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care pun în evidență interesul pentru dezvoltarea colaborării cu România

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
A SOSIT IN BRAZILIA k

ÎNTR-O VIZITĂ OFICIALA DE PRIETENIE
Martîndprezența pentru intiia oară 
pe pămîntul atestei țări latino 
ameritane a unui șef de stat român, 
întilnirea la nivel înalt de la Brasilia
deșt hide un nou țapi toi in evoluția 
relațiilor retiprote, in interesul 
ambelor popoare, al înțelegerii și

tooperării internaționale

Primire sărbătorească
la Brasilia

Miercuri, 4 iunie 1975. In această 
zi, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au sosit la Brasilia, în- 
tr-o vizită oficială de prietenie, la 
invitația președintelui Republicii Fe
derative a Braziliei, Ernesto Geisel, 
și a doamnei Lucy Geisel.

După vizitele făcute de solii po
porului român, în august și septem
brie 1973, în Cuba, Costa Rica. Ve
nezuela, Columbia, Ecuador și Peru, 
după vizita, din martie 1974, în Ar
gentina. actualul itinerar, în Brazi
lia și Mexic — cele mai mari țări 
ale Americii Latine — se înscrie ca 
un eveniment de importanță deose
bită în consolidarea și dezvoltarea 
relațiilor României socialiste cu ță
rile și popoarele latino-americane, 
de care ne leagă vechi tradiții, aspi
rații comune de pace și progres.

în această vizită, șeful statului ro
mân este însoțit de tovarășii Gheor- 
ghe Oprea, viceprim-ministru al gu
vernului, Dumitru Popescu, pre
ședintele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, Nicolae 
xonescu, ministru-secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Vasile Pungan și Nicolae Doicaru, 
consilieri ai președintelui republicii, 
de alte persoane oficiale.

De la București, aeronava pre
zidențială a străbătut, timp de 14 
ore, spațiul aerian al Iugoslaviei, 
Italiei, Algeriei. Marocului, Maurita- 
niei și Senegalului, survolînd apoi 
Oceanul Atlantic, în direcția emisfe
rei sudice, spre capitala Braziliei.

în drum spre Brazilia, avionul pre
zidențial a făcut o escală la Dakar.

...Ora 10,30 (15,30 '— ora Bucureș- 
tiului), aeronava prezidențială, arbo- 
rînd stegulețe cu culorile naționale 
ale României și Braziliei, aterizează 
pe aeroportul militar din Brasilia, 
pavoazat cu drapelele de stat ale celor 
două țări, unde, potrivit ceremonia
lului țării-gazdă, au loc solemnitățile 
de primire a șefilor de stat. Aici se 
află, în așteptarea oaspeților români, 
președintele Republicii Federative a 
Braziliei, Ernesto Geisel, împreună 
cu soția, doamna Lucy Geisel, Adal- 
berto Pereira dos Santos, vicepre
ședintele republicii, Magalhaes Pin
to, președintele Senatului, Celio 
Borja, președintele Camerei x Depu- 
taților, Djaci Alves Falcao, președin
tele Tribunalului Federal Suprem, 
Azeredo da Silveira, ministrul rela
țiilor externe, alți membri ai guver
nului federal brazilian, cu soțiile, 
înalte oficialități civile și militare.

Sînt prezenți ambasadorul Româ
niei la Brasilia, Nicolae Ghenea, și 
ambasadorul Braziliei la București, 
Paulo Braz Pinto da Silva, precum 
șl decanul corpului diplomatic, 
monseniorul Carmine Rocco.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt întîm
pinați, cu deosebită cordialitate, de 
președintele Ernesto Geisel 
doamna Lucy Geisel. 
și distinsele gazde iși 
cu căldură.

Președintele Ernesto 
tă șefului statului român persoanele 
oficiale braziliene venite în întîm- 
pinare.

La rîndul său, președintele Nicolae 
Ceaușescu prezintă persoanele oficia
le române care îl însoțesc în această 
vizită.

Comandantul gărzii aliniate pe ae
roport prezintă onorul președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Sînt intonate im
nurile de stat ale României și Bra- 
ziliei, în timp ce, in semn de salut,

sint trase 21 de salve de artilerie. 
Președintele Nicolae Ceaușescu trece 
în revistă garda de oiioare, formată 
din detașamente de ostași ai trupe
lor de uscat, marinei și aviației bra
ziliene, în ținută de gală.

(Continuare în pag. a IlI-a).
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întâlnire protocolară între
președintele Ceausescu» 
și președintele Ernesto Geisel

Miercuri după-amiază, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a făcut o 
vizită protocolară la palatul preziden
țial Planalto, din Brasilia, președin
telui Republicii Federative a Brazi-

liei, Ernesto Geisel, cu care s-a în
treținut în mod cordial.

Cei doi șefi de stat au exprimat 
satisfacția pentru bunele relații din
tre România și Brazilia, precum ți

)
dorința ca vizita să constituie, prin 
rezultatele ei, un pas important 
dezvoltarea, pe multiple planuri, 
legăturilor dintre cele două țări 
popoare.

in
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și

înalții 
string

Geisel

și de 
oaspeți 
miinile

prezin-

Ceremonia conferirii unor înalte
distincții românești și
La palatul prezidențial Planalto a 

avut loc, miercuri după-amiază, ce
remonia conferirii unor înalte ordine 
românești și braziliene.

în cadrul ceremoniei, președintele 
Republicii Federative a Braziliei, 
Ernesto Geisel, a conferit președinte
lui Nicolae Ceaușescu marele colan 
al „Ordinului Național Cruzeiro do 
Sul".

La rîndul său, președintele Nicolae 
Ceaușescu a conferit președintelui 
Ernesto Geisel ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste România" clasa I.

Adresîndu-se președintelui Nicolae 
Ceaușescu, președintele Ernesto Gei
sel a spus :

Domnule președinte,
In primul act al vizitei Excelenței 

Voastre in Brazilia, îmi este plăcut 
să vă inminez cea mai înaltă dis
tincție braziliană, marele colan al 
„Ordinului Național Cruzeiro do 
Sul", distincție pe care o conferim 
celor mai iluștri oaspeți ai noștri.

Făcînd aceasta, mărturisim înalta 
stimă pentru eforturile dumneavoas
tră în scopul dezvoltării țării dum
neavoastră și pentru afirmarea Româ
niei în viața internațională.

Doresc să subliniez neobosita acti
vitate personală a Excelenței Voastre 
In stabilirea legăturilor de prietenie 
cu alți conducători de state și in pro
movarea cu intransigență a respec
tului față de principiile fundamen
tale ale conviețuirii între națiuni.

Domnule președinte, odată cu plă
cerea de a vă conferi marele colan 
al „Ordinului Național Cruzeiro do 
Sul", sînt sigur că interpretez cu fi
delitate sentimentele de respect și 
prietenie nutrite de poporul brazilian 
față de poporul român, atît de bine 
reprezentat aici de personalitatea 
dumneavoastră, căreia îi aducem un 
profund omagiu. (Aplauze).

Răspunzînd, președintele Nicolae 
Ceaușescu a spus :

Domnule președinte,
In cadrul vizitei pe care o facem 

în Brazilia, am deosebita satisfacție 
să vă inminez cea mai înaltă deco
rație a țării mele, „Steaua Repu
blicii Socialiste România" clasa I, 
pe care o conferim șefilor statelor 
cu care România întreține relații de 
colaborare și prietenie.

Vă rog să vedeți in aceasta o ex
presie a sentimentelor de prietenie pe 
care, împreună cu întregul nostru 
popor, le purtăm poporului brazilian, 
de dare ne simțim legați nu numai 
prin afinități de origine, ci și 
vocația luptei pentru libertate, 
greș și neatîrnare.

Inminindu-vă această înaltă 
tincție, doresc să subliniez, totodată, 
aprecierea față de activitatea desfă
șurată de Excelența Voastră pentru 
dezvoltarea economico-socială a Bra
ziliei, precum și pentru conlucrarea, 
pe bază de egalitate și respect reci
proc, cu celelalte popoare de pe con- • 
tinentul latino-american și din în
treaga lume.

Doresc ca această decorație să con
stituie un simbol al stimei pe 
v-o purtăm, al dorinței de a lărgi 
colaborarea româno-braziliană 
binele ambelor noastre popoare 
păcii mondiale. (Aplauze).

Președintele Nicolae Ceaușescu 
președintele Ernesto Geisel 
string îndelung mîinile cu căldură, 
se felicită reciproc.

Momentele solemne ale acestei ce
remonii confirmă chiar din prima z 
a vizitei în Brazilia sentimentele 
profunde de stimă și prietenie din
tre popoarele brazilian și 
aspirațiile lor nobile de pace 
greș.

La ceremonie, desfășurată 
ambianță de caldă cordialitate, 
participat Antonio F. Azeredo da Sil
veira, ministrul relațiilor externe, 
Hugo de Abreu, șeful Casei militare 
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braziliene
a președintelui republicii, înalte ofi
cialități civile și militare braziliene.

Au participat, de asemenea, tova
rășii Gheorghe Oprea, Dumitru Po
pescu, George Macovescu, celelalte 
persoane oficiale care il însoțesc pe 
șeful statului român în vizita în 
Brazilia.

PRĂȘITUL
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la timp, bine executat, 
pe toate suprafețele

Lanurile de orz au început să în
gălbenească — primul semn care 
vestește că nu peste multă 
vreme va începe secerișul. De 
altfel, pe terenurile nisipoase 
din Oltenia, unde cerealele ajung 
mai repede la maturitate, se recol
tează primele hectare cu orz. Pînă 
la declanșarea din plin a seceri
șului, oamenii muncii din agri
cultură au încă multe, Chiar foarte 
multe de făcut. Este vorba, în pri
mul rînd, de executarea lucrărilor 
de întreținere a culturilor prăsitoa
re, lucrări de care depinde în cea 
mai mare măsură realizarea recol
telor sporite prevăzute pentru a- 
cest ultim an al cincinalului.

Evoluția vremii In această primă
vară a fost favorabilă agriculturii. 
Din datele furnizate de Institutul 
de meteorologie și hidrologie re
zultă că, în cea mai mare parte a 
țării, în luna mai au căzut ploi 
mai abundente decît în anii nor
mali din punct de vedere al preci
pitațiilor. Și este bine ! Așa cum 
spune o vorbă din bătrîni — „cînd 
plouă în mai, e mălai". Există, 
așadar, condiții bune pentru dez
voltarea porumbului și a altor cul
turi, iar pentru cerealele păioase 
rezerva de apă din sol este sufi
cientă pînă la recoltare.

Nu este însă totul să ne ajute 
natura. Ca să obținem recolte mari 
de cereale, de plante tehnice, de 
legume și alte produse, în fiecare 
unitate agricoli trebuie fructificate 
la maximum condițiile climatice 
favorabile, efectuind la timp lucră
rile de întreținere a culturilor. In 
special prășitul. Iată de ce, în a- 
ceste zile, organele și organizațiile 
de partid, conducerile unităților 
agricole, consiliile populare și di
recțiile agricole trebuie să acțio
neze hotărît pentru ca toți coopera
torii și mecanizatorii, toate forțele 
satelor să lucreze in cîmp la pră
șit, astfel incit această lucrare să 
se execute neintirziat și cit mai 
bine pe toate suprafețele.

Ultimele date centralizate la Mi
nisterul Agriculturii evidențiază 
faptul că, în cele mai multe uni
tăți agricole și județe, lucrările de 
întreținere a culturilor se desfă
șoară in ritm normal, ceea ce per-

mite ca plantele agricole să se dez
volte foarte bine. în cooperativele 
agricole, sfecla de zahăr a fost pră
șită manual a doua oară pe 84 la 
sută din suprafețe ; la floarea-soa- 
relui, prașila a doua mecanică s-a 
executat pe 74 la sută din supra
față, iar cea manuală — pe 35 la 
sută. Se lucrează intens și pe te
renurile cultivate cu porumb, pri
ma prașilă mecanică efectuîndu-se 
pe 86 la sută din suprafețe, iar cea 
manuală — pe 76 la sută. Merită 
relevat că în cooperativele agricole 
din județele Tulcea, Teleorman, Il
fov, Prahova, Buzău, Bihor șl 
Brăila au fost prășite mecanizat 
toate suprafețele cultivate cu po
rumb. în județele Bihor, Tulcea și 
Buzău s-a încheiat prașila a doua 
mecanică la floarea-soarelui, iar în 
8 județe — întreaga suprafață cu 
sfeclă de zahăr a fost prășită ma
nual a doua oară.

Cu toate că stadiul de vegetație 
a culturilor este foarte avansat, în 
anumite județe lucrările de între
ținere nu au fost executate pe toate 
suprafețele. Pe unele terenuri, po
rumbul și cartofii nu au fost nici 
măcar o dată prășiți. Pînă la în
ceputul acestei săptămîni, în coo
perativele agricole din județele Ca- 
raș-Severin, Bacău, Sibiu, Suceava 
prașila mecanică la porumb nu s-a 
executat nici pe jumătate din su
prafețe. Evident, cifrele medii nu 
redau inegalitățile in ce privește 
stadiul executării acestor lucrări 
între unitățile agricole din cadrul 
aceluiași județ. Tocmai de aceea, 
cea mai promptă intervenție poate fi 
și trebuie făcută in cadrul fiecărui 
consiliu intercooperatist, al fiecărui 
județ, unde se cunoaște cel mai bine 
stadiul lucrărilor. Nu trebuie să se 
admită nici o întîrziere la execu
tarea prășitului I Experiența celor
lalți ani a arătat cit de dăunător 
este să se amîne aceste lucrări de 
la o zi la alta. De exemplu, floa- 
rea-soarelul crește foarte repede și, 
în scurtă vreme, mijloacele meca
nizate nu vor mai putea intra in 
lan. Din această cauză, în anii pre
cedent!, unele suprafețe nu au fost 
prășite decît o singură dată, ceea

(Continuare în pag. a Il-a)

LA DAKAR
Președintele Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit 
cu președintele Leopold Sedar Senghor,

cu primul ministru și al(i membri
ai guvernului senegalez

în drum spre Brasilia, avionul pre
zidențial a făcut, în zorii zilei de 
miercuri, o escală la Dakar, capi
tala Senegalului.

Pe aeroport, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost întîmpinați de președintele 
Republicii Senegal, Leopold Sedar 
Senghor, de primul ministru, Abdou 
Diouf, împreună cu soția, doamna 
Elisabeth Diouf, de ministrul de ex
terne, Assane Seek, de alți membri 
ai guvernului, înalte oficialități ci
vile și militare.

Au fost prezențl Ion Moangă, am
basadorul României la Dakar, mem
bri ai ambasadei, specialiști și teh
nicieni români care lucrează în Se
negal, în cadrul acordurilor de coo
perare dintre cele două țări.

Oaspeții români au fost invitați în 
salonul oficial al aeroportului, flan
cat la intrare de drapelele de< stat 
ale României și Senegalului. O gar
dă militară, în uniforma tradiționa
lă a cavaleriei senegaleze, a prezen
tat onorul.

în salonul oficial a avut loc O 
convorbire între președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Leopold 
Sedar Senghor. La convorbire au 
participat primul ministru, Abdou 
Diouf, precum și tovarășii Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guver
nului, și George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe.

Cu acest prilej, cei doi șefi de 
stat au avut un schimb de păreri în 
probleme de interes comun.

După această convorbire, desfășu
rată într-o ambianță de caldă 
cordialitate, președintele Nicolae 
Ceaușescu a făcut, la solicitarea pre
sei senegaleze, următoarea declara
ție :

„In primul rînd doresc să exprim 
cele mai călduroase mulțumiri pre
ședintelui Leopold Sedar Senghor 
pentru primirea pe care ne-a făcut-a 
la această oră destul de matinală.

Am folosit prilejul acestei scurte 
intilniri — mai bine zis reintîlniri — 
pentru a face un schimb de păreri 
cu privire la relațiile bilaterale șl 
unele probleme internaționale. Cred 
că și domnul președinte Senghor 
este de acord cu mine că a fost o 
discuție bună. Am ajuns la conclu
zia de a intensifica colaborarea din
tre țările noastre și, totodată, de a 
conlucra mai strins în soluționarea 
unor probleme ale vieții internațio
nale.

