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investițiilor : 
metalurgiei 
vrarea i 
tante
Cînd campanid de 
coltare a început, nu se 
pot admite scuze pen
tru utilajele aflate încâ 
pe butuci

îndeplinit cincinalul
li- 

res-

re-

schelei de foraj 
realizat sarcinile ac-

• Colectivul
București și-a _____ _____
tualului cincinal. Intr-o telegramă 
adresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, lucrătorii sche
lei se angajează ca pînă la sfirșitul 
anului să foreze în plus 144 500 me
tri, dînd în exploatare 120 de son
de, ceea ce va permite realizarea 
unei producții peste prevederile 
planului cincinal in valoare de 134 
milioane lei. (Alexandru Brad).

producție-marfă suplimentară în 
valoare de 450 milioane lei, depă
șire care se va materializa în im
portante cantități de penicilină G., 
tetraciclină, eritromicină și derivați, 
antibiotice de semisinteză. biosti- 
mulatori și diferite unguente. (Eu
gen Zidăriță).

VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU IN BRAZILIA

• 12 unități economice din jude
țul Galați și-au îndeplinit pînă în 
prezent prevederile planului cinci
nal la producția globală industrială. 
Intre acestea se numără întreprin
derea pentru piese de tractoare și 
mașini agricole Galați, „Textila" și 
Fabrica de plase și unelte pescă
rești. întreprinderea de ambalaje 
metalice pentru agricultură și in
dustrie alimentară și întreprinde
rea mecanică a agriculturii și in
dustriei alimentare din Tecuci. Po
trivit calculelor, aceste unități vor 
realiza. împreună, peste prevede
rile actualului cincinal, o produc
ție industrială In valoare de 1,15 
miliarde lei. (Agerpres).

• Combinatul apicol al Asociației 
crescătorilor de albine din Româ
nia și-a îndeplinit sarcinile planului 
cincinal. In această perioadă a fost 
realizată o producție globală de 
450 milioane lei, livrîndu-se unită
ților socialiste și apicultorilor peste 
200 000 stupi sistematici, 800 tone 
faguri artificiali și peste 5 000 ex- 
tractoare de miere. Față de primul 
an al cincinalului, producția de 
sortimente alimentare și cosmetice 
a crescut cu 300 la sută, iar rela
țiile comerciale au fost extinse cu 
beneficiari externi din peste 20 de 
țări. (Agerpres).

NICOLAE CEAUȘESCU:

Slujind intereselor ambelor popoare, dez-

yoltarea colaborării noastre ya fi, totodată, o

contribuție concretă la eforturile generale pentru

promovarea unui climat internațional nou, bazat

încredere și colaborare între națiuni.

ERNESTO GEISEL'

Este întemeiată speranța că eforturi ca 

acelea ale țărilor noastre pentru lărgirea dome

niilor de cooperare vor avea un nobil efect asupra 

altor popoare și conducători, stimulîndu-i să 

prefere

cadrul

antagonismului căutarea înțelegerii în 

diversității
în timpul convorbirilor oficiale

• Cu producția realizată. în ul
tima zi din săptămîna trecută, co
lectivul carierei Gîrla din bazinul 
carbonifer al Rovinarilor a atins 
cota finală a cincinalului. Avansul 
cîștigat și buna organizare a mun
cii vor permite acestui prestigios 
colectiv de mineri să extragă su
plimentar, pînă la sfirșitul anului, 
circa 1.7 milioane tone lignit. Pînă 
în prezent. 11 unități economice 
din județul Gorj au realizat sarci
nile cincinalului la principalii in
dicatori. (Dumitru Prună).

