radio și de 
televiziune cu „Soiuz 18".

Starea sănătății cosmonauților este 
bună. Sistemele de bord funcționea
ză normal, în compartimentele navei 
existînd condiții de viață apropiate 
celor de pe Pămînt.

Cosmonauții au trecut la îndepli
nirea programului de zbor. 

premierul grec creează partidul 
„Noua Democrație", care obține 220 
din cele 300 de mandate de deputați. 
Ca urmare, se alcătuiește, la 21 no
iembrie 1974, guvernul în fruntea

căruia se află In prezent Constantin 
Caramanlis.

Vizita în România a premierului 
Republicii Elene are loc într-un mo
ment în care raporturile româno- 
grecești cunosc o permanentă dez
voltare In diferite domenii, în fo
losul ambelor popoare. Clădite pe 
vechi tradiții de bună înțelegere și 
prietenie, chezășuite — în dezvol
tarea lor — de respectarea principii
lor egalității, independenței, suvera
nității, avantajului reciproc și ne

e In România, președintele Consiliului 
Constantin Caramanlis, a acordat zia- 
e ii publicăm mai jos.

nuare, a proceselor Inițiate tn 
decursul ultimului an.

RĂSPUNS : După prăbușirea tira
niei, care a durat peste șapte ani și 
care a traumatizat, în multe forme, 
poporul elen, Grecia s-a angajat în
tr-un vast efort pentru a asigura un 
fundament solid democrației, redo- 
bindită după încercări atît de dure. 
Intr-o perioadă scurtă, s-au realizat 
multe progrese, apreciate și pe plan 
internațional. S-a reușit să se readu
că libertatea deplină, dar fără anar
hie, a fost dezagregată dictatura, 
fără tulburări sociale sau ciocniri 
fratricide.

Tirania celor șapte ani a lăsat însă 
ca moștenire actualei Grecii demo
cratice probleme foarte grele, prin
tre care și cea economică. Mai acută 
a fost problema Ciprului, pe care 
politica turcă a transformat-o într-o 
adevărată tragedie și un pericol pen
tru pace in Mediterana răsăriteană.

In aceste condiții, liniile directoa
re ale actualei politici grecești sînt '• 
pe de o parte, soluționarea acestor 
probleme imediate în modul cel mai 
just, dar și cel mai realist, iar, pe 
de altă parte, fundamentarea unei 
democrații profund reînnoite și sănă
toase, capabile nu numai să supra
viețuiască în timp, dar și să ne a- 
propie tot mai mult de idealul de 
justiție socială.

Manifestînd un optimism moderat, 
consider că, în ciuda dificultăților 
existente, Grecia democratică va rea
liza în mod progresiv obiectivele pe 
care și le propune. In domeniul eco
nomic, există de pe acum indicii că, 
dacă vor fi depășite problemele acu
mulate — pe de o parte, datorită 
politicii iraționale a regimului colo
neilor, iar, pe de alta, datorită feno
menelor de criză ce caracterizează 
conjunctura economică mondială — 
va începe, foarte curînd și la nivel 
maxim, un curs ascendent.

Optimismul meu în ce privește 
funcționarea sigură a unei democrații 
modernizate și puternice se bizuie pe 
maturitatea politică verificată a 
poporului grec. Aceasta a contribuit 
de altfel, mai mult decit orice alte 
acțiuni, la trecerea, fără traumatis
me, de la tiranie la democrație.

REZOLUȚIE A P. C. ITALIAN CONSACRATĂ
SITUAJIEI ECONOMICE DIN ȚARĂ

ROMA 24 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Direcțiunea
Partidului Comunist Italian a dat 
publicității o rezoluție consacrată si
tuației economice din țară și pro
punerilor concrete avansate de co
muniști pentru depășirea actualei 
crize prin care trece Italia. După 
ce arată că nici unul din factorii 
structurali, interni sau internațio
nali, din care s-a născut cea mai 
gravă criză economică din perioada 
de după război, nu apar depășiți sau 
corectați, rezoluția relevă că pro
cesul deflationist a dus la o drasti
că scădere a cererii, la reducerea 
producției, a investițiilor și la creș
terea continuă a prețurilor. Produc
ția industrială a scăzut cu 10—11 Ia 
sută, investițiile sint inferioare cu 15 
la sută față de media anilor pre- 
cedenți, iar șomajul parțial și to
tal a crescut cu 40 la sulă.