11 așteptăm cu multă bucurie In 
România pe domnul președinta 
Senghor.

Doresc să urez poporului prieten 
senegalez multă prosperitate și feri
cire".

în timpul întrevederii dintre cel 
doi șefi de stat, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-a întreținut cu doamna 
Elisabeth Diouf, soția primului mi
nistru al Senegalului.

Oaspeții români au fost conduși a- 
poi la scara avionului de președin
tele Leopold Sedar Senghor și da 
celelalte personalități senegaleze. 
Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu își iau un 
călduros rămas bun de la președin
tele Senegalului.

La ora 6,45 (ora locală) aeronava 
prezidențială a decolat, indreptin- 
du-se spre Brasilia.
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Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a stabilit, în ședința 
din 13 decembrie 1974, sarcina de a se trece imediat la raionarea și 
optimizarea aprovizionării șl transporturilor tn vederea îmbunătățirii 
aprovizionării și eliminării cheltuielilor inutile. Un calcul relevă că, 
la nivelul anului 1975, reducerea cu numai 1 km a distanței medii de 
transport pe calea ferată ar determina economisirea a 5 100 tone com
bustibil convențional și diminuarea cu 32,5 milioane lei a cheltuielilor 
de transport. Recent, Consiliul de Miniștri a aprobat programul de 
măsuri pentru îmbunătățirea utilizării mijloacelor de transport fero
viare, auto și pe apă. în legătură cu rezultatele obținute pină acum, 
cu acțiunile care se întreprind pentru îndeplinirea acestui program, 
am avut o convorbire cu ing. Cornel BURADA, adjunct al mi
nistrului transporturilor și telecomunicațiilor.

— în domeniul optimizării trans
porturilor de mărfuri, ca urmare a 
aplicării măsurilor stabilite- de con
ducerea partidului, putem afirma că 
există de pe acum o anumită ex
periență, pe care avem obligația 
să o extindem, urgentînd finaliza- 

acest domeniu —

îi cunoaștem
tn rubrica noastră din 28 mai 

inseram cuvinte de caldă mulțu
mire adresate de primarul din 
comuna Bixad, județul Satu- 
Mare, celor doi ostași necunos- 
cuți care salvaseră, cu bărbăție 
și curaj, casa unui sătean și alte 
gospodării din jur, amenințate 
de un incendiu, după care ple
caseră grăbiți, fără să știe ni
meni cum ii cheamă. „Deși ne
cunoscut! — scria primarul în 
încheiere — am dori ca măcar 
fapta lor să se afle".

Ieri am aflat și numele celor 
doi necunoscuți ostași-cetățeni. 
Ne facem datoria să le aducem 
la cunoștință cititorilor: sint 
soldații grăniceri Dumitru Be- 

•lic șt Ion Cadar. Iar numele și 
fapta lor se inscriu. firesc, in 
cartea de onoare a virtuților os
tășești.

Cu
tractorul... 
la piață

Oborul din Pitești. Zi de tlrg. 
Lume multă. Și, de jur-împre- 
jur, autovehicule trase pe dreap
ta. Printre autoturisme proprie
tate personală zărim și cite un 
camion, cite un buldozer, o au
tobasculantă... Cu deosebire 
ne-au atras atenția două trac
toare, care trebuiau să se afle, 
la ora aceea, pe cîmp, nu la pia
ță. Cu ajutorul căpitanului de 
miliție Haralambie Polexe, aflăm 
rostul lor aici. Ion Cobianu, cu 
tractorul unui șantier al C.F.R., 
venise să cumpere din obor o... 
coadă de sapă. Lingă el, Gheor
ghe Simeon venise tat cu trac
torul, de la S.M.A. Costești, cale 
de 30 km, pentru a vedea „pe 
viu" cam la ce preț se mai 
vind... purceii. Apropo de preț 
și de tîrg : a fost prețuită și is
prava celor doi, fără tirguială.

I Puiul de 
| căprioară

! Cooperatorii din satul Peștera, 
județul Constanța, zoreau la 
strinsul lucernei. La un moment 

Idat, un tractorist a auzit, sub 
secerătoare, un scîncet ca de co
pil. A oprit și s-a dus, repede 

Isă vadă ce se întîmplă'. A dat 
peste un pui de căprioară abia 
venit pe lume' de cîteva zilei 
firav și rănit. A fost chemat 

} imediat medicul veterinar de la 
I C.A.P., Alexandru Ștefănescu. 
I Pulul de căprioară a fost supus 
Îunei adevărate operații chirur

gicale, după care a fost pansat 
și 1 s-au administrat antibiotice. 
Acum s-a înzdrăvenit și este

I hrănit cu biberonul, odată cu
Mirela, fetita veterinarului, care 
a implinit 8 luni. între timp, în 

(fiecare zi, căprioara mamă dă
tîrcoale locului unde puiul ei 
fusese accidentat, doar-doar l-o 
da de urmă. în curînd o să și-l 

I revadă sănătos și zglobiu. Dar
fetița o să-i ducă dorul...

rea lucrărilor în 
ne-a spus la în
ceput interlocu
torul. Bunăoară, 
anul trecut pon
derea transpor
turilor optimizate 
în volumul total 
al transporturilor 
a ajuns la 39 Ia 
sută, iar distanța 
medie de tran
sport s-a redus 
cu 11 km la pro
dusele compara
bile, ceea ce a 
făcut posibilă e- 
conomisirea a 
18 700 tone com
bustibil conven
țional față de a- 
nul 1973. Rezul
tatele puteau fi și 
unii furnizori de mărfuri nu s-ar fl 
abătut de la relațiile optimizate de 
transport stabilite de coordonatorii 
de balanță. Astfel, dacă la 13 produ
se nu se depășea distanța optimă de 
transport stabilită, se puteau ob
ține incă 50 milioane lei eco
nomii Ia cheltuielile de transport 
și o reducere cu 7 000 tone a consu
mului de combustibil convențional.

— Concret, ce măsuri a stabi
lit ministerul in vederea opti
mizării transportului 
in acest an ?

— O primă măsură se 
extinderea in continuare 
datorului de produse la 
donatorii au obligația să 
transportul pe calea ferată. Anul 
acesta ponderea volumului de trans
port în relații optimizate crește la 
44 la sută, iar distanța medie de 
transport scade cu circa 4 km, ceea 
ce va permite reducerea cheltuieli
lor de transport cu aproape 130 mi
lioane lei și economisirea a peste 
20 000 tone combustibil convențional, 
față'de cit ar fi fost necesar dacă 
am fi menținut gradul de optimizare 
a transporturilor din anul 1974. 
în lumina programului aprobat de 
Consiliul de Miniștri, ne revine 
sarcina ca, în scopul reducerii 
timpului de circulație a vagoane
lor de marfă, să luăm în conti
nuare o serie de măsuri de spo
rire a vitezei comerciale, de îm
bunătățire a programului de cir
culație, de întărire a disciplinei 
privind respectarea graficului și re
gularitatea circulației trenurilor. în 
același scop, și unitățile expeditoare 
și destinatare au o serie de obliga
ții privind mai buna organizare a

activitățil de Încărcare și descărcare 
a vagoanelor, stabilirea judicioasă 
a normelor de staționare sau, după 
caz, întocmirea unor programe de 
măsuri pentru reducerea in con
tinuare a termenelor tarifare de în- 
cărcare-descărcare. Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor,

lantă, în vederea programării trans
porturilor de mărfuri cu mijloacele 
cele mai economice. S-a stabilit un 
sistem de conlucrare cu coordonatorii 
de balanță pentru relevarea imediată 
a cauzelor care determină abaterea de 
la relațiile optimizate și pentru re
zolvarea operativă a situațiilor 
care apar pe parcursul executării 
planului de transport. Este de rele
vat faptul că, pentru instaurarea 
unei discipline ferme în domeniul 
optimizării transporturilor, în pro
gramul de măsuri aprobat recent 
de Consiliul de Miniștri se prevede 
ca organizațiile expeditoare care e- 
fectuează transportul produselor su
puse optimizării fără a avea la bază 
programe prealabile de optimizare, 
sau cele care nu respectă relațiile 
de transport optimizate șl depășesc 
distanța medie optimă de transport,

OPTIMIZAREA SI CREȘTEREA EflCAClTfiTII 
TRANSPflRTURILIHI DE MĂRFURI

problemă in plină actualitate, preocupare de prim ordin
mai bune, dacă

de mărfuri

referă la 
a nomen- 
care coor- 
optimizeze

Împreună eu Ministerul Aprovi
zionării, Comitetul de Stat al Pla
nificării și ministerele economice 
vor examina modul cum s-au reali
zat sarcinile privind dezvoltarea de
pozitelor și fronturilor de încărcare- 
descărcare, asigurarea cu mijloace 
de manevră, introducerea mijloace
lor moderne de mecanizare a opera
țiunilor de Incărcare-descărcare a 

rațională a 
a capacită- 
cuvine, de 

ministerul 
cu Ministe- 

elaborat o 
extin-

vagoanelor, utilizarea 
forței de muncă și 
ților de transport. Se 
asemenea, arătat că 
nostru, în colaborare 
rul Aprovizionării, a 
serie de măsuri privind 
derea optimizării și la transpor
turile auto. în cadrul acestora, un rol 
imoortant îl are acțiunea de concen
trare a parcului auto In unități spe
cializate aflate In subordinea Minis
terului Transporturilor șl Telecomu
nicațiilor. Prin înființarea întreprin
derilor de transport auto in toate 
județele țării se creează premisele a- 
profundării și rezolvării diferitelor 
probleme ale optimizării transportu
rilor și utilizării raționale a parcu
lui de autocamioane.

— Cum își îndeplinesc unită
țile din subordinea Ministerului 
Transporturilor indatoririle care 
le revin in domeniul optimizării 
transporturilor ?

— La căile ferate, unde optimiza
rea se aplică de mai mulți ani, 
putem spune că activitatea se des
fășoară normal. Identificarea rela
țiilor de transport contrare optimiză
rii, cuprinse in planurile operative 
de transport întocmite de coordona
torii de balanță, se face cu ajutorul 
calculatorului. Sistematic se fac ana
lize împreună cu coordonatorii de ba-

pe lingă tariful de transport să su
porte o penalitate egală cu acest 
tarif, fără a fi scutite de răspunde
rea contravențională pentru Încăl
carea reglementărilor legale referi
toare la folosirea mai judicioasă a 
combustibililor și energiei.

La transporturile auto, unde re
glementările privind optimizarea sînt 
de dată recentă, conducerile noilor 
întreprinderi județene de trans
porturi auto trebuie să fie mai re
ceptive la aceste sarcini, să insiste 
mai mult pentru aplicarea consec
ventă a reglementărilor privitoare 1* 
extinderea optimizării transporturi
lor, să nu admită în nici un 
încălcarea lor.

— Directivele Congresului al 
Xl-lea al partidului prevăd 
tinderea și generalizarea opti
mizării transportului de măr
furi. Cum se pregătește Minis
terul Transporturilor și Teleco
municațiilor pentru a îndeplini 
în bune condiții această sar
cină ?

— După cum s-a stabilit tn șe
dința Comitetului, Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., din 19 martie a.c., 
Ministerul Aprovizionării. Comitetul 
de Stat al Planificării. Ministerul 
Transporturilor si Telecomunicațiilor, 
celelalte ministere economice vor 
trebui să urgenteze finalizarea lucră
rilor de optimizare a transporturilor 
si de raionare a aprovizionării teh- 
nico-materiale. în cadrul acestei ac
țiuni, care se apropie de finalizare, se 
are în vedere sporirea nomenclatoru
lui de produse ale căror fluxuri- de 
aprovizionare și transport urmează să 
fie optimizate, ponderea mărfurilor 
supuse optimizării urmind să crească 
la circa 90 la sută. Pe baza unor

studii, ministerul nostru a elaborat 
un indicator de distanțe economice 
optime care permite alegerea mijlo
cului de transport — feroviar sau 
autb — cel mai convenabil. Sistemul 
urmează si fie experimentat timp 
de un an, eu începere de la 1 iu
lie a.e.

Amploarea problemelor pe care le 
ridică raionarea și optimizarea fluxu
rilor de mărfuri, precum și numărul 
mare de factori care concură la re
zolvarea și executarea sarcinilor de 
optimizare impun perfecționarea 
continuă a formelor de colaborare 
dintre Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, Ministerul Apro
vizionării șl ministerele economice. 
Un rol deosebit de important în so
luționarea cu succes a problemelor 
de optimizare revine coordonatori
lor de balanță. Astfel, este stabilit 

ca ministerele, 
centralele și În
treprinderile, prin 
contractele eco
nomice de livra
re încheiate, să 
asigure utilizarea 
integrală a capa
cității nominale a 
mijloacelor de 
transport ferovi
are, rutiere și pe 
apă. Totodată, 
s-a prevăzut că, 
în termen de 90 
de zile de la data 
programului de 
măsuri la care 
m-am referit, 
Ministerul Trans
porturilor și Te- 

cu acordul Mi- 
și al ce- 

cen- 
con-

„întrebări și răspunsuri 
la probleme de educație

ateistă a tineretului4*

fel

ex-

lecomunicațiilor, 
nisterului Aprovizionării 
lorlalte ministere și organe 
trale interesate, va aproba 
tractul model de prestații de trans
port, care va cuprinde clauze pri
vind obligațiile părților contractante 
de executare a transporturilor in 
condițiile utilizării judicioase a ca
pacităților de transport, în tot 
timpul anului. Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor va ac
ționa ferm, în spiritul indica
țiilor date de conducerea partidului, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru mai buna utilizare a mij
loacelor de transport de care 
dispune, pentru reducerea distan
țelor de transport, evitarea curse
lor fără încărcătură și a transportu
rilor lungi șl încrucișate, în vederea 
creșterii în continuare a eficientei în 
acest domeniu, satisfacerii în condi
ții bune a cerințelor de 
economiei naționale.

transport ale

Convorbire
Corneliu

realizata de
carlan

Educația ateist-știin- 
țifică a tineretului 
este, după cum se știe, 
o sarcină de deosebită 
însemnătate. Necesita
tea formării genera
țiilor care vor con
strui comunismul, ca 
oameni Înaintați, eli
berați de orice rămăși
țe ale concepțiilor 
mistice, impune ca a- 
ceastă activitate să se 
desfășoare la un înalt 
nivel calitativ, încor- 
porînd organic cele 
mai no! cuceriri ale 
cunoașterii științifice.

Din acest punct de 
vedere semnalăm ca o 
apariție meritorie lu
crarea „întrebări șl 
răspunsuri la proble
me de educație ateistă 
a tineretului", pu
blicată de Editura po
litică. Cartea oferă, 
sub semnătura unor 
specialiști, cadre di
dactice și cercetători, 
răspunsuri competen
te, convingătoare la 
variate probleme le
gate de elucidarea fe
nomenului religios, de 
cunoașterea științifică 
a lumii.

O trăsătură caracte
ristică a lucrării în 
ansamblu este deschi
derea spre problema
tica actuală, spre as
pectele noi pe care le 
ridică combaterea mis
ticismului. Astfel, un 
șir de răspunsuri au 
ca obiect analiza în
cercărilor de „moder- 

a religiei, sub 
presiunea progresului 
social și științific. A- 
ceste încercări — de
monstrează autorii — 
contrazic însuși carac
terul doctrinar al reli
giilor, le pun, de fapt,

ln fața unor noi con
tradicții șl dificultăți.

Este de remarcat șl 
efortul autorilor de a 
oferi explicații științi
fice la unele proble
me privind istoria și 
doctrina creștinismu
lui. dindu-li-se posibi
litatea cititorilor să-și 
facă o imagine exactă 
despre relativitatea u- 
nor aserțiuni, conside
rate „adevăruri eter-

NOTE DE

LECTURĂ

ni zare"

ne" in doctrina reli
gioasă.

într-un număr apre
ciabil de răspunsuri la 
întrebări sint aborda
te și explicate, din 
perspectiva ultimelor 
rezultate ale cercetări
lor științifice, fenome
ne ca telepatia, halu
cinația, iluzia, hipno
za. arătîndu-se con
vingător că asemenea 
fenomene, departe de 
a se datora acțiunii u- 
nor forțe supranatu
rale. au o explicație 
materialistă și o de
terminare în realitatea 
obiectivă.