• Trustul întreprinderilor pentru 
mecanizarea agriculturii Botoșani a 
raportat realizarea integrală a sar
cinilor actualului plan cincinal. 
Calcule preliminare arată că. pînă 
la sfirșitul acestui an, mecanizatorii 
botoșăneni vor realiza o producție 
suplimentară în 
147 milioane lei. 
rește creșterii și 
cului de utilaje,
extinderea mecanizării lucrărilor la 
principalele culturi de cîmp și tn 
fermele zootehnice. (Agerpres).

valoare de circa 
Succesul se dato- 

perfecționării par- 
ceea ce a permis

Ceremonia semnării
Declarației solemne comune,

precum și a altor documente și acorduri
româno-braziliene

La palatul prezidențial Planalto a 
avut Ioc, joi seara, ceremonia semnă
rii Declarației solemne comune și a 
altor documente româno-braziliene, 
moment istoric în dezvoltarea rela
țiilor de prietenie, colaborare și 
cooperare dintre cele două țări.

La ora 18,00 (ora locală), președin
tele Nicolae Ceaușescu și președintele 
Ernesto Geisel intră în salonul de 
ceremonii al palatului Planalto.

Sint prezenți tovarășii Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guver
nului. Dumitru Popescu, președinte
le Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, George Macovescu. mi
nistrul afacerilor externe, Nicolae

Ionescu, ministru-secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționa
le, Vasile Pungan și Nicolae Doica- 
ru, consilieri ai președintelui repu
blicii, celelalte persoane oficiale ro
mâne. -

Sint prezenți, de asemenea, Adal- 
berto Pereira dos Santos, vicepre
ședintele Braziliei, Antonio Aze- 
redo da Silveira, ministrul rela
țiilor externe, alți membri ai guver
nului brazilian, înalte oficialități ci
vile și militare.

Intr-un cadru solemn, cei doi șefi 
de stat semnează Declarația solemnă 
comună a președintelui Republicii

Socialiste România și a președintelui 
Republicii Federative a Braziliei.

în prezența celor doi președinți 
fost semnate :

— acordul privind 
industria siderurgică prin livrări 
credit ;

— acordul privind 
tehnologii în domeniul industriei far
maceutice ;

— acordul comercial, 
cooperare economică.

Acordurile au fost 
Gheorghe Oprea și de 
redo da Silveira.

cooperarea

transferul

au

în 
de

de

de plăti și de

semnate de 
Antonio Aze-

(Continuare în pag. a II-a)

• Și întreprinderea de antibio
tice Iași a îndeplinit prevederile 
cincinalului actual la producția- 
marfă. Se prelimină ca pînă la 
sfirșitul anului să se realizeze o

• Colectivul întreprinderii fores
tiere de exploatare și transport din 
Bacău anunță îndeplinirea, cu 7 
luni mai devreme, a sarcinilor de 
plan pe întregul cincinal. Pînă la 
finele anului, forestierii din aceas
tă parte a țării s-au angajat să re
alizeze. peste sarcinile cincinalului, 
un volum de producție în 
de 224,6 milioane lei.

MINERII TĂRII RAPORTEAZĂ.

280000 tone de cărbune
Minerii înscriu noi 

succese în bilanțul în
trecerii socialiste pen
tru realizarea cincina
lului 
men. 
unor 
mare 
utilizării la maximum 
a utilajelor din dota
re, ei au ridicat pînă 
acum la peste 280 000 
tone cantitatea de 
cărbune extrasă peste 
prevederile 
Din această

mult de 176 000 
revin colective-

peste

valoare 
(Agerpres).

plan

înainte de ter- 
Prin extinderea 

tehnologii de 
eficiență, ca și a

de plan, 
cantitate.

HUȘI; Noua
VASLUI (Corespon

dentul ..Scinteii *.  Cră
ciun Lăluci). — La 
Huși, pe cea mai ti- 
nără platformă indus
trială a județului Vas
lui, constructorii au

CRAIOVA

• Convorbirile dintre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Ernesto Geisel

• Dineul oficial in onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu 
-Toasturile rostite IN PAGINA A 111-A

mai 
tone 
lor de mineri din ba
zinul Rovinari. La rîn- 
dul lor, minerii de la 
Motru și-au depășit cu 
mult angajamentul a- 
sumat în întrecere pe 
întregul an. De aseme
nea, prin utilizarea la 
parametri ridicați a 
mașinilor și instalații
lor de spălare și înno
bilare a producției, lu
crătorii preparatori și 
minerii din Valea Jiu-

lui au 
sarcinile 
nului Ia 
cărbune 
cocșificabil.