în continuare, rezoluția trece In 
revistă acțiunile consecvente ale co

amestecului în treburii# Interne, con
solidate de rezultatele pozitive înre
gistrate în domeniul colaborării bi
laterale — relațiile dintre România 
și Grecia Ilustrează dialogul fructuos 
purtat între două state aparținînd 
unor sisteme sociale diferite, animate 
de dorința comună de a asigura dez
voltarea națiunilor lor, de a contri
bui la consolidarea păcii și cooperă
rii In Balcani și în întreaga lume. 
„Dorim — declara președintele 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul pri
mirii scrisorilor de acreditare a am
basadorului Republicii Elene la 
București — ca dezvoltarea relațiilor 
româno-elene să se înscrie ca o con
tribuție concretă a României și Gre
ciei la realizarea unui climat de co
laborare și bună vecinătate în Bal
cani, ca un aport la cauza destinde
rii, înțelegerii și păcii în Europa șl 
în lume".

România s-a pronunțat și se pro
nunță pentru dezvoltarea unei cola
borări largi și Înțelegerii între toate 
statele balcanice, pentru găsirea 
unor forme diferite și concrete de 
extindere a colaborării, pentru trans
formarea Balcanilor într-o zonă fără 
trupe și baze militare străine, fără 
armament atomic, într-o zonă a păcii 
și colaborării.

în prezent, relațiile de colaborare 
dintre România și Grecia cunosc o 
dezvoltare tot mai puternică, atît In 
domeniile economic, științific, cul
tural, cît și în domeniul politic. Cele 
două țări colaborează, totodată, pen
tru impulsionarea legăturilor tradi
ționale interbalcanice în domenii din 
cele mai diferite.

Poporul român, exprim!ndu-și 
convingerea că vizita premierului 
Constantin Caramanlis în țara noas
tră va fi un nou prilej de adîncire a 
prieteniei tradiționale dintre popoa
rele elen și român, urează primului 
ministru al Greciei „bun venit" în 
țara noastră și își afirmă dorința ca 
dezvoltarea raporturilor dintre cele 
două țări să înregistreze noi succese, 
să ducă la realizarea unui climat de 
colaborare și bună vecinătate în Bal
cani, contribuind astfel la cauza des
tinderii, înțelegerii și păcii în Europa 
și în lume.

în sflrșit, sprijinul opiniei publice 
Internaționale, dar și al multor gu
verne — între care, printre primele, 
și guvernul României — In ce pri
vește tragedia Ciprului ne permite, 
cu toate amărăciunile și dezamăgirile 
pe care le-am încercat, să credem 
că, în cele din urmă, dreptul și lo
gica se vor impune.

ÎNTREBARE : România se 
pronunță de mult pentru trans
formarea Balcanilor intr-o zonă 
a păcii, înțelegerii și bunei ve
cinătăți, ca o componentă im
portantă a edificării securității 
și cooperării in Europa. Cum 
apreciați acest deziderat și ce 
considerați că trebuie făcut 
pentru traducerea sa in viață ?