Dacă fenomenele ca
re capătă explicații 
științifice prin cerce
tările psihologice ac
tuale sint larg tratate, 

.nu același lucru se 
poate spune insă des
pre modul cum sint 
fructificate cuceririle

din domeniul științe
lor naturii. Or, dată 
fiind importanta unor 
asemenea cuceriri, atit 
la nivelul macrocos- 
mic, cit și la cel mi- 
crocosmic pentru În
tregirea imaginii știin
țifice despre lume, ar 
fi fost binevenit șl 
necesar ca autorii să 
Insiste într-o măsură 
mult mai mare asupra 
lor, să evidențieze 
concluziile materialis
te, ateiste la care a- 
cestea conduc.

în structura lucrării, 
un spațiu larg este a- 
fectat clarificării ati
tudinii partidului șl 
statului nostru socia
list față de religie, ra
porturilor religiei cu 
știința, arta, morala, 
evidențiindu-se coor
donatele activității de 
educație ateistă a ti
neretului, importanta 
însușirii concepției ma- 
terialist-dialectice, ca 
o condiție hotărîtoare 
pentru realizarea per
sonalității tînărului in 
societatea noastră.

Un merit incontesta
bil al lucrării este fap
tul că ea reușește să 
îmbine nivelul știin
țific ridicat cu un stil 
clar, atractiv, care o 
face larg accesibilă, 
„întrebări și răspun
suri la probleme de 
educație ateistă a ti
neretului" prezintă, 
fără Îndoială, interes 
nu numai pentru tine
ret, ci șl pentru masa 
largă de cititori,' slu
jind fundamentării u- 
nor solide convingeri 
ateiste.

Paul DOBRESCU

Lina...
Colegii care l-au văzut ptectnd 

In cursă pe Gheorghe Badea, 
șofer pe autobuzul 31-VL-2248 
din cadrul I.T.A. Rimnicu-Vilcea, 
nu și-au putut reține admirația 
pentru hărnicia lui : „Poftim, 
abia a venit de pe un traseu, și 
pleacă iarăși in cursă. Luna asta 
ne intrece pe toți". Dar ei nu 
știau că G.B. pleca, de fapt, in
tr-o cursă „personală" pină la 
Voineasa, iar de acolo la Vai- 
deeni, cale de 260 de kilometri. 
Abia a doua zi aveau să afle 
că fusese surprins de miliție nu 
cu pasageri, ci cu un transport 
clandestin de... lină. Lină care 
nu-i ține de cald.

Cu prompti 
tudine

Trei eleve din Petroșani — 
Tița Gheorghiță, Silvia Ilașcu și 
Livia Leca — s-au dus după 
cumpărături la magazinul nr. 11 
de confecții din localitate. Deo
dată, au observat o cumpărătoa
re suspectă. In loc să-și probe
ze fusta cerută de la o vinză- 
toare, tot arunca in jur priviri 
piezișe. Apoi a strecurat fusta 
intr-o sacoșă, căutind să dispa
ră. Cind să iasă pe ușă, cele 
trei eleve i-au aținut calea, do
jenind-o :

— Nu-i frumos ce faceți. Se 
poate ?

Nu se poate. Și astfel. Janeta 
Porumb (așa o cheamă pe 
„cumpărătoarea" eu pricina) a 
primit din partea celor trei e- 
leve nota zero la purtare. Plus 
o notă de plată la judecată.

La țintă
Unii responsabili sportivi din 

Galați susțin morțiș că distracția 
preferată a tinerilor este tirul. 
Dar nu tirul practicat la poligon, 
ci tirul la... gheretă. In ultimul 
timp au apărut in zona cen
trală a Galațiului și in toate 
cartierele o puzderie de gherete 
cu inscripția „Tir sportiv", ghe
rete administrate de diferite clu
buri sportive gălățene, inclusiv 
cel de fotbal. Pină și in parcul 
central al orașului, la o distantă 
de numai clțiva metri una de 
cealaltă, au fost amplasate trei 
asemenea gherete. E de mirare 
că nici una din puzderia de 
gherete de tir n-a fost incă lua
tă „la ochi" de cine trebuie. 
Poate acum.

Rubrlcâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scintellr

Cum vor fi
absolvenții

repartizați în producție 
învățămîntului superior

SCARLAT CALLIMACHII
în ziua de 2 iunie a Încetat din 

viață tovarășul Scarlat Callimachi, 
membru al Partidului Comunist Ro
mân din anul 1932, publicist, poet și 
istoric literar.

Născut la 20 septembrie 1896 Ia 
București, Scarlat 
Callimachi a desfă
șurat o intensă acti
vitate publicistică în 
presa democratică 
din perioada inter
belică, militînd ' îm
potriva reacțiunii și 
fascismului, denun- 
țînd pericolul pe ca- 
re-1 constituiau pen
tru poporul român 
acțiunile organiza
țiilor extremiste de 
dreapta, înfeudarea 
țării Germaniei hi- 
tleriste. A inițiat și 
a condus ziarele de 
stînga „Clopotul", 
„Raza" și „Soarele", 
colaborînd la publi
cații militante ca 
„Facla" și „Chema
rea", ca și la revis
ta internațională 
„Clarte".

Talentul 6ău pu
blicistic a fost neabătut 
slujba cauzei democrației, a nă
zuințelor de dreptate socială ale 
poporului ; pamfletar redutabil, 
convins de dreptatea cauzei no
bile pe care o slujea, a demascat 
prin scrisul său nedreptățile socie
tății burgheze, a lovit în fasciști, in 
dușmanii celor ce muncesc, ai țării.

Profund atașat idealurilor de li
bertate socială și națională ale po
porului nostru, Scarlat Callimachi s-a 
distins prin dăruirea cu care a parti
cipat la acțiunile inițiate și conduse 
de Partidul Comunist Român.

A făcut

nai antifascist, asociația „Amicii 
U.R.S.S." și a fost vicepreședinte al 
Blocului pentru apărarea libertăților 
democratice.

în anii dictaturii legionare-anto- 
nesciene. pentru activitatea sa anti

fascistă a fost inter
nat în lagărul de la 
Miercurea Ciuc, apoi 
in cele de la Cara
cal și Tg. Jiu.

După 23 August 
1944, Scarlat Calli
machi și-a continuat 
activitatea publicisti
că prin articole, stu
dii, versuri, teatru. 
Editează citeva volu
me In domeniul is
toriei, printre care 
biografia lui Dimi- 
trie Cantemir „Viața 
șl opera in imagini" 
(1963), carte tradusă 
in citeva limbi stră
ine, apreciată atît în 
țară, cit și în străi
nătate, „Pagini ine
dite despre Moldo
va", „însemnările 
unui călător străin 
din întîia parte a 
veacului al XlX-lea". 

A îndeplinit, de asemenea, funcții 
de răspundere pe tărim cultural și 
obștesc, fiind decorat cu 
medalii ale Republicii 
România.

Amintirea sa va rămlne 
în inimile tovarășilor săi

ordine și 
Socialiste.

mereu vie 
de luptă.

parte din Comitetul națio-

COMITETUL FOȘTILOR 
LUPTĂTORI ANTIFASCIȘTI 

UNIUNEA SCRIITORILOR 
UNIUNEA ZIARIȘTILOR 

DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA

★

Corpul 
pus la 
publicului

defunctului se 
Cimitirul Bellu.

— joi, între

află de-
Accesul

orele 11

Este cunoscut și recu
noscut sprijinul puternic pe 
care opinia publică ÎI acor
dă organelor care veghează 
la ordinea publică, de la 
sesizarea unor nereguli in 
gospodărirea avutului ob
ștesc, pînă la dezvăluirea 
unor stări de lucruri infrac
ționale. Această conjugare 
firească a eforturilor este 
pe deplin explicabilă. în 
primul rînd că, fiind ale 
noastre, acește instrumente 
ale puterii poporului, trup 
din trupul poporului, se 
cuvin sprijinite, ajutate 
să-și perfecționeze necon
tenit activitatea care nu 
cunoaște țintă mai înaltă 
decit servirea cu devota
ment și abnegație a intere
selor colectivității. In al 
doilea rînd, fiecare cetă
țean este direct interesat 
în menținerea unui climat 
moral corespunzător, a or
dinii și liniștii pe strada, în 
cartierul unde locuiește, în 
parcul ori localul public. 
Este direct interesat în 
combaterea oricăror mani
festări care contravin nor- 

•melor de conviețuire sta
tornicite, a faptelor antiso
ciale care pot lovi în inte
resele generale ale colecti
vității.

Cît de însemnat poate fi

*

și 14. Adunarea de doliu șl în
humarea vor avea loc In aceeași 
zi, la ora 14.

acest ajutor, cît de mult 
poate el să determine pre
venirea sau înlăturarea u- 
nor neajunsuri este lesne 
de demonstrat. Ne oprim la 
unul din miile de exemple 
f>e care le-am putea aduce 
n sprijinul afirmației de 

mai sus : oameni cinstiți, 
care nu pot tolera abuzul, 
hoția, cîștigul nemuncit, 
aduc în scris la cunoștință 
miliției unele nereguli la 
întreprinderea de stat pen
tru creșterea șl ingrășarea 
porcilor din Ulmeni. Cer
cetarea riguroasă, întreprin
să prompt, constată sus
trageri de carne și pro
duse din carne, materiale 
de construcții, raportări fal
se. Este dovedită o pagubă 
în avutul obștesc de peste 
un milion și jumătate lei. 
Sînt stabilite vinovățiile, se 
iau măsuri hotărîte pentru 
asanarea răului. Meritul 
scoaterii în vileag și sto
pării activității infracțio
nale revine tocmai acestui 
semnal al opiniei publice 
active, neingăduitoare cu 
lipsurile; decisă să curme 
ferm orice abatere de la le
gile și normele vieții noas
tre.

în același timp, des
prindem din acest caz ro
lul deosebit pe care-1 are

Pentru ca ogoarele 
să rodească îmbelșugat 

(Urmare din pag. I)
ce a influențat negativ nivelul recol
tei pe terenurile respective. Acum, 
ca urmare a umidității și căldurii ri
dicate, se produce o adevărată ex
plozie în vegetația culturilor, ceea 
ce impune ca toate mijloacele me
canice și forța de muncă să fie con
centrate la prășit.

Ministerul Agriculturii a indicat 
ca unitățile agricole și direcțiile a- 
gricole județene să ia toate măsuri
le pentru ca, prihtr-o temeinică or
ganizare a muncii, pînă Ia începerea 
din plin a recoltării cerealelor pă- 
ioase să se încheie în mod obligato
riu prășitul porumbului și florii-soa- 
relui și să se execute prașila a treia 
la sfecla de zahăr. Avind în vedere 
că stadiul de vegetație a orzului și 
griului este mai avansat decît în alțl 
ani, secerișul va începe mai devre
me. Or, tocmai acest lucru impune 
ca acum, în prima parte a lunii iu
nie, să se depună eforturi stăruitoa
re, să se muncească organizat, din 
zori și pînă seara tîrziu, pentru a se 
executa un volum cit mai mare de 
lucrări la întreținerea culturilor 
prășitoare.

Esențial este ca, prin toate mij
loacele muncii politice, să fie puter
nic concentrate energiile oamenilor 
muncii de la sate, să se întroneze un 
climat de ordine desăvirșită, de înal
tă disciplină și răspundere în exe
cutarea la timp și ia un nivel tehnic 
corespunzător a tuturor lucrărilor 
agricole de sezon. Așa cum s-a sub
liniat la Consfătuirea pe țară a acti
vului de partid și de stat din agri
cultură, care a avut loc In februarie, 
în perioadele hotărîtoare pentru 
recoltă — la semănat, la întreținere, 
la recoltare — trebuie să participe 
efectiv toată lumea satelor. De mo
dul în care se va munci în această 
perioadă In ctmp, cu toate forțele șl 
mijloacele, pentru ca fiecare tarla să 
fie lucrată exemplar, depinde mult 
ca ogoarele să rodească îmbelșugat, 
ceea ce este în folosul țărănimii, al 
economiei naționale, al Întregului 
popor.

îmbinarea forței opiniei pu
blice cu forța legii, puterea 
lor nelimitată în perfec
ționarea vieții noastre so
ciale, tn combaterea încăl
cărilor legii și a normelor 
morale, In efortul de mode-

după cum un simplu oscior 
ii este suficient specia
listului pentru a de
termina științific înfăți
șarea unei ființe care a 
viețuit cu milenii înaintpa 
noastră. Tot astfel, un sirn-

Recent a fost semnat Decretul Consiliului de Stat cu privire Ia re
partizarea In producție a absolvenților instituțiilor de învățămînt su
perior de la cursurile de zi. Documentul prezintă o însemnătate deose
bită pentru încadrarea în muncă a promoțiilor de specialiști, In concor
danță cu obiectivele dezvoltării economice și sociale, pentru o reparti
zare armonioasă a forțelor de producție pe întregul cuprins al țării. în 
legătură cu principiile, criteriile și modul de organizare a repartizării in 
producție a absolvenților instituțiilor de invățămînt superior, am adre
sat cîteva întrebări tovarășului prof. univ. Radu C. BOGDAN, 
adjunct al ministrului educației

studiilor, apreciate de consiliul pro
fesoral.

șl învățămîntului.

— Care slnt principalele pre
vederi incluse in recentul 
creț al Consiliului de Stat 
privire la repartizarea in 
ducție a absolvenților 
lor de invățămint 
cursuri de zi 7

De- 
cu 

pro- 
instituții- 
superior,

dispoziția— Subliniem mai întîl 
de principiu potrivit căreia reparti
zarea absolvenților instituțiilor de 
invățămînt superior se face în acti
vități direct productive industriale, 
pe șantiere de construcții, în unități 
agricole și de transporturi, în activi
tăți de execuție din unitățile econo
mice, în instituții de învățămînt pri
mar, gimnazial și liceal și în alte 
unități, potrivit specialității In care 
au fost pregătiți sau în specialități 
apropiate. Ca atare, se menține in
terdicția repartizării absolvenților în 
aparatul central de stat, precum și 
direct în unitățile de cercetare, pro
iectare și în instituții de învățămînt 
superior, cu excepția absolvenților 
arhitect! șl constructori arhltecți care 
pot fi repartizați și în activități de 
proiectare In construcții. în schimb, 
absolvenții care au obținut rezultate 
bune la învățătură și tn activitatea 
obștească și au dovedit aptitudini 
pentru activitatea de cercetare pot 
primi recomandarea consiliilor pro
fesorale ca, după efectuarea stagiu
lui legal în producție, să poată lucra 
în unitățile de cercetare, proiectare 
și tn instituțiile de învățămînt supe
rior. Aceste recomandări vor fi con
semnate In dispozițiile de repartiza
re. încadrarea și atestarea pe funcții 
de cercetător .științific, inginer pro
iectant sau asistent universitar se 
vor face pe bază de concurs. La con
cursuri pot candida orice absolvenți 
ai instituțiilor de învățămînt supe
rior, inclusiv cei care au Încheiat 
contracte cu unități socialiste și care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
lege. La medii egale, au prioritate 
absolvenții care au primit și reco
mandarea consiliului profesoral.

— Vă rugăm să nominalizați 
CRITERIILE pe baza

tatele cojocele pentru fe
mei. Adulmecînd ocazia 
unui chilipir, un individ 
se-apucă să cumpere și 
să revindă, chiar la In
trare — cu suprapreț — 
marfa atit de cerută. Inter-

cărora st

va efectua repartizarea absol
venților învățămîntului 
rior.

supe-

se e-
obți-

— Repartizarea absolvenților 
fectuează pe baza rezultatelor 
nute la Învățătură, precum și ținlnd 
seama de unele criterii de ordin so
cial, stabilindu-se următoarele pri
orități : șefii de promoție pe specia
lități pot alege, în ordinea mediilor, 
orice post dintre cele puse la dispo
ziția promoției ; absolvenții care so
licită repartizarea in comunele unde 
își au domiciliul, ei. părinții sau so
țul (soția) lor, ori în comune limi
trofe, au prioritate să ocupe locurile 
din aceste localități, indiferent de 
media obținută ; absolvenții care so
licită repartizarea în centrele mun
citorești și în orașele unde își au 
domiciliul, ei, părinții sau soțul (so
ția) lor, cu excepția orașelor mari 
stabilite potrivit legii, și care au ob
ținut în timpul studiilor, cel puțin 
media 7, au prioritate să ocupe locu
rile din aceste localități sau comune 
limitrofe ; absolvenții cu domiciliul 
în orașele mari stabilite potrivit, le
gii. care în timpul studiilor au obți
nut cel puțin media 8, pot ocupa, în 
ordinea mediilor, 70 la sută din nu
mărul total al posturilor puse la dis
poziție pentru repartizarea în aceste 
localități ; ............................
ocupă de 
localitatea 
mediilor.