Rezultate bune 
obținut în 
mințită și 
neri, care 
plimentar 
fier în 
cu 2.4 la sută mai mult 
cupru și cu 5.3 la sută 
mai mult zinc în con
centrate.

livrat peste 
aferente pla- 
zi 63 000 tone

fienergetic

au
a-perioada 

ceilalți mi
au livrat su- 
5 000 tone 
concentrate,

fabrică de conserve produce
t

undat în funcțiune 
nou obiectiv : fabrica 
def conserve. Este pri
ma unitate de acest 
fel din județ care va 
produce compoturi, suc 
de roșii, conserve din

legume și fructe, ge
muri ș.ă. Dotată cu u- 
tilaje moderne, 
fabrică 
superior 
produse 
județ.

noua 
va valorifica 

o serie de 
agricole din

Al 40-lea milion kilowat-oră
In evidențele între

prinderii ..Electrocen- 
trale“ — Craiova a 
fost înscrisă produce
rea celui de-al 40-lea 
milion kilowat-oră e- 
nergie electrică peste 
sarcinile de plan re
venite de la începutul

anului. Cea mai mare 
parte din cantitatea a- 
mintită a fost realiza
tă în plus la termo
centrala Ișalnița. De 
menționat că aprpape 
întregul spor de pro- ' 
ducție a fost obținut

peste plan
pe baza folosirii căr
bunelui inferior, ener- 
geticienii îndeplinin- 
du-și astfel prevede
rea din angajamentul 
ce și l-au asumat în 
întrecerea socialistă pe 
întregul an. (Agerpres)

DECLARAȚIA SOLEMNA COMUNĂ
a președintelui Republicii Socialiste România 
și a președintelui Republicii Federative a Braziliei

Președintele Republicii Socialiste România și pre
ședintele Republicii Federative a Braziliei,

intilnindu-se într-o atmosferă cordială, con
structivă și prietenească, care reflectă relațiile în
temeiate pe stimă și respect reciproc statornicite 
intre popoarele român și brazilian.

din dorința de a consolida in continuare relațiile 
dintre cele două țări, bazate pe principiile drep
tului și justiției internaționale,

conștienti că afinitățile de limbă și cultură fa
cilitează înțelegerea și apropierea dintre popoarele 
român și brazilian și intre guvernele celor două 
țări,

convinși că respectul și încrederea reciprocă în 
relațiile intre națiuni și în îndeplinirea obligații
lor asumate pe plan internațional constituie baza 
prieteniei trainice între toate popoarele și între 
toate statele lumii și, în consecință, una din con
dițiile fundamentale ale menținerii păcii și secu
rității internaționale,

în numele țărilor lor
declară în mod solemn :

I. Cei doi președinți reafirmă 
față de principiile fundamentale 
ternațional, pe care România și 
tărîte să le așeze la baza relațiilor dintre ele, pre
cum și a relațiilor lor cu celelalte state și care 
constituie garanția unor raporturi internaționale 
stabile, reciproc avantajoase pentru toate națiu
nile. puse in slujba păcii și a dezvoltării, scoțind 

evidență îndeosebi următoarele principii :

atașamentul lor 
ale dreptului in- 
Brazilia sint ho-

1. dreptul fiecărui stat Ia existență, liber
tate, independență și suveranitate națională ;

2. dreptul inalienabil al fiecărui popor de
a-și alege și dezvolta liber sistemul său po
litic. economic și social, in conformitate cu 
interesele sale proprii și fără nici un amestec 
din afară ; *

3. dreptul fiecărui stat de a dispune liber 
și suveran de resursele sale naturale, pentru 
a promova dezvoltarea sa economică și so
cială și bunăstarea propriului său popor, fără 
nici un obstacol din exterior :

4. deplina egalitate în drepturi între toate 
statele, indiferent 
vel de dezvoltare 
mic și social ;