RĂSPUNS : Am arătat, răspunzînd 
la prima întrebare, că văd peninsula 
Balcanilor ca o regiune a unei co
laborări complexe, care să constituie 
un exemplu nu numai pentru restul 
Europei, dar și pentru întreaga lume. 
Spun exemplu, pentru că nu au tre
cut prea mulți ani de cînd Balcanii 
erau considerați o sursă de tulbu
rări pentru Europa. Din acest punct 
de vedere, deși nu aș dori să revin 
asupra problemei cipriote, care, in 
mod firesc, afectează atît de mult pe 
greci, este regretabil că Turcia nu ia 
în considerație, din cauza unor 
calcule pe termen scurt, utilitatea 
— mai exact, necesitatea — relațiilor 
de bună vecinătate într-o regiune 
atît de sensibilă cum este cea bal
canică și a Mediteranei răsăritene. 
Totuși, în ansamblu, consider că e- 
xistă astăzi acele foruri colective ale 
popoarelor, conferințe și întîlniri, a 
căror preocupare este tocmai identi
ficarea modalităților pentru consoli
darea păcii, securității — și, aș a- 
dăuga — și a liniștii sufletești a 
popoarelor. Regretabil este că aceste 
foruri internaționale se limitează, 
deseori, doar la proclamații teore
tice, ceea ce, pînă la urmă, reflectă 
tocmai slăbiciunea lor, incapacitatea 
de a impune soluțiile practice, spre 
care aspiră toate popoarele lumii. 
Poate că, în ultimă analiză, pro
blema constă în aceasta : cum pot 
guvernele responsabile să colaboreze 
în mod eficace pe plan internațional 
pentru a da formă și conținut sub
stanțial exigențelor elementare, dar 
atît de importante, ale cetățeanului 
simplu al fiecărei țări.

muniștilor pentru depășirea actualei 
situații, diferitele propuneri ale 
P.C.I. pentru relansarea producției 
industriale, pentru dezvoltarea agri
culturii, pentru creșterea rolului și 
eficienței participării statului și se 
referă, în același timp, la sprijinul 
pe care P.C.I. l-a acordat și îl acordă 
luptelor revendicative ale oameni
lor muncii, sub conducerea unitară 
a sindicatelor, pentru apărarea drep
turilor lor legitime, pentru noi o- 
rientări în politica economică.

Gravitatea actualei crize, se ara
tă in încheiere în rezoluție, eviden
țiază mai mult ca oricînd justețea 
perspectivei indicate de comuniști, și 
anume aceea că numai o largă în
țelegere între toate forțele democra
tice poate asigura acel amplu con
sens și acea fermitate de conduce
re fără de care nu este de conceput 
inițierea unei dezvoltări economice 
și sociale diverse în cadrul unei noi 
politici de cooperare internațională. 

agențiile 
de presă 
transmit:

Convorbiri româno—vest-
Angelo Miculescu,germane.

viceprim-ministru și ministru al a- 
griculturii, industriei alimentare și 
apelor, aflat în vizită în R.F.G., s-a 
lntîlnit cu ministrul pentru proble
me federale al landului Saxonia In
ferioară, Herbert Hellmann, cu care 
a discutat probleme privind extin
derea relațiilor în domeniul agricul
turii. De asemenea, a avut convor
biri privind dezvoltarea cercetării 
tehnico-științifice, inclusiv posibili
tăți de cooperare în acest domeniu, 
cu membri ai conducerii concernu
lui Bayer și ai Institutului de cer
cetări agricole din complexul 
Braunschweig-Volkenrode și a vizi
tat laboratoare și instalații de spe
cialitate.

La Sofia, lntre organale de 
prețuri din România și Bulgaria, a 
fost semnat programul de colaborare 
bilaterală pe 1975.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republic 
Elene, Constantin Caramanlis, 
efectua o vizită oficială în R.S.F. 
Iugoslavia, în zilele de 4 și 5 iunie 
a.c., la invitația președintelui Iosip 
Broz Tito și a președintelui Consi
liului Executiv Federal al acestei 
țări, Gemal Biedici.