Pentru 
mai sus, 
prioritate

posturile rămase libere se 
absolvenți, indiferent de 
de domiciliu, tn ordinea

— Cind și cum se organizează 
repartizarea absolvenților in a- 
cest an ? Cind și in ce condiții 
se prevede prezentarea lor la 
posturi ?

— Organizarea șl desfășurarea re
partizării se asigură după sesiunea 
examenului de diplomă, respectiv 
între 10 iunie și 15 iulie, de către 
Comisia guvernamentală de coordo
nare a repartizării în producție a ab
solvenților de învățămînt superior, 
în vederea repartizării nominale, se 
constituie comisii pe domenii de spe
cialitate, conduse de adjunct! ai mi
nistrului sau adjuncți ai conducăto
rilor celorlalte organe centrale coor
donatoare de ramură, din care fac 
parte reprezentanți ai Ministerului 
Educației și Învățămîntului, ai mi
nisterelor și ai celorlalte organe cen
trale, ai consiliilor populare jude
țene, ai U.A.S.C.R. și ai instituțiilor 
de Invățămînt respective. Absolvenții 
se vor prezenta la unitățile socialiste 
In termen de o lună de la data re
partizării, cu excepția celor reparti
zați in invățămînt, care se vor pre
zenta la 1 septembrie. îrt scopul de- 
săvîrșirii pregătirii lor, absolvenții 
repartizați in producție efectuează un 
stagiu in specialitatea pentru care 
s-au pregătit sau în specialități apro
piate. Unitățile socialiste la care sint 
repartizați absolvenții Încheie, con
form dispozițiilor legale, contracte cu 
absolvenții. Contractele de muncă în
cheiate pentru timpul efectuării sta
giului au regimul contractelor de 
muncă pe durată nedeterminată.

— Vă mai adresăm o întreba’ 
re, care deși nu are legătură 
cu tema interviului, preocupă 
In prezent pe mulți cititori: ce 
modificări au survenit in orga
nizarea admiterii în învățămîn- 
tul superior 7toate situațiile prevăzute 

la medii egale vor avea 
._____  de alegere a localității ab
solvenții căsătoriți. In cazul in care 
sint mal mulți absolvenți căsătoriți 
vor fi repartizați in primul rînd cei 
cu copii și după aceea absolvenții 
care au soțul (soția) angajat al unei 
unități socialiste din localitatea res
pectivă. Pentru absolvenții căsătoriți 
din aceeași promoție și specialitate, 
repartizarea ambilor se 
dia de absolvire cea 
a unuia dintre cei doi 
partizare 
In limita 
obștească

O ■

face la me- 
mai mare 

soți. La re
considerare,se vor lua în

a 50 de sutimi, activitatea 
și comportarea în perioada

fond, fac omului „un bine". 
Sar cu gura și cițiva 
de pe margini. (Știți, 
chibițul care se află „în 
treabă" prea grăbit ca să 
vadă mai fntti de partea 
cui este adevărul). „Con-

In lumina Codului etic, societatea te întreabă: 

CUM TRĂIEȘTI, CUM MUNCEȘTI?

Și tu ești OPINIA PUBLICĂ!
Iare a omului nou. Este 
în interesul societății să 
fie stimulată atitudinea 
activă a cetățeanului în 
combaterea șl sancționa
rea actelor de nesocotire a 
normelor vieții sociale.

...Se spune că, uneori, 
arheologul are nevoie doar 
de un ciob pentru a recon
stitui exact forma pierdută 
a vasului de' odinioară,

piu gest Intr-o anume îm
prejurare ori un gind ros
tit ne oferă nu o dată pri
lejul să diagnosticăm o 
atitudine, să radiografiem o 
mentalitate. Iată, pe scurt, 
o întîmplare din care ex
tragem mai lesne acest 
sens adine al faptului de 
semnificație socială. La un 
magazin din Capitală sint 
puse în vînzare mult solici-

vlne prompt omul ordinii 
publice, dar... Dar, o pre
zumtivă cumpărătoare ia 
cu înfocare apărarea negus
torului ad-hoc. Că bietul 
om n-a băgat mîna în 
buzunarul nimănui și că 
cine vrea n-are decit 
să cumpere, deoarece pe 
banii săi o face. Că mi
liția mai bine să vadă de 
alții, nu de ăștia care, în

tribuția" acestora 7 Cît 
pe-aci chilipirgiul să se 
mistuie neobservat în forfo
ta străzii. Iată insă că, la 
un moment dat, femeia, 
care-1 ocrotea cu „inimă de 
mamă" pe bișnițar, strigă : 
„Mi-a furat poșeta ! Hoții I 
Tovarășe milițian, prin- 
deți-1 !...“.

Vasăzică : atît timp cît 
era interesată de afacere —.

■-» Prlntr. specializările pentru 
care se cer recomandări ale organi
zațiilor de partid sau de tineret a 
fost inclusă și sociologia. înscrierile 
candidaților care doresc să participe 
la concursul de admitere în lnvăță- 
mîntul superior, la specializările fi
lozofie, sociologie, economie politici 
și planificare, relații economice In
ternaționale, istorie, drept și drept 
economic administrativ, se prelun
gesc pină la data de 12 iunie a.c., iar 
afișarea listelor cu candidați! admiși 
la înscriere se va face pină la data 
de 20 iunie a.c.

Mihai IORDANESCU

chiar dacă aceasta se pe
trecea în afara limitelor le
gale — persoana în cauză 
nu numai că nu l-a ajutat 
pe omul ordinii publice îh 
exercitarea misiunii sale, 
dar și-a pus la bătaie toată 
elocința pentru a stoarce 
stropul da îngăduință. In 
slujba cărei cauze își „mo
bilizase" resursele avocă
țești 7 A unei cauze strim- 
be, după cum s-a văzut. 
Dar asta doar pînă în clipa 
cind interesele ei au fost 
lezate direct — citiți furtul 
poșetei de către un individ 
din categoria celui pe care-1 
apărase. Atunci și-a adus 
aminte că și pe ea miliția
nul trebuie s-o apere. 
(Omul încercase lucrul 
acesta și mai înainte, dar 
femeia n-a avut ochi să 
vadă). Atunci și-a reamin
tit brusc de lege, de înda
torirea milițianului de a-i 
prinde pe pungași I

Episodul, in felul său, este 
semnificativ. înainte de 
toate pentru a reaminti, 
încă o dată, cit de însem
nat este acest mijloc prin
cipal de educare și influen
țare morală a individului 
— opinia colectivă.

Anii noștri, de ample edi
ficări materiale și spiritua
le, au consacrat opinia de

masă drept o autoritate re
cunoscută pentru respec
tarea normelor obligatorii 
ale vieții sociale. Codul etic 
comunist încorporează în 
chip strălucit tn postulatele 
sale această puternică ex
presie a experienței colec
tive, sinteză a legilor scrise 
și nescrise păstrate și trans
mise din generație în gene
rație. Astfel, acest docu
ment de căpătîi acordă o 
deosebită Însemnătate ro
lului activ, ofensiv, al opi
niei publice.

Așa cum ne îndeamnă 
Codul etic, luptăm pentru a 
promova principiile înalte 
ale moralei comuniste, pen
tru a statornici temeinic la 
fiecare loc de muncă. In 
ansamblul vieții noastre, o 
atmosferă morală pe măsu
ra orinduirii pe care o edi
ficăm. Iată de ce, pentru 
înfăptuirea acestei unanime 
aspirații, avem îndatorirea 
civică de a antrena forța 
transformatoare a opiniei 
colective, întreaga ei auto
ritate pusă in slujba întro
nării riguroase a principii
lor și normelor eticii și e- 
chitățli socialiste.

Iile TANASACHB
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
In brazilia

9

(Urmare din pag. I)

în continuare, președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu le sînt prezentate celelal
te oficialități braziliene venite în in- 
tîmpinare. Un grup de copii oferă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu frumoase 
buchete de flori.

Oaspeții români sînt Invitați apoi 
In salonul oficial al aeroportului, 
unde se întrețin cordial cu distinsele 
gazde.

Președintele Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, președintele 
Ernesto Geisel și doamna Lucy Gei
sel iau loc tn mașini. Coloana ofi
cială. escortată de o gardă de moto- 
cicliști. se înscrie pe autostrada care 
leagă aeroportul de noua capitală — 
orașul Brasilia. Mașinile oficiale stră
bat străzile largi ale celei mai tine
re capitale din lume, așezată în ini-

ma platoului Goianiei, care separă 
cele două mari bazine hidrografice 
ale Americii de Sud — Amazonul și 
La Plata.

Brasilia — supranumit „orașul se
colului al XXI-lea“ — impresionea
ză, în primul rînd, prin concepția 
urbanistică ultramodernă și prin ori
ginale soluții arhitectonice, datorate 
celor doi proiectanți ai noii capitale, 
urbanistul Lucio Costa și arhitectul 
Oscar Niemeyer. Pină la hotelul Na- 
cional, reședința rezervată înalților 
oaspeți români, coloana oficială stră
bate arterele noului oraș, flancate de 
edificii grandioase, alcătuind, în an
samblu, o veritabilă 
hitectură modernă.

Orașul cunoaște o 
tiginoasă, ajungind, 
deceniu și jumătate 
numere, împreună cu orășelele-sate- 
lit, aproape un milion de locuitori, 
depășind astfel de aproape două ori

expoziție da ar-

expansiune ver- 
după numai un 
de existentă, să

TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL
Tovarășului IOSIP BROZ TITO

Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 
Președintele Uniunii Comuniștilor din IugoslaviaSurvolînd teritoriul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, doresc să vă adresez un călduros salut tovărășesc, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire.Folosesc și acest prilej pentru a ura popoarelor iugoslave vecine și prietene noi și tot mai mari realizări în opera de făurire a societății & âjaliste, pe calea prosperității și progresului patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale Domnului GIOVANNI LEONE
Președintele Republicii ItalieneCu ocazia survolării teritoriului Republicii Italiene, am deosebita plăcere de a vă adresa un călduros salut, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul italian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului HOUARI BOUMEDIENE
Președintele Consiliului Revoluției, 

Președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Algeriene Democratice și PopulareCu ocazia survolării teritoriului Republicii Algeriene Democratice și Populare, doresc să vă adresez un cordial salut prietenesc, urările mele de sănătate și fericire personală, de succes deplin activității laborioase desfășurate de poporul algerîan prieten pentru propășirea și dezvoltarea patriei sale libere și independente.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
1

Maiestății Sale HASSAN AU II-LEÂ
Regele MaroculuiSurvolarea teritoriului Regatului Maroc îmi oferă plăcuta ocazie de 

a vă transmite un salut călduros, precum și urările noastre de sănătate 
șl fericire, de noi succese în activitatea poporului marocan prieten dedicată propășirii patriei sale.

bi»i

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului MORTAR OULD DADDAH

Președintele Republicii Islamice MauritaniaCu prilejul survolării teritoriului Republicii Islamice Mauritania, vă transmit un cordial mesaj de prietenie, împreună cu urările mele de sănătate și fericire personală, de succes deplin poporului mauritanian prieten în lupta sa pentru dezvoltarea liberă și independentă a patriei sale, pentru pace și progres.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului LEOPOLD SEDAR SENGHOR

Președintele Republicii SenegalCu prilejul survolului și al escalei pe teritoriul Republicii Senegal; doresc să vă transmit un călduros salut prietenesc, urări de sănătate și fericire personală. Adresez poporului senegalez prieten cele mai sincere urări de succes în activitatea sa pentru propășirea patriei, pentru pace și progres.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România

cifra prevăzută de proiectanți pentru 
anul 2000.

Coloana oficială sosește la hotelul 
Nacional. Președintele Ernesto Gei- 
sel și doamna Lucy Geisel iși iau 
rămas bun de la președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, urmînd a se reîntllni în 
cadrul altor manifestări înscrise în 
programul primei zile a vizitei.

Ceremonia sosirii, desfășurată !n- 
tr-o atmosferă sărbătorească, plină 
de strălucire, atenția deosebită acor
dată de președintele țării-gazdă, de 
înaltele autorități braziliene civile șl 
militare, puternica rezonanță a vizi-

tei In paginile ziarelor și In emisiu
nile posturilor de radio și televiziune 
reflectă marele interes pe care Bra
zilia îl manifestă față de această vi
zită, înalta prețuire, stima și consi
derația față de președintele Nicolae 
Ceaușescu, față de poporul român.

Aceste elocvente manifestări ilus
trează, totodată, dorința guvernului 
brazilian de a dezvolta bunele rela
ții tradiționale dintre cele două țări 
și popoare, de a amplifica și diver
sifica schimburile comerciale și 
cooperarea economică și tehnico- 
științifică In folosul ambelor 
poare.

Largi posibilități pentru

dezvoltarea colaborării

bilaterale
Ziarele braziliene apărute miercuri 

salută vizita oficială în Brazilia a 
președintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Sub titluri mari, ziarele publică 
ample articole, relatări, comentarii, 
prezentări biografice ale înalților 
oaspeți români.

în mod deosebit, articolele și co
mentariile subliniază prezența activă 
în viața internațională a președin
telui Nicolae Ceaușescu, remarcabila 
sa contribuție la rezolvarea celor 
mai arzătoare probleme ce confruntă 
omenirea contemporană, eforturile 
constante și inițiativele României 
pentru promovarea unei politici de 
pace, prietenie și colaborare cu toa
te statele, indiferent de orînduirea 
lor socială. Ziarele subliniază, de a- 
semenea, efortul personal al pre
ședintelui României la instaurarea 
noii ordini politice și economice 
internaționale, la 
făurirea unei 
lumi mai bune și 
mai drepte.

Ziarul „COR- 
REIO BRASILI- 
ENSE" publică o 
pagină specială, 
consacrată eveni
mentului. domi
nată de un mare portret al președinte
lui Nicolae Ceaușescu și de alte foto
grafii înfățlșînd momente din activita
tea șefului statului român. „Persona
litatea secretarului general al Parti
dului Comunist și președinte al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, care sosește astăzi în 
Brazilia — scrie ziarul — se confun
dă cu însăși istoria patriei Sale.

Personalitatea deosebită a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu este 
reliefată de fapte recente. Nu știm 
cît de mare a fost distrugerea pro
vocată de război, dar adevărul este 
că România, ca și conducătorul5 său; 
este o țară de tineri. Și cu această 
tinerețe, după ce a tăcut și Ultimul 
tun al celui de-al doilea război mon
dial, a ridicat din cenușă o națiune 
socialistă ai cărei indici de creștere 
și evoluție politică sînt remarcați 
în statisticile mondiale.

Fusese o țară cu o minoritate bo
gată și o majoritate săracă. Treizeci 
de ani după aceea, vizitatorul întîl- 
nește înăuntrul frontierelor Româ
niei ritmul trepidant al unui popor 
ce tși deschide drumul spre un sta
diu superior al socialismului șl dez
voltării. Din această cauză, se spu
ne că viața lui Nicolae Ceaușescu 
este propria istorie modernă a pa
triei sale. Iată de ce, prezentînd 
personalitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu subliniem clarviziunea șl 
înțelepciunea cu care caută să con
struiască un socialism 
dițiilor și caracterului 
poporului român".

Subliniind multiplele 
șefului statului român 
tori ai altor țări și popoare, 
reio Brasiliense" scrie : „~ 
nul are o explicație și ea se află a- 
tit în activitatea desfășurată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, cît și 
în gîndirea sa politică". Relevînd 
principiile ce călăuzesc politica ex
ternă a României, de dezvoltare a 
relațiilor cu toate statele, indiferent 
de orînduirea socială, de promovare 
a schimburilor de valori materiale 
și spirituale, de cooperare pentru 
soluționarea problemelor internațio
nale. de apărare a păcii șl securității 
popoarelor, ziarul scrie : „In acest 
spirit. România desfășoară o inten
să activitate în extinderea relațiilor 
sale cu toate țările de pe toate con
tinentele".

Reprezentant al unui popor înde
părtat din punct de vedere geogra
fic, dar apropiat de noi prin factori 
de origine, limbă și cultură, pre-

Ample relatări 
în presa braziliană

potrivit con- 
național al

contacte ale 
cu conducă- 

„Cor- 
.Fenome-

po-

ședințele Nicolae Ceaușescu aduce 
în Brazilia un mesaj al latinității a- 
șezate în acea parte a Europei. Iar 
mesajul său este cu atît mai impor
tant, cu cît vine din mîinile unui 
conducător socialist care apără cu 
cea mai mare intransigență princi
piul suveranității statelor și al li
berei autodeterminări a popoarelor 
— scrie. în încheiere, „Correio Bra- 
siliense".

Ziarul „O ESTADO DE SAO 
PAULO" publică în prima pagină 
un comentariu în care sublinia
ză faptul că președintele României 
va analiza cu oficialitățile țării-gaz
dă noile posibilități de a dinamiza 
relațiile politice, economice și cultu
rale dintre cele două țări. Totodată, 
în celelalte pagini ale ziarului, spații 
ample sînt consacrate evenimentu
lui, sub titlul general „Nicolae 
Ceaușescu a venit pentru a ampli

fica schimburile 
comerciale". în 
cadrul grupajului, 
într-un reportaj al 
trimisului spe
cial al ziarului 
la Bucifrești, se 
scrie : „România 
este o țară su
verană care și-a 

ales liber drumul său, căutîndu-și 
soluții proprii. Uriașul efort național 
pentru dezvoltare poate fi văzut în 
întreaga țară".

într-un alt articol, dedicat dezvol
tării industriale a tării noastre. „O 
Estado de Sao Paulo", referindu-se 
la posibilitățile ce vor fi create prin 
întîlnirea la nivel înalt româno-bra- 
ziliană în ce privește cooperarea e- 
conomică, subliniază că industria 
producătoare de echipament pentru 
explorarea și exploatarea petrolului, 
precum și industria petrochimică re
prezintă sectoare de un mare inte- 
res în cadrul schimburilor dintre 
cele două țări,. „Cu o veche tradiție 
în această arie (România a con
struit acum 120 de ani, prima rafi
nărie de petrol din lume) și o con
siderabilă disponibilitate de echipa
ment In această epocă — scrie zia
rul — oferta României va fl 
fără îndoială bine primită de Bra
zilia. La 60 km de București, o mare 
industrie produce, în prezent, mate
rial complet pentru explorarea pe
trolului și, fără îndoială. Brazilia va 
fi curînd inclusă între noii săi cli- 
enți. Nu este un faot atît de nou, de
oarece încă în 1964 Brazilia a cum
părat din România echipament de 
forare, care și astăzi este folosit de 
„Petrobras". în continuare. ziarul 
descrie pe larg uzina „1 Mai" din 
Ploiești, list's produselor sale. re- 
marcînd: „ACest echipament este de 
o tehnologie dintre cele mai avan
sate și de o eficiență probată, fiind 
exportat în Orientul Apropiat, Sta
tele Unite si Europa".

Ziarul „DIARIO DE BRASILIA" 
Inserează articole privind variate 
aspecte din dezvoltarea economică 
și socială a tării noastre : „Un mare 
salt al industriei chimice românești", 
„Agricultura — bază pentru o bună 
economie", „Transporturile în Româ
nia. factor al progresului", „O țară 
în dezvoltare". Pagina este ilustrată 
eu portrete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Relatarea vizitei: 
Victor STAMATE 
Vasile OROS 
Valentin PĂUNESCU 
Foto : Anghel Pasat

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaPoporul iordanian mi se alătură în a exprima Excelenței Voastre și poporului prieten român recunoștința și aprecierile noastre profunde pentru amabilul mesaj de felicitări și bune urări pe care ni le-ați adresat cu ocazia aniversării Zilei independenței a Iordaniei.Sînt ferm convins că relațiile de prietenie între cele două țări se vor dezvolta și în viitor în interesul celor două popoare și al păcii mondiale.Folosesc acest prilej pentru a transmite Excelenței Voastre cele mai bune urări de multă sănătate, fericire personală, precum și urări 1 de progres și prosperitate continuă poporului prieten român sub conducerea dumneavoastră dinamică.

Cu prilejul sărbătorii

nationals a Republicii

Vietnamului de Sud

HUSSEIN I

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaZburînd deasupra teritoriului Republicii Socialiste România, vă rog să primiți cele mai bune urări ale mele de sănătate și prosperitate pentru poporul român.

STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Primire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Ștefan Andrei, membru 

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar 81 C.C. al P.C.R., a 
primit pe Jorge Campinos, membru 
al conducerii Partidului Socialist din 
Portugalia, secretar de stat la Minis
terul Afacerilor Externe al Republi
cii Portugheze, care s-a aflat în vizi
tă in țara noastră. în timpul convor
birii au fost abordate aspecte ale re
lațiilor dintre cele două partide șl 
ale raporturilor de colaborare dintre 
România și Portugalia. La lntrevede-

re a participat Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

★
Jorge Campinos, secretar de stat 

Ia M.A.E. al Republicii Portugheze, a 
părăsit, miercuri după-amiază, Ca
pitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost condus de membri 
ai conducerii M.A.E. și de Antonio 
Luis de Magalhaes de Abreu Novais 
Machado, ambasadorul Portugaliei 
la București.

(Agerpres)

Președintele Marii 
a plecat

Adunări Naționale
Ain

Gală de filme 
vietnameze

Cu prilejul celei de-a 6-a aniver
sări a constituirii Guvernului Revo
luționar Provizoriu —‘ sărbătoarea 
națională a Republicii Vietnamului 
de Sud — miercuri seara a avut loc, 
la Casa filmului din Capitală, o 
gală de filme documentare, organi
zată de Consiliul Culturii șl Educa
ției Socialiste.

Filmele înscrise In programul ma
nifestării evocă momente din viața 
și activitatea marelui fiu al poporu
lui vietnamez, Ho Si Min, aspecte 
ale luptei eroice duse de patrioții 
sud-vietnamezi împotriva agresiunii 
imperialiste, pentru făurirea unei 
vieți libere și prospere, într-o patrie 
unită și independentă.

La manifestare au luat parte Du
mitru Ghișe, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste. Constantin Paraschivescu Bălă- 
ceanu, vicepreședinte al Comitetului 
național de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez, reprezentanți al 
Ministerului Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Au participat, de asemenea. Lam 
Van Luu. ambasadorul Republicii 
Vietnamului de Sud la București, 
Tran Cuc. însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Republicii Democrate 
Vietnam la București, membri ai ce
lor două ambasade.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră. înainte de spectacol, Dumitru 
Fernoagă, directorul Casei de filme 
5, a vorbit despre semnificația eveni
mentului aniversat, relevînd impor
tanta istorică a victoriei pe care 
poporul vietnamez a obținut-o In 
lupta sa dreaptă, eroică.

(Agerpres)

Președintele Marii Adunări Națio
nale, Nicolae Giosan, a plecat, 
miercuri după-amiază, la Berna, 
pentru a face o vizită oficială în 
Elveția, la invitația Consiliului Na
țional al acestei țări.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

au fost prezent) Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al M.A.N., și Maria 
Groza, vicepreședinte al Comisiei 
constitutionale și juridice a M.A.N.

A fost de față Pierre Henri Auba- 
ret, ambasadorul Elveției 
rești.

Cronica zilei
la Bucu- 
(Agerpres)

Lucrările primei sesiuni a Comisiei
româno-senegaleze

între 2 și 4 iunie, la București s-au 
desfășurat lucrările primei sesiuni a 
Comisiei mixte româno-senegaleze.

Comisia a examinat dezvoltarea 
schimburilor comerciale dintre cele 
două state, precum și aspecte ale co
operării economice și tehnice, în spe
cial în domeniul geologic și minier.

în încheierea lucrărilor, Constantin 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și Ibrahima 
Boye, ambasadorul Senegalului la 
București, au semnat protocolul pri
mei sesiuni.

La semnare au fost prezenți func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, r membrii celor două

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej a fost subliniat faptul că în ex
tinderea relațiilor economice româ
no-senegaleze s-au Înregistrat 
semnate progrese, apreciindu-se, 
odată, că există condiții pentru 
tensificarea relațiilor economice 
colaborare Și cooperare dintre 
două țări.

In- 
tot- 
in- 
de 

cele

♦
La Ministerul Afacerilor Externe 

a avut loc, miercuri la amiază, sem
narea Protocolului de schimburi cul
turale între Guvernul Republicii So
cialiste România și Guvernul Repu
blicii Senegal pentru anii 1975—1977.

Aplicînd acordul de cooperare cul
turală existent între cele două țări, 
documentul prevede o serie de ac
țiuni în domeniile culturii și infor

vremea
Pentru zilele de 8, 7 și 8 iunie. Tn 

(ară : Vreme răcoroasă la început, a- 
poi in încălzire. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea averse locale de

mixte

educației, 
în scopul 

fundamentale

mației, Invățămîntulul șl 
tineretului și sportului, 
ilustrării aspectelor 
ale culturilor română și senegaleză 
urmează să se organizeze, reciproc, 
cîte o săptămînă culturală, avînd In 
program expoziții, reprezentații tea
trale și folclorice, proiecții de fil
me, vor fi stabilite relații de coope
rare între instituțiile’ cinematografi
ce din cele două țări, schimburi de 
specialiști și materiale informative 
editate de muzee, de delegații din 
sectorul activităților cultural-educa
tive de masă, radiodifuziunii, te
leviziunii, preset. Cele două părți vor 
acorda, reciproc, burse pentru stu
dii, stagii și specializare, se vor face 
schimburi de manuale didactice șl 
materiale documentare, de cercetă
tori sau conferențiari în vederea u- 
nei colaborări mai strînse între uni
versitățile șl organismele de cerce
tare din România și Senegal. în a- 
celașl timp, organizațiile de tineret 
din cele două țări vor fi încurajate 
să dezvolte relații de prietenie, mai 
ales prin schimb de informații și 
delegați, vor fi facilitate relațiile In
tre organizațiile din domeniul edu
cației fizice și sportului.

Protocolul româno-senegalez a fost 
semnat de Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
Ibrahima Boye, ambasadorul Sene
galului Ia București.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit telegrame de 
mulțumiri din partea lui Alberto J. 
Vignes, ministrul relațiilor externe 
și cultelor al Republicii Argentina, 
pentru felicitările transmise cu pri
lejul sărbătorii naționale a tării sale, 
și de la ministrul de externe al Re
publicii Democratice Sudan, Gamal 
Mohamed Ahmed, pentru felicitările 
șl urările adresate cu prilejul Zilei 
Revoluției Sudaneze.

★

La Casa de cultură a Institutului 
român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea a avut loc, miercuri 
după-amiază, vernisajul unei expo
ziții fotodocumentare dedicate apro
piatei Zile naționale a Suediei.

în alocuțiunile rostite Ia vernisaj, 
loan Botar. secretar general al 
I.R.R.C.S., și ambasadorul Suediei la 
București, Curt Leijon, au subliniat 
contribuția schimburilor culturale la 
o mai bună cunoaștere și la dez
voltarea legăturilor dintre cele două 
țări, la cauza prieteniei și păcii in
tre popoare.

Cu același prilej, Institutul a or
ganizat o seară culturală, în cadrul 
căreia Valeriu Munteanu, lector la 
Universitatea București, a împărtă
șit impresii de călătorie din Suedia, 
în continuare a fost prezentat un 
program de filme documentare sue
deze.

(Agerpres)

(Agerpres)

z / 
ploaie, mal frecvent In regiunile de 
deal si de munte. VInt slab pînă la po
trivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse Intre 6 șl 16 grade. Iar ma
ximele între 16 șl 26 de grade, pe a- 
Iocuri mai ridicate. In București : Ce
rul va fl temporar noros. ploaie de 
scurtă durată, mai ales după-amiaza. 
Vlnt slab pînă la potrivit, temperatura 
ușor variabilă la Început, apoi In 
creștere.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 4 IUNIE 1975

FOND GENERAL DE CÎSTIGURI:
2 759 686 lei din care : 2 055 411 lei 
report.

Extragerea I : 1 39 13 36 44 15

Extragerea a II-a : 8 41 20 2 35
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SESIUNE ȘTIINȚIFICA

Zilele trecute s-au desfășurat lu
crările celei de-a VIII-a sesiuni 
anuale a Comitetului județean 
Neamț al P.C.R., consacrate per
fecționării activității politico-ideo- 
logice și cultural-educative în ve
derea formării și dezvoltării con
științei socialiste a maselor. La 
actuala sesiune, care a avut ca 
temă „Educația revoluționară, 
marxist-leninistă a maselor — co
ordonată fundamentală a Progra
mului Partidului Comunist Român 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism", au 
participat peste 500 de cercetători 
de la institutele centrale de spe
cialitate, activiști de partid și de 
stat. Atît în plen, cît și în cadrul 
celor trei secțiuni ale sesiunii s-au 
prezentat aproape 60 de referate 
șl comunicări al căror conținut a 
fost completat de Interesantul ma
terial documentar reunit într-o ex
poziție deschisă cu acest prilej. 
(Ion Manea).

EXPOZIȚIE DE FILATELIE

La Arad, tn holul Teatrului de 
Stat s-a deschis expoziția na
țională de filatelie „Cravatele 
roșii", ediția a cincea — 1975. or
ganizată de Consiliul Național al

Organizației Pionierilor, Ministerul 
Educației și învățămîntuluf și A- 
sociația filateliștilor din România. 
Diversitatea și originalitatea mate
rialului filatelic expus eviden
țiază pasiunea și preocupările in
tense ale pionierilor din majorita
tea județelor tării față de acest 
gen de activitate cu deosebite va
lențe educative. Festivitățile pri
lejuite de deschiderea expoziției 
s-au încheiat cu o masă rotundă 
pe tema „Educația patriotică a 
pionierilor și școlarilor prin fila-

CARNET

CULTURAL
telie", la care au participat mem
bri ai asociației filateliștilor, cadre 
didactice, conducători de cercuri 
filatelice, pionieri. (Constantin 81- 
mion).

SALONUL DE ARTĂ 
BAIMĂREAN

La Baia Mare, tn sălile comple
xului expozițional djn strada 
Victoriei nr. 21, s-a deschis primul 
Salon de primăvară organizat de

filiala din localitate a Uniunii ar
tiștilor plastici. Cele 132 de lucrări 
— pictură, sculptură, grafică și 
artă decorativă — poartă semnă
tura a 42 de artiști plastici din 
Maramureș. Filiala băimăreană 
și-a propus să permanentizeze a- 
ceastă manifestare artistică, care 
prezintă compoziții de gen cu o te
matică inspirată din realitățile co
tidiene ale construcției socialismu
lui, precum și peisaje, portrete, 
naturi statice. (Gh. Susa).

REUNIUNE CORALA

Comuna Săvădisla, din județul 
Cluj, a fost, zilele trecute, gazda 
unei reuniuni corale. Au participat 
formațiile corale ale căminelor 
culturale din Mănăstireni, Rișca, 
Bicălat, Vlaha, Hășdate, Izvoru 
Crișulul, Săvădisla și Casa de 
cultură a orașului Huedin. Printre 
invitați : corul de fete al între
prinderii de tricotaje „Someșul" și 
corul de cameră al liceului „Gheor- 
ghe Barițiu" din Cluj-Napoca. Au 
fost prezentate cîntece de masă, 
prelucrări folclorice și piese de 
muzică clasică. De o bună apre
ciere s-au bucurat formațiile co
rale din Huedin, Mănăstireni și 
Bicălat, pentru repertoriile lor o- 
riginale și melodiile inspirate din 
folclorul local. (Alexandru Mu- 
reșan).