Dezmințire. Ministrul In
formațiilor și propagandei al Guver
nului Regal de Uniune Națională al 
Cambodgiei (G.R.U.N.C.) a dezmin
țit, într-un comunicat, știrile false cu 
privire la așa-zisul ultimatum care 
ar fi fost lansat de Cambodgia îm
potriva Tailandei ca aceasta să-și re
tragă cu un kilometru linia frontie
rei în favoarea Cambodgiei. „Cam
bodgia este o țară neutră și vrea să 
trăiască în relații de coexistentă paș
nică cu vecinii săi, în special cu Tai- 
landa" — se spune în comunicat.

Președintele Republicii 
Arabe Egipt,Anwar E1 sa<fet. 1-« 
primit pe Garret Fitzgerald, mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Irlanda și președintele in 
exercițiu al Consiliului Ministe
rial al C.E.E., sosit vineri într-o vi
zită oficială la Cairo. Au fost abor- , 
date probleme privind situația din 
Orientul Apropiat și dialogul arabo— 
vest-european. în aceeași zi, Garret 
Fitzgerald a fost primit de Mahmud 
Riad, secretar general al Ligii Arabe, 
și de primul ministru egiptean, Mam- 
douh Salem.

Organizația Mondială a 
Turismului (O.M.T.), ale cărei 
lucrări se desfășoară în prezent la 
Madrid, a hotărît excluderea Taiwa- 
nului din această organizație și pri
mirea în cadrul ei a Republicii 
Populare Chineze ca memhru cu 
drepturi depline.

Guvernul portughez • 
hotărît să plaseze activitățile grupu
lui monopolist C.U.F. — cel mal 
mare trust din economia portugheză 
— sub controlul reprezentanților sta
tului și al muncitorilor.

Partidul de centru din 
Finlanda și'a anuntat intenția de 
a se retrage din coaliția guverna
mentală. Liderii formațiunii au de
cis să ceară președintelui Urho 
Kekkonen organizarea de alegeri 
genei ale anticipate. Un purtător de 
cuvint a anunțat că cei cinci repre
zentanți ai partidului în cabinet vor 
demisiona la sfirșitul lunii, dacă gu
vernul nu va accepta pînă atunci să 
demisioneze în bloc.

Șeful statului ecuadorian, 
Guillermo Rodriguez Lara, a pro
cedat la remanierea guvernultti, 
operînd, totodată, unele schim
bări în conducerea armatei. Ast
fel, contraamiralul Alfredo Po- 
veda Burbano a fost eliberat din 
funcția de ministru al afacerilor in
terne. reluîndu-și vechiul post de co
mandant al forțelor navale ecuado- 
riene. Conducerea Ministerului de In
terne a fost încredințată fostului mi
nistru al educației, generalul Guiller
mo Duran Arcentales. De asemenea, 
șeful Statului major al armatei, ge
neralul Gustavo Vasconez, a fost de
semnat în calitate de ministru al e- 
ducației.

Convorbiri franco-gabo- 
nOZO. Pre?edintele Franței, Valery 
Giscard d’Estaing, s-a întîlnit, sîm- 
bătă, cu președintele Gabonului, 
Omar Bongo.

încheiat lucrăLa Algers au
rile conferinței naționale a tinere
tului, în cadrul căreia a fost ho- 
tărită crearea Uniunii Naționale a 
Tineretului Algerian. Conferința a 
adoptat, de asemenea, în unanimi
tate, in cursul ultimei sale ședințe, 
o rezoluție politică și un program 
de acțiune.

0 reuniune iugoslavo—
cu caracter ecovest-germană

nomic, la care au fost discutate as
pecte ale relațiilor economice și co
merciale dintre cele două țări, a a- 
vut loc la Miinchen.

Senatorul democrat ame
rican Edward Kennedy 8 s°- 
sit sîmbătă la Bagdad, venind din 
Arabia Saudită, pentru o vizită in 
Irak, in cadrul turneului pe care îl 
întreprinde în prezent în mai multe 
state din zonă.

Guvernul Indoneziei »-• 
declarat de acord, vineri, cu deschi
derea unei reprezentante a Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei — 
a anunțat Adam Malik, ministrul in
donezian al afacerilor externe.
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