în preliminariile turneului olimpic de fotbal

ROMÂNIA — DANEMARCA 4-0 (1-0)
Ieri, pe stadionul bucureștean „23 

August", în primul meci din preli
minariile turneului olimpic (grupa 
I), selecționata României a învins 
selecționata Danemarcei cu 4—0 
(1—0). Scorul a fost stabilit prin go
lurile marcate de Kun (min. 15 — 
după un schimb reușit de pase Intre 
Bălăci și Dumitru, acesta a șutat 
foarte puternic, iar portarul danez a 
fost obligat să respingă mingea care 
a fost reluată de Kun) ; Sandu Ga
briel (min. 64 — după o lovitură li
beră executată de Dumitru) ; Dumi
tru (min. 65) și Dinu (min. 83). După 
cum rezultă și din marcarea goluri
lor, mijlocașul Dumitru a avut cele 
mai reușite contribuții la jocul în 
atac al formației române. La fel de 
sigur ca și în precedentul meci in
ternațional a fost fundașul central 
Sandu Gabriel. Deși formația repre
zentativă daneză aliniată ieri la 
București a părut mai puțin pusă la 
punct decît aceea care fusese învin
să, la 11 mai, cu 6—1, totuși echipa 
noastră a avut dificultăți pînă a-și 
crea un scor net. Detașarea ca scor 
s-a produs abia în minutele 64 și 65 ; 
în restul timpului au fost puține ac
țiuni cursive. Caracterul dezordonat 
al jocului se datorează, după păre
rea noastră, rolului care i se atribuie, 
sau și-l atribuie, de mai multă vre
me, căpitanul echipei, Cornel Dinu. 
Acesta nu numai că a instituit un 
fel de monopol al Inițierii acțiunilor, 
pasînd apoi mingea de multe ori de

fectuos, ci, în plus, încalcă fără dis- 
cernămînt zonele propriilor lui par
teneri, fapt care produce dezordine 
în jocul înaintării.

Ieri echipa noastră a avut urmă
toarea alcătuire : Răducanu — Che- 
ran, Sătmăreanu II, G. Sandu, An- 
ghelini — Dinu, Dumitru, Bălăci — 
Crișan, Kun, Lucescu. După pauză, 
pe aripa stingă a intrat Marcu în lo
cul lui Lucescu. Cu 9 minute înainte 
de sfîrșitul meciului, Dumitru a fost 
înlocuit de Boloni.

Partida a fost condusă de Olk Hil- 
mi, cu scăpări, mai ales în privința 
sancționării unor faulturi comise a- 
supra jucătorilor noștri, dintre care 
unul (min. 55, asupra lui Marcu) pe
trecut în careu.

Meciul retur dintre selecționatele 
olimpice ale României și Danemarcei 
va avea loc, într-un oraș danez, la 
18 iunie.

Valeriu MIRONESCU

*

Aseară, la Stockholm, lntr-un meci 
pentru campionatul european de 
fotbal grupa a treia, echipa Iugosla
viei a învins cu scorul de 2—1 (1—1) 
selecționata Suediei. Au marcat Ka- 
talinski, Ivezici, respectiv Edstrom, 
în clasamentul grupei conduce Iu
goslavia cu 4 puncte, urmată de 
Irlanda de Nord — 4 puncte. Nor
vegia — 2 puncte etc.

Box : ÎNTRECERILE PENTRU 
CENTURILE EUROPENE

VARȘOVIA 4 (De la trimisul A- 
gerpres, P. Ochialbi) : Cea de-a 21-a 
ediție a campionatelor europene de 
box a continuat la Katowice cu re
uniunile sferturilor de finală. Pri
mul dintre pugiliștii români care 
s-a calificat pentru semifinale a fost 
Remus Cosma (categ. semimuscă), 
învingător la puncte în meciul sus
ținut cu Dietmar Geilich (R. D. 
Germană). La categoria muscă, româ
nul Constantin Gruiescu, deținătorul 
titlului continental, l-a întrecut la 
puncte pe G. Soutton (Țara Galilor), 
în limitele categoriei pană, după un 
meci echilibrat. Gheorghe Ciochină 
a pierdut la puncte în fața lui Bro
nislav Ristici (Iugoslavia). La catego
ria semimijlocie, Victor Silberman 
I-a întrecut la puncte pe bulgarul 
Plamen Iankov. în semifinale, Silber
man îl va întîlni pe danezul Bocker. 
în limitele categoriei mijlocie mică, 
V. Savcenko (U.R.S.S.) a cîștigat la 
puncte meciul cu Alexandru Tîrboi 
(România).

DISTINCȚIE 
PENTRU MARIA ALEXANDRU

Maesțra emerită a sportului Maria 
Alexandru a fost distinsă cu medalia 
de aur a Federației de tenis de masă 
din Japonia, ca simbol al succesului 
și cooperării jucătoarei noastre cu 
sportivii japonezi la campionatele 
mondiale de la Sarajevo (1973) și 
Calcutta (1975), cînd Maria Alexandru 
a cîștigat titlurile mondiale în proba 
de dublu femei împreună cu Mîho 
Hamada și, respectiv, Shoko Taka
hashi.

Este pentru prima oară In Istoria 
forului de specialitate nipon cînd 
această medalie de aur este atribui
tă unui sportiv străin.

A APĂRUT REVISTA

„VIITORUL SOCIAL"
nr. 2/1975

Revista se deschide cu editorialul 
„Un militant înflăcărat — un exem
plu de spirit revoluționar", dedicat 
realegerii in înalta funcție de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în continuare sînt publi
cate articolele : „Perfecționarea ca
drului legislativ al conducerii vieții 
economico-sociale", de loan Ceter- 
chi ; „Populația — factor activ al 
creșterii economice", de Roman Mol
dovan ; „Puterea de stat și sistemul 
politic institutionalizat", de Ladislau 
Lorincz ; „Sociologia — o știință și 
o profesie", de Ion Drăgan ; „Consi
derații privind conceptul noii ordini 
economice și politice mondiale" (I), 
de Nicolae Ecobescu și Victor Ducu- 
lescu ; „Retrospectivă asupra unul e- 
veniment memorabil : victoria de la 
9 mai 1945", de Ion Coman. Un bo
gat conținut prezintă rubricile : „So
ciologia organizării și a conducerii 
sociale", „Metodologia științelor so
ciale", „Cercetări de teren", „Comen- 
tarii-dezbateri", „Evocări", „Viața 
științifică internă și internațională", 
„Recenzii" și „Note de lectură".

tv
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
17,00 Telex.
17,05 Atenție Ia... neatenție I
17.25 Universitatea TV.
17.55 Film serial pentru copil s 

„Răpitorii".
18.20 Scena — emisiune de critică 

și actualitate teatrală.
18,35 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
19.20 1001 de seri : stan șl Bran.
19.30 Telejurnal.
20.00 Ancheta T. 1 Cum învață tt- 

nărul să devină muncitor.
80.30 Un paradis al „vlnătorllor" de 

imagini...
30.55 In Grinzing, pe Ring șl tn 

Prater... Fragmente din cele 
mai cunoscute operete de 
Jacques Offenbach. Karl 
Zeller, Richard Heuberger si 
Johann Strauss.

21,40 Univers științific.
22.10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL n
17,00 Fotbal : Rapid — Progresul 

(divizia națională Bl. Trans
misiune directă de la stadio
nul Giulești.

18,50 Ilustrate muzlcal-coregrafice.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Concertul orchestrei simfoni

ce a Radioteleviziunii româ
ne. Dirijor : Francesco dl 
Massi (Italia).

22,00 Pagini de umor. Ce vrăji ■ 
mal făcut nevasta mea.

22.25 închiderea programului.
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INTERVIUL ACORDAT DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

publicistului italian prof. Giancarlo Elia Valori
. După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolas Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist 

Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, la 20 mai, pe prof. Giancarlo Elia Valori se
cretarul general al Institutului italian de relații internaționale.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu pentru revistele italiene IL 
SETTIMANALE" și „MONDO BANCARIO".

ÎNTREBARE : Principiul ne
amestecului in treburile interne 
ale statelor ar trebui să regle
menteze tot mai activ relațiile 
internaționale ; ce întreprinde, 
in acest sens, țara dumneavoas
tră ți care credeți că trebuie să 
fie contribuția sa la promovarea 
eticii in relațiile dintre state ? 

RĂSPUNS : După cum se știe, în 
viața internațională s-au produs și 
sint încă în curs mari schimbări în 
raportul de forțe, adînci transformări 
sociale și naționale. Toate aceste 
schimbări fac tot mai necesară afir
marea unor relații noi între state, 
între națiuni, bazate pe deplina ega
litate în drepturi, pe respectul inde
pendenței și suveranității naționale, 
pe neamestec în treburile interne. 
Aceste principii sînt singurele care 
pot oferi posibilitatea unei conlucrări 
pașnice între state, pot deschide ca
lea dezvoltării economice-sociale, a 
ridicării bunăstării tuturor națiunilor 
lumii. Desigur, aceasta presupune ca 
toate statele să-și intensifice efortu
rile pentru afirmarea în viață a aces
tor principii, ca popoarele să acțio
neze în direcția determinării tuturor 
guvernelor de a renunța cu desăvir- 
Șire la politica de forță și de ames
tec în treburile altor state. Acționînd 
pentru afirmarea acestor principii, 
România dezvoltă larg relațiile sale 
cu toate statele, fără deosebire de 
orînduire socială, extinde colaborarea 
economică, tehnico-științifică, cultu
rală, considerînd că în acest fel se 
deschide calea apropierii și cunoaș
terii popoarelor și se creează condi
țiile pentru afirmarea noilor princi
pii în relațiile internaționale.

ÎNTREBARE : Se știe că nor
mele de drept internațional nu 
sint coercitive cum sint cele de 
drept intern public sau privat : 
ele sint, de la caz la caz, rodul 
unor cutume sau convenții in
tre state. Sinteți de acord, 
domnule președinte, că pentru a 
fi respectate totdeauna și pretu
tindeni, este de dorit ca aceste 
norme să fie raportate la Carta 
O.N.U., care, fără îndoială, este 
astăzi organizația internațională 
înzestrată cu cea mai mare au
toritate ?

Care considerați că trebuie să 
fie in prezent rolul O.N.U. in 
llLTTLS ?

RĂSPUNS : După cum se știe, cel 
de-al doilea război mondial a fost 
precedat de încălcarea acordurilor, a 
normelor internaționale, inclusiv de 
nesocotirea rolului Ligii Națiunilor 
Unite. »

Mă refer la aceasta pentru a sub
linia necesitatea respectării normelor 
de drept internațional, a democrati
zării vieții internaționale care să 
creeze Condițiile necesare participării 
tuturor statelor — indiferent de mă
rime și de orînduirea lor socială — 
la soluționarea problemelor complexe 
care preocupă astăzi omenirea. Fără 
Îndoială, în această privință trebuie 
pornit de la principiile înscrise îh 
Carta Organizației Națiunilor Unite, 
precum și de la alte convenții și 
norme de drept internațional ; tot
odată, trebuie tinut seama de schim
bările care s-au produs în lume și 
care reclamă elaborarea unor norme 
noi, democratice. De altfel, după cum 
se știe, pe plan mondial .au loc 
o serie de conferințe internaționale 
care își propun tocmai elaborarea 
unor norme noi cum ar fi, de exem
plu, în ce privește dreptul mărilor 
— fără să mai vorbim de problemele 
economice și de alte probleme care 
trebuie reglementate pe o bază nouă, 
de echitate și egalitate deplină între 
toate statele. în această direcție con
siderăm că atît Organizația Națiuni
lor Unite, cît și alte organisme in
ternaționale au de jucat un rol foarte 
important. Noi considerăm că în con
dițiile actuale, aceste organisme și, 
în primul rînd. Organizația Națiuni
lor Unite oferă cadrul cel mai cores
punzător pentru conlucrarea statelor 
în vederea soluționării problemelor 
internaționale. Tocmai de aceea 
România a și Inițiat propunerea cu 
privire la întărirea rolului și atribu
țiilor Organizației Națiunilor Unite, 
democratizarea largă a însăși activi
tății sale — ceea ce ar duce la creș
terea contribuției O.N.U. la soluțio- 
narea problemelor internaționale, la 
asigurarea păcii și conlucrării paș- 
nice între toate popoarele.

ÎNTREBARE : Dat fund că 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte. ați acordat totdeauna o 
mare atenție problemei securi
tății mondiale, este foarte im
portant să cunoaștem punctul 
dumneavoastră de vedere cu 
privire la desființarea blocurilor 
militare opuse, rămășiță a ulti
mului conflict mondial, care se 
menține incă in Europa și in 
alte zone strategice. Considerați 
că această problemă este legată 
— și dacă da, in ce măsură — 
de aceea a dezvoltării armo
nioase a relațiilor dintre state ?

RĂSPUNS : Evenimentele interna
ționale din ultimii ani, victoriile ob
ținute de popoarele din Indochina 
împotriva intervenției străine și a 
forțelor antinaționale demonstrează 
pregnant că politica de forță, de 
dictat nu mai poate aduce nimic bun 
acelora care o practică. Pentru a

întrevederi suedezo-po- 
lOHeze» Miercuri au început con
vorbirile politice dintre Edward Gie- 
rek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., aflat într-o vizită oficială 
în Suedia, și primul ministru al ță
rii gazdă, Olof Palme — informează 
agenția P.A.P.

Convorbiri sovieto-bulgn- 
țg. La Moscova au avut loc, 

miercuri, convorbiri între Alexei Ko- 
sîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și Stanko To
dorov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, sosit în 
vizită în Uniunea Sovietică.

Primire. Gustav Hu9ak- 
tar general al C.C. al P.C. din 
slovacia, președintele R.S. 

secre-

Ceho-
Ceho-

promova noile relații șl cursul des
tinderii în viața internațională, as
tăzi trebuie să se renunțe cu desă- 
vîrșire la forță și la amenințarea cu 
forța în • relațiile interstatale. În a- 
cest sens, este de înțeles că blocu
rile militare care au fost constituite 
în timpul „războiului rece“, al încor
dării dintre state nu se mai justifică 
cu nimic, existența lor constituind, 
de fapt, o piedică în promovarea 
cursului spre destindere și colabo
rare internațională.

Iată de ce România consideră că 
este necesar să se acționeze cu ho- 
tărîre în direcția lichidării concomi
tente a N.A.T.O. și a Pactului de ța 
Varșovia, cît și a altor blocuri mili
tare, pentru înlocuirea lor cu relații 
de colaborare multilaterală. .Desigur, 
aceasta trebuie să aibă loc în condi
țiile garantării neamestecului în tre
burile interne, astfel ca fiecare țară 
să se simtă la adăpost'de orice agre
siune și să-și poată concentra forțele 
în direcția dezvoltării economico-so- 
ciale. Consider greșite tezele care 
susțin că blocurile militare dau mai 
multă securitate, mai multă siguran
ță. Dimpotrivă, existența lor agra
vează situația internațională, creează 
în orice moment insecuritate și pe
ricol de intervenție și agresiune.

Iată de ce consider că interesul 
popoarelor din Europa — de a asigu
ra înfăptuirea unei securități reale 
pe- continent — trebuie să conducă la 
desființarea blocurilor militare, la 
crearea condițiilor în care omenirea 
să conlucreze tot mai strîns pentru 
dezvoltarea sa economico-socială și 
in alte domenii.

ÎNTREBARE: Ați dori, domnule 
președinte, să ne ilustrați, sin
tetic, măsurile pe care dum
neavoastră le considerați ca 
cele mai potrivite pentru o re
ducere efectivă a armamentelor 
și pentru neproliferarea armelor 
nucleare ?

RĂSPUNS : După cum se cunoaș
te, cursa înarmărilor continuă să ia 
proporții tot mai mari. în 1974 s-au 
cheltuit în scopuri militare peste 250 
miliarde dolari, ceea ce, fără îndoia
lă, apasă greu asupra tuturor popoa
relor, împiedică dezvoltarea econo
mico-socială. De aceea, România se 
pronunță ferm pentru a se trece la 
dezarmarea generală și, în primul 
rînd, la dezarmarea nucleară. Pentru 
realizarea acestor obiective, conside
răm că trebuie să se treacă de la 
vorbe la fapte. Sîntem pentru mă
suri concrete în această direcție. Am 
vorbit mai înainte de desființarea 
blocurilor militare ; considerăm, tot
odată, că ar trebui să se treacă la 
retragerea trupelor străine de pe te
ritoriile altor state, la desființarea 
bazelor militare străine, la reducerea 
armamentului nuclear, la crearea de 
zone denuclearizate ; de asemenea, 
trebuie să se realizeze înțelegeri cțl 
privire la reducerea bugetelor mili
tare, a armamentelor și trupelor pe 
plan național. Aceasta ar contribui 
mult la crearea unui climat de încre
dere și ar constitui pași concreți care 
ar permite să se treacă apoi la abor
darea generală a problemelor dezar
mării.

în ce privește problemele neproli- 
ferării armelor nucleare trebuie spus 
că, în fond, în ultimii ani a avut loc 
o proliferare a acestor arme. Statele 
deținătoare de armament nuclear au 
continuat să producă și să acumule
ze stocuri de arme nucleare din ce 
în ce mai puternice, ceea ce creează 
o situație deosebit de gravă pentru 
pacea omenirii. Pentru a se realiza 
neproliferarea armelor nucleare ar 
trebui să se treacă, în primul rînd, 
la oprirea producerii și Ia retragerea 
armamentelor nucleare de pe terito
riile altor state, la angajamente fer
me din partea statelor care dețin ar
mament nuclear că nu-1 vor folosi 
împotriva statelor care renunță să 
producă sau să-și procure acest ar
mament. Considerăm toate acestea 
ca primi pași pentru a se trece apoi 
la reducerea și lichidarea stocurilor 
de armament nuclear. Numai pe a- 
ceastă bază se poate presupune că 
se va ajunge la o oprire reală a 
înarmării nucleare. .

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, a pune problema pro
gresului, a dezvoltării înseamnă 
— aș spune automat — a pune 
și pe aceea antitetică a subdez
voltării. Este vorba de o proble
mă extrem de complexă, plină 
de implicații politice, dar și — 
aș spune, mai ales — de impli
cații economice. Considerați po
sibil pentru un stat neindustria
lizat să determine respectarea 
suveranității sale în domeniul 
exploatării propriilor resurse 
naturale ?

RĂSPUNS : într-adevăr. problema 
progresului și a dezvoltării generale 
a omenirii este nemijlocit legată de 
existența subdezvoltării. Faptul că 
zeci de state, reprezentînd mai mult 
de jumătate din populația lumii, se 
află într-un stadiu de subdezvoltare 
creează o situație gravă pentru în
treaga omenire. De altfel, criza eco
nomică, problemele care se ridică în 
legătură cu aceasta demonstrează cu 
putere faptul că fără soluționarea 
problemei subdezvoltării nu se poate 
vorbi de stabilitate economică, de 
asigurarea unui progres general al 

agențiile de presă transmit:
slovace, a primit delegațiile prezen
te la întîlnirea reprezentanților opi
niei publice din țările socialiste par
ticipante la Tratatul de la Varșovia.

Acord de cooperare cul
turală între România și 
Luxemburg. La Luxemburg a 
fost semnat acordul de cooperare 
culturală între România și Marele 
Ducat de Luxemburg. Din partea 
română, documentul a fost semnat 
de Alexandru Lăzăreanu, ambasado
rul țării noastre în Luxemburg, iar 

omenirii și nici de realizarea unor 
relații de colaborare și pace în lume. 
Toate acestea cer, fără îndoială, mă
suri serioase în direcția sprijinirii 
active a eforturilor țărilor în curs de 
dezvoltare, printr-un program in
ternațional în care Organizația Na
țiunilor Unite ar putea juca un rol 
important în vederea susținerii dez
voltării mai rapide a acestor state, 

în ce privește respectarea sau a- 
părarea independenței țărilor nein
dustrializate, posibilitatea ca ele să 
fie stăpîne pe bogățiile naționale, în 
situația politică de astăzi aceasta de
vine o realitate, cu condiția, desigur, 
ca țările respective să-și întărească 
unitatea pe plan internațional, să 
dezvolte solidaritatea dintre ele și, 
totodată, să acționeze pentru folosi
rea bogățiilor naționale în direcția 
dezvoltării lor economico-sociale.

Fără îndoială, independența unui 
popor nu poate fi deplină dacă nu 
este urmată de o dezvoltare econo
mico-socială independentă — în ca
drul căreia industrializarea ocupă un 
loc important ca, de altfel, și dezvol
tarea agriculturii. Aceasta presupune 
o preocupare susținută din partea a- 
cestor popoare pentru dezvoltarea 
economico-socială proprie, dar și o 
conlucrare strinsă cu alte state, in
clusiv cu țările mai avansate, pe 
baza deplinei egalități în drepturi și 
a unor relații de echitate.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, considerați posibilă 
normalizarea aprovizionării cu 
materii prime a țărilor indus
triale in așa fel incit țările așa- 
zise „cu producție primară" să 
nu sufere violări ale suveranită
ții lor legitime, dar nici să nu 
vadă încetinită sau de-a dreptul 
compromisă iremediabil propria 
dezvoltare economică și socială ? 

RĂSPUNS : M-am referit mai îna
inte la necesitatea unei conlucrări 
largi, pe principiile egalității in 
drepturi și echității, între țările dez
voltate și țările în curs de dezvolta
re. Fără îndoială, noua ordine eco
nomică internațională presupune sta
bilirea unor raporturi care să por
nească de la prețuri determinate ra
țional pentru materii prime, menite 
să favorizeze și să sprijine țările în 
curs de dezvoltare pentru a realiza 
un progres mai rapid. In același 
timp, aceasta presupune realizarea 
unor raporturi juste între prețul ma
teriilor prime și cel al produselor 
industriale care să facă accesibile 
produsele industriale și tehnologiile 
din țările dezvoltate și, totodată, 
să asigure un stimulent corespun
zător pentru dezvoltarea activită
ții industriale. Deci, acest raport e- 
chitabil de prețuri trebuie să cores
pundă intereselor tuturor părților, să 
contribuie la stimularea dezvoltării 
forțelor de producție, la lărgirea ac
tivității industriale, la progresul agri
culturii. O asemenea rezolvare a ra
porturilor economice internaționale 
ar favoriza și dezvoltarea țărilor ră
mase în urmă și, fără îndoială, ar 
asigura respectarea independenței și 
suveranității acestor țări, în cadrul 
unei largi conlucrări, în interesul tu
turor națiunilor.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, problema petrolului este 
marea problemă a zilelor noas
tre. Avind in vedere apropiata 
epuizare a zăcămintelor exploa
tate în prezent, diferite națiuni 
au început cercetări submarine 
pentru găsirea unor noi zăcă
minte de hidrocarburi. Țara 
dumneavoastră este și ea inte
resată in acest domeniu.

Cum credeți că trebuie să fie 
organizate cercetările pentru ca 
in orice caz să fie garantată 
respectarea diferitelor suverani
tăți naționale ?

RĂSPUNS : într-adevăr, proble
mele petrolului, și în general ale sur
selor de energie, preocupă astăzi în
treaga omenire. Este greu de spus că 
zăcămintele cunoscute nu ar putea să 
satisfacă necesitățile încă pentru un 
timp îndelungat. După părerea mea 
se impune însă, in primul rînd, o 
mai bună reglementare a consumu
lui, înlăturarea risipei, ceea ce ar fi 
in avantajul popoarelor din multe 
puncte de vedere, inclusiv al evită
rii poluării accentuate. în același 
timp, se impune intensificarea cer
cetărilor, dar nu numai în direcția 
zăcămintelor de hidrocarburi, ci și 
în vederea descoperirii și folosirii de 
noi surse de energie — ceea ce de 
altfel a început să se realizeze în 
prezent pe plan internațional. Româ
nia are un program propriu în aceas
tă privință, este interesată și parti
cipă la o serie de acțiuni pe plan 
internațional in direcția aceasta.

Soluționarea mai rapidă a acestor 
probleme presupune o colaborare 
mai largă pe plan internațional, fo
losirea cunoștințelor dobîndite în a- 
cest domeniu de un șir de țări mai 
dezvoltate, pe baza unor înțelegeri 
corespunzătoare. Pentru a nu afecta 
suveranitatea și interesele naționale 
ale vreunei țări, aceste cercetări pe 
plan internațional trebuie reglemen
tate pe bază de înțelegeri corespun
zătoare, pornindu-se de la principiile 
de drept internațional, de echitate, 
de la faptul că popoarele au dreptul 
să fie stăpîne pe toate bogățiile na
ționale și creîndu-se în același timp 

din partea luxemburgheză de pri
mul ministru, Gaston Thorn. în ca
litatea sa de ministru al afacerilor 
externe.

Premierul grec, constantin 
Karamanlis, sosit in Iugoslavia, în
tr-o vizită oficială, a început con
vorbirile cu Gemal Biedici, președin
tele Consiliului Executiv Federal.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, este îngri
jorat de evoluția situației din Rho
desia în legătură cu asasinarea de 

— după cum am mai menționat — 
posibilitatea ca toate națiunile lumii 
să aibă acces la aceste bogății in 
condiții reciproc avantajoase.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, ați spus că nu există 
progres fără tehnologie ; orice 
țară, indiferent de „ponderea" 
sa pe plan internațional, este 
îndreptățită să aibă acces la 
tehnologiile cele mai avansate. 
Ne-ar face plăcere să cunoaș
tem punctul dumneavoastră de 
vedere in această privință și ce 
a realizat in acest sens țara 
dumneavoastră.

RĂSPUNS : într-adevăr, trăim o 
epocă în care revoluția tehnico-știin
țifică cunoaște o dezvoltare nemai- 
întilnită. Aceasta face necesar acce
sul larg al tuturor popoarelor la cu
ceririle tehnologiei, științei, ale cu
noașterii în general și folosirea tu
turor acestor cuceriri nu în scopuri 
militare, ci în folosul dezvoltării e- 
conomico-sociale, al bunăstării și fe
ricirii omului.

Noi considerăm că, in condiții de 
colaborare echitabilă, țările care dis
pun de tehnologii avansate trebuie 
să înlesnească accesul tuturor state
lor și națiunilor la aceste tehnologii, 
să ajute alte popoare să-și organi
zeze activitatea pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii 
contemporane. Aceasta este, de alt
fel, una din cerințele esențiale ale 
noii ordini economice internaționale 
la care m-am referit.

în ce privește România, acordăm 
o mare atenție activității de cerce
tare în toate domeniile, conlucrăm 
strîns cu alte state socialiste și neso- 
cialiste în direcția folosirii cît mai 
largi a cuceririlor științei pentru 
dezvoltarea economico-socială a țării 
noastre ; de asemenea, în colabora
rea noastră cu țările în curs de dez
voltare pentru construirea unor o- 
biective economice, pornim de la ne
cesitatea realizării acestor obiective 
pe baza celor mai noi tehnologii. De 
altfel, în acest sens, Congresul al 
XI-lea al partidului nostru a stabilit 
ca obiectiv pentru următorii cinci ani 
afirmarea revoluției tehnico-științi- 
fice în toate ramurile de activitate. 
Sîntem conștienți că societatea socia
listă multilateral dezvoltată, ridfcarea 
nivelului de civilizație al poporului 
nu se pot realiza fără a așeza la 
baza tuturor acțiunilor privind dez
voltarea țării cele mai noi cuceriri 
din toate domeniile de activitate. 
Oricine vizitează România poate con
stata eforturile și preocuparea noas
tră în această direcție.

ÎNTREBARE : O ultimă ches
tiune : am dori să cunoaștem 
metodele adoptate de țara 
dumneavoastră pentru formarea 
cadrelor de specialiști și condu
cători la toate nivelurile pro
ducției moderne, precum și con
siderațiile dumneavoastră perso
nale cu privire la relațiile inter
naționale in acest sector, după 
părerea noastră, foarte impor
tant pentru progresul economic 
și social efectiv al oricărei na
țiuni.

RĂSPUNS : Realizarea programu
lui de dezvoltare a țării, de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate este legată nemijlocit de 
formarea cadrelor pentru toate sec
toarele de activitate, de ridicarea ni- 
velului general de cunoaștere al in- 
tregului nostru popor. De altfel, de
oarece am vorbit de problema sub
dezvoltării și de accesul la tehnolo
giile moderne., trebuie să subliniez că 
sprijinul acordat țărilor în curs de 
dezvoltare în formarea cadrelor ne
cesare este esențial în această direc
ție. Nu se pot folosi nici tehnolo
giile și nici o cucerire științifică șl 
tehnică din nici un domeniu fără a 
avea cadrele necesare, începînd de 
la muncitori calificați și pînă la ca
drele tehnice de cercetare, pină la 
savanți cu cunoștințele cele mai

în această privință România a de
pus eforturi) susținute pentru dezvol
tarea învățămîntului. Am generalizat 
învățămîntul de zece ani, dezvoltăm 
puternic învățămîntul liceal. în în
vățămîntul. superior asigurăm for
marea tuturor cadrelor necesare dez
voltării țării ; în același timp, asi
gurăm condiții de lucru pentru toți 
absolvenții învățămîntului nostru. Aș 
putea spune că rezultatele pe care le 
avem în dezvoltarea țării se datoresc 
tocmai preocupării permanente pen
tru formarea cadrelor necesare tutu
ror sectoarelor de activitate.

în relațiile sale internaționale, 
România acordă o mare atenție co
laborării în domeniul formării cadre
lor. în România învață mii de tineri 
din străinătate, îndeosebi din țările 
în curs de dezvoltare ; totodată, mii 
de specialiști români acordă asisten
tă tehnică în aceste țări. Deci, nu 
numai în teorie, dar și în practică, 
România conlucrează cu alte popoa
re, cu țările în curs de dezvoltare în 
direcția formării cadrelor necesare.

Consider că Organizația Națiunilor 
Unite, UNESCO ar trebui să acorde 
o atenție sporită problemei formării 
cadrelor în țările în curs de dezvol
tare — desigur, în condiții economice 
ceva mai avantajoase decît se reali
zează astăzi în unele țări. Subliniez 
incă o dată că realizarea unor relații 
noi, lichidarea subdezvoltării, fău
rirea noii ordini economice — și, ca 
atare, și politice — internaționale 
este legată și de soluționarea proble
mei formării cadrelor, a ridicării ni
velului de cultură al tuturor popoa
relor.

către poliția regimului de la Salis
bury a unui număr de 13 persoane 
și rănirea altor 25, în timpul demon
strațiilor populației de culoare care 
au avut loc duminică — a declarat, 
la New York, un purtător de cuvînt 
al Națiunilor Unite. Purtătorul de 
cuvînt a adăugat că, după părerea 
secretarului general al O.N.U., aceste 
evenimente demonstrează „urgența 
și importanța soluționării probleme
lor de bază privind Rhodesia".

La Lisabona a fost semnat> 
miercuri, de către ambasadorul In
diei în Franța, Nath Chaterjee, și

România sprijină lupta poporului namibian pentru 
făurirea unei patrii unitare și independente 

Intervenția reprezentantului țării noastre în dezbaterile 
din Consiliul de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 4. — Cores
pondentul nostru transmite : în 
Consiliul de Securitate, care dezbate 
punctul intitulat „Situația din Nami
bia", a luat cuvîntul ambasadorul 
țării noastre la Națiunile Unite, Ion 
Datcu. Referindu-se la atitudinea
R. S.A. de ignorare a rezoluțiilor 
O.N.U. vizînd transferul puterii către 
poporul namibian și retragerea for
țelor armate și polițienești sud-afri- 
cane din Namibia, vorbitorul a spus : 
România susține hotărîrea poporului 
namibian de a intensifica folosirea 
tuturor mijloacelor de luptă aflate 
la dispoziția sa pentru realizarea 
aspirațiilor sale de libertate și inde
pendență, a drepturilor sale inalie
nabile.

Guvernul român, consecvent pozi
ției sale față de lupta popoarelor 
din colonii și mișcările lor de elibe
rare națională, sprijină eforturjle
S. W.A.P.O. pentru făurirea unei 
Namibii libere, unitare și indepen
dente, acordîndu-i ajutor moral, po
litic și material, conform celor con
venite în cursul convorbirilor dintre

Sesiunea Adunării Naționale 
a R. D. Vietnam

Prezentarea raportului privind activitatea 
de politică externă a guvernului

HANOI 4 (Agerpres). — Nguyen 
Duy Trinh, viceprim-ministru și mi
nistrul afacerilor externe al R.D. 
Vietnam, a prezentat. în cadrul se
siunii Adunării Naționale a R.D.V., 
un raport privind activitatea de po
litică externă a guvernului. Această 
politică — a arătat el — reprezintă 
o îmbinare a patriotismului autentic 
cu internaționalismul proletar. Vor
bitorul a exprimat sincere și pro
funde mulțumiri guvernelor șl po
poarelor țărilor socialiste și ale al
tor țări, care au sprijinit cauza po
porului vietnamez. El a adresat un 
salut amical americanilor progresiști 
care, în numele păcii și dreptății, 
au aprobat și au susținut lupta 
dreaptă a poporului vietnamez.

Referindu-se la direcțiile politicii 
externe a țării sale, vorbitorul a 
arătat că R.D. Vietnam va strînge 
în continuare legăturile și își va res
pecta obligațiile față de revoluțiile 
laoțiană • și cambodgiană, va strînge 
relațiile de cooperare cu țările so
cialiste, va năzui spre relații bune 
cu alte țări.

„Victoria poporului nostru — a 
continuat el — a deschis perspective 
noi pentru dezvoltarea relațiilor po-

LAOS

DLMONSTRATII DE MASĂ IN SPRIJINUL GUVERNULUI 
PROVIZORIU DE UNIUNE NAȚIONALĂ

VIENTIANE 4 (Agerpres). — Miș
carea populară de sprijinire a ac
tivității organelor de coaliție ale pu
terii din Laos în direcția democra
tizării continue a sistemului social- 
politic al conducerii de stat în zona 
controlată de partea de la Vientiane 
se desfășoară cu succes în diferite 
regiuni.

în orașul Savannakhet, în trecut 
punct de sprijin al forțelor de 
dreapta în sudul țării, au avut loc 
demonstrații de masă ale oamenilor 
muncii, studenților, funcționarilor de 
stat și militarilor, la care au luat 
parte, de asemenea, reprezentanți ai 
Frontului Patriotic Laoțian. în oraș 
a fost creat un comitet de transfe
rare a puterii către reprezentanții 
poporului. Declarîndu-și sprijinul 
deplin față de activitatea Guvernu
lui Provizoriu de Uniune Națională 
și Consiliului Politic de Coaliție Na
țională din Laos, comitetul s-a pro
nunțat pentru reorganizarea apara
tului de conducere în provinciile 
centrale Savannakhet, Thakhek și 
Khammouan.

★
Potrivit agenției de informații 

Pathet Lao, forțele armate populare 
de eliberare laoțiene au intrat în o- 
rașul Sayabouri, din nord-vestul

O SITUAȚIE ALARMANTĂ 
ÎN ȚĂRILE C.E.E.

Extinderea șomajului 
în rindurile tineretului
BRUXELLES 4 (Agerpres). — Mi

niștrii muncii din țările Pieței co
mune au avut, la Bruxelles, o 
reuniune de o zi, în cursul căreia 
au examinat în principal problema 
șomajului în rindurile tineretului. Cu 
acest prilej, Patrick Hillery, membru 
al Comisiei C.E.E. însărcinat cu pro
blemele sociale, a declarat că, în cele 
nouă țări membre, situația este „ex
plozivă", avînd în vedere numărul 
mare de tineri care nu pot să-și 
găsească un loc de muncă sau mun
cesc în condiții ce nu corespund pre
gătirii lor. El a precizat că, în acest 
an, pe piața muncii din țările mem
bre ale C.E.E. își vor face apariția 
încă trei milioane de tineri al căror 
viitor în ceea ce privește asigurarea 
locului de muncă este nesigur și 
care se vor adăuga unui număr de 
pesje un milion de șomeri existenți 
in rindul tineretului.

Comisia C.E.E. a prezentat miniș
trilor o serie de propuneri pentru 
remedierea situației.

9 9 0 9 9 9 9
de către ministrul afacerilor externe 
al Portugaliei, Melo Antunes, un 
tratat în virtutea căruia Portugalia 
recunoaște suveranitatea Indiei asu
pra teritoriilor Goa, Daman, Diu, 
Dadra și Nagar-Haveli.

Demisia guvernului Ka- 
levi Sorsa. Președintele Urho 
Kekkonen a acceptat oficial, miercuri, 
demisia guvernului Kalevi Sorsa, 
stabilind data de 21—22 septembrie 
1975 pentru desfășurarea de alegeri 
generale anticipate. El a dat astfel 
curs cererii formulate. la 29 mai de 
cele patru partide membre ale coa
liției guvernamentale, care au apre
ciat că actualele dificultăți economi
ce reclamă, pentru soluționarea lor, 
un nou cadru politic. 

președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele S.W.A.P.O., Sam Nujoma, 
în august 1973.

România consideră că O.N.U. tre
buie să contribuie mai energic și 
mai eficient la cauza independenței 
Namibiei pe măsura responsabilită
ților asumate față de poporul aces
teia. Ambasadorul român a subli
niat că, în opinia guvernului țării 
noastre, Națiunile Unite trebuie să 
acționeze in prezent în următoarele 
direcții esențiale : întreprinderea 
de măsuri urgente și hotărîte care 
să asigure integritatea teritorială, 
unitatea șl independența Namibiei ; 
retragerea de către Africa de Sud a 
trupelor, forțelor polițienești și ad
ministrației sale din teritoriul vecin 
Pe care ii ocupă in mod ilegal și 
samavolnic ; sporirea rolului Consi
liului de Securitate în îndeplinirea 
prevederilor rezoluțiilor proprii vi
zînd Namibia, ca și în lărgirea asis
tenței către Consiliul O.N.U. pentru 
Namibia in împlinirea mandatului 
său.

litice și economice ale țării noastre 
cu țările capitaliste dezvoltate. Noi 
preconizăm să stabilim relații cu a- 
ceste țări pe baza respectării reci
proce a independenței și suveranită
ții, neamestecului în treburile inter
ne, egalității, avantajului reciproc și 
coexistenței pașnice". în ceea ce pri
vește relațiile cu Statele Unite, „răz
boiul fiind terminat și pacea fiind 
restabilită în tot Vietnamul, în ca
zul cînd Statele Unite își vor înde
plini cu seriozitate obligațiile ce le 
revin pe baza Acordului de la Pa
ris, se vor crea condiții favorabile 
pentru stabilirea de relații noi, de 
egalitate și avantaj reciproc. Gu
vernul R.D. Vietnam este dispus să 
înceapă convorbiri cu Statele Unite 
pentru reglementarea unor proble
me, cum ar fi contribuția S.U.A. la 
vindecarea rănilor pricinuite de răz
boi în cele două zone ale Vietna
mului, căutarea americanilor dispă
ruți în război ș.a.“. .

în cadrul lucrărilor sesiunii a luat, 
de asemenea, cuvîntul Vo Nguyen 
Giap, viceprim-ministru și ministrul 
apărării, care s-a referit Ia sarcinile 
actuale ale forțelor armate ale R.D. 
Vietnam.

Laosului, pentru a participa Ia â- 
părarea acestui important centru ur
ban, conform cererilor populației, 
funcționarilor, militarilor și polițiș
tilor locali, și la propunerea Comi
siei mixte pentru realizarea acordu
rilor de înțelegere națională. Zeci de 
mii de locuitori, muncitori, elevi, 
funcționari și militari — au primit 
cu căldură forțele armate populare 
de eliberare.

♦
în timpul vizitei efectuate la Vien

tiane, Philippe Habib, adjunct al se
cretarului de stat al S.U.A. însăr
cinat cu problemele Extremului O- 
rient, a fost primit de primul mi
nistru Suvanna Fuma, și vicepremie- 
rul și ministrul de externe, Phoumi 
Vongvicit, cu care a avut convorbiri 
privind relațiile dintre Statele Unite 
și Laos.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

CAIRO

Az/ se redeschide Canalul Suez.
Egiptul’ trăiește as

tăzi un eveniment de 
deosebită importanță 
politică : la Port Said 
are loc ceremonia re
deschiderii Canalului 
Suez — după opt ani 
de blocare, ca urmare 
a conflictului din O- 
rientul Mijlociu — 
moment care mar
chează un nou pas 
înșinte pe calea re
construcției și a dez
voltării țării, i consti
tuind în același timp 
o expresie a năzuințe
lor de pace și înțele
gere ale poporului e- 
giptean. „Redeschide
rea canalului — scrie 
„AL AKHBAR" — 
ilustrează dorința sin
ceră a Egiptului ca în 
regiunea Orientului 
Mijlociu să domnească 
stabilitatea, garantată 
de o pace echitabilă 
și durabilă".

în întimpinarea fes
tivităților consacrate 
acestui eveniment, o- 
rașele din regiunea 
căii de apă au îmbră
cat haină de sărbă
toare, împodobindu-se 
cu arcuri, ghirlande 
de flori și drapele ale 
R.A.E. La Port Said, 
în fața sediului admi
nistrativ al canalului, 
a fost ridicată o 
imensă estradă în for
mă de ambarcațiune 
tradițională, ■ faraoni
că. Aci președintele 
Anwar El Sadat, alte 
oficialități egiptene, 
precum și numeroși 
invitați de peste ho
tare vor asista la o 
mare adunare, urma
tă <1? semnarea unul 
document oficial con- 
semnînd redeschiderea 
canalului.

Un amănunt pito
resc : printre navele 
ce vor face parte din 
primul convoi ce va

străbate canalul se 
află și vasul „Al 
Mahroussa" care a 
participat, acum 106 
ani, la traversarea 
inaugurală a canalu
lui ; concomitent, pe 
maluri, o ștafetă cu 
torțe a tineretului va 
înainta paralel cu 
convoiul. Programul 
festivităților cuprinde, 
de asemenea, inaugu
rarea noului cartier 
de locuințe Feysal din 
orașul Suez — una 
dintre cele mai re
marcabile realizări ale 
acțiunii de reconstruc
ție a regiunilor afec
tate de război — a 
Muzeului reconstruc
ției din același oraș,' 
precum și a lucrărilor 
la tunelul „El Chatt", 
care va face legătura 
pe sub canal cu pe
ninsula Sinai.

Redeschiderea cana
lului a fost preceda
tă, după cum se știe, 
dș o vastă acțiune de 
deminare și deblocare, 
care a început în a- 
prilie 1974 și s-a în
cheiat zilele trecute, 
în cursul operațiunii 
de curățire au fost 
scoase 41 900 obiecte 
explozive, 32 800 obu
ze, 1 715 tone muniții, 
tancuri, camioane, e- 
pave ale unor vase 
etc.

Această acțiune da 
anvergură reprezintă, 
desigur, un important 
succes al R.A.E. și 
deschide noi per
spective comerțului 
internațional, naviga
ției mondiale, navele 
nemaifiind nevoite să 
facă ocolul Africii 
pe la Capul Bunei 
Speranțe — atît de 
costisitor, mai ales în 
condițiile actualelor 
prețuri ale combusti
bilului. Deblocarea și

Cancelarul Austriei 
a primit pe ambasadorul 

României
VIENA 4 Corespondentul nostru 

transmite : Cancelarul federal al 
Republicii Austria, dr. Bruno 
Kreisky, l-a primit, miercuri, pe 
ambasadorul României la Viena, Du
mitru Aninoiu. în cadrul convorbirii 
care a avut loc cu acest prilej au 
fost discutate într-o atmosferă cal
dă, prietenească, probleme privitoare 
la dezvoltarea în continuare a rela
țiilor pe diverse planuri între Româ
nia și Austria.

Portugalia 
pe calea prefacerilor 

democratice
Declarațiile 

secretarului general al P.C.P.
CIUDAD DE MEXICO 4 (Ager

pres). — într-un interviu acordat 
televiziunii mexicane, Alvaro Cun- 
hal, secretar general al Partidului 
Comunist Portughez, a arătat că ma
sele de muncitori și țărani din Por
tugalia cred în idealurile comuniste, 
în posibilitatea construirii unei so
cietăți care să pună capăt exploată
rii capitaliste, să instituie egalitatea 
pentru toți membrii societății. El a 
subliniat că Partidul Comunist Por
tughez se bucură de un mare presti
giu în țară.

Arătînd că Portugalia abia începe 
să meargă pe calea prefacerilor so- 
cial-economice, Alvaro Cunhal a re
levat că, în prezent, țara traversează 
faza revoluției democratice, face 
Frimii pași pe calea spre socialism, 

n țară mai există forțe reacțiorv e. 
care se ridică împotriva procefe; iui 
revoluționar. Dar acțiunile lor — a 
subliniat secretarul general al P. C. 
Portughez — sînt sortite eșecului. 
Poporul portughez, a arătat el, spri
jină transformările revoluționare, 
iar P. C. Portughez este convins că 
revoluția va triumfa și, în cele din 
urmă, țara va păși pe calea construi
rii socialismului. Neîndoielnic, vii
torul Portugaliei este socialismul — 
a subliniat vorbitorul.

anglia Referendumul 
privind apartenența 
ia Piața comună

LONDRA 4 — Corespondentul nos
tru transmite : La 5 iunie, electoratul 
britanic urmează să se pronunțe pen
tru sau împotriva rămînerii țării în 
Piața comună. în timpul campaniei 
pentru această „hotărîre istorică", 
primul ministru, Harold Wilson, a 
cerut poporului să voteze „Da" la re
ferendum. Un apel asemănător a 
făcut Margaret Thatcher, liderul 
partidului conservator de opoziție.

Din tabăra adversarilor Pieței co
mune, cea mai puternică replică a 
dat-o ministrul comerțului, Peter 
Shore. „Rămînerea în Pigța comună 
— a spus el — înseamnă pierderea 
libertăților noastre, renunțarea la 
drepturile parlamentului și ale po
porului, supunerea la prevederile unei 
constituții pe care noi n-am scris-o 
și care va avea precădere asupra le
gilor noastre. Pentru ce toate aces
tea ? — a întrebat el. Pentru o mai 
mare prosperitate ? Dar prosperitatea 
noastră n-a fost niciodată într-un 
mai mare pericol decit astăzi, cînd 
ne aflăm în Piața comună". La rîndul 
său, Edward Duncann, unul din frun
tașii partidului conservator, a decla
rat că „partidul conservator este la 
fel de divizat ca și partidul laburist 
în ceea ce privește C.E.E.".

reactivarea canalului 
va avea, în același 
timp, consecințe deo
sebit de pozitive pen
tru avintul economic 
al R.A.E., va spori 
rezervele de valută 
străină care vor pu
tea fi folosite pentru 
variate proiecte de 
dezvoltare. De altfel, 
autoritățile egiptene 
au hotărît de pe acum 
să se treacă la lărgi
rea canalului, opera
țiune care se va des
fășura în două etape 
pînă în anul 1981. La 
capătul primei etape, 
prin canal vor putea 
trece nave cu un de
plasament de pînă la 
150 000 tone, iar la 
capătul celei de-a 
doua — pînă la 270 000 
tone (în faza actuală, 
canalul poate fi utili
zat de nave cu un to
naj de circa 70 000 
tone).

Intervenită într-un 
moment cînd s-a in
tensificat activitatea 
diplomatică pentru 
soluționarea conflic
tului din Orientul 
Mijlociu — este de 
ajuns să amintim de 
întîlnirile dintre pre
ședinții Ford și Sadat, 
care au avut loc la 
Salzburg, de pozițiile 
raționale afirmate de 
Egipt și de hotărîrea 
guvernului israelian 
de a reduce efective
le militare din zona 
Sinai — redeschiderea 
Canalului Suez consti
tuie un element încu
rajator, care impune 
continuarea eforturi- 
Ibr în vederea reali
zării unei păci juste 
și durabile în această 
parte a lumii.

Nicolae N. LUPU
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