5. dreptul fiecărui stat de
condiții de deplină egalitate, ... ________
și soluționarea problemelor internaționale de 
interes comun :

6. dreptul fiecărui stat de a stabili o coope
rare reciproc avantajoasă cu alte state, în 
toate domeniile de interes comun ;

7. dreptul și obligația statelor, indiferent 
de sistemul lor politic și social, de a con
tribui la edificarea păcii și securității inter
naționale și de a favoriza progresul economic 
și social al tuturor țărilor, in special al ce
lor in curs de dezvoltare ;

8. obligația tuturor statelor de a nu in
terveni sub nici o formă și sub nici un pre
text în treburile interne sau externe ale al
tui stat ;

9. obligația statelor de a respecta inviolabi
litatea frontierelor și integritatea teritorială 
a celorlalte state ;

10. obligația statelor de a se abține, in re
lațiile lor internaționale, de la orice formă 
de constrîngere de ordin militar, politic, eco
nomie sau de altă natură și de a renunța Ia 
utilizarea forței sau la amenințarea cu forța 
împotriva altui stat, in orice împrejurare și 
sub orice formă, violind prevederile Cartei 
Organizației Națiunilor Unite :

11. datoria tuturor statelor de 
diferendele lor internaționale 
mijloace pașnice ;

12. dreptul inerent al fiecărui __ ____
toapărarc individuală sau colectivă, in con
formitate cu articolul 51 al Cartei O.N.U. ;

13. îndatorirea fiecărui stat de a îndeplini 
eu bună credință obligațiile asumate in con
formitate cu Carta Națiunilor Unite sau 
decurgînd din principiile și regulile dreptu
lui internațional universal recunoscute sau 
din acordurile internaționale in vigoare Ia 
care este parte.

a participa, in 
Ia examinarea

a soluționa 
numai prin

stat la au-

interpretarea și aplicarea lor, aceste principii

de mărime, populație, ni- 
sau sistem politic, econo-

In _ ............... __ ___
fundamentale ale dreptului internațional sint strîns 
legate între ele și fiecare trebuie să fie interpre
tat în contextul celorlalte. Toate statele trebuie să 
respecte în mod strict aceste principii în relațiile 
dintre ele.

NICOLAE CEAUȘESCU

II. Proclamă voința lor comună de a dezvolta re- 
lațiile între cele două țări, fiind animați de prin
cipiile prieteniei, respectului și avantajului reciproc 
și de hotărîrea de a promova adoptarea de mă
suri corespunzătoare pentru stimularea intensifică
rii schimburilor economice și cooperării în dome
niile industrial, științific și tehnic.

III. Cele două țări vor promova extinderea rela
țiilor bilaterale, îndeosebi in domeniul comerțului 
și al cooperării economice în sectoare specifice de 
interes comun. în același timp vor fi intensificate 
contactele oficiale și stabilirea de legături directe 
între instituții, întreprinderi, firme și organizații 
economice, financiare și tehniee din ambele țări și 
vor fi promovate formele moderne de cooperare 
între ele, precum și pe terțe piețe.

IV. Luînd notă cu deosebită satisfacție de rezul- 
latele obținute de cea de-a III-a sesiune a Comi
siei mixte româno-braziliene, care a evidențiat exis
tența unor ample posibilități și a unor condiții fa
vorabile pentru creșterea rapidă și diversificarea 
schimburilor comerciale, pentru realizarea unor 
proiecte de cooperare in numeroase sectoare econo
mice de interes comun, cei doi președinți sprijină 
convocarea cu regularitate a comisiei mixte, în ve
derea examinării evoluției relațiilor economice bi
laterale.

V. Președinții celor două țări își exprimă con
vingerea că intrarea in vigoare a noului acord co
mercial și de plăți va avea ca efect intensificarea 
intr-un ritm accelerat a relațiilor comerciale, care 
resimțeau lipsa unui instrument juridic corespun
zător nivelului actual de dezvoltare al economiilor 
celor două țări și posibilităților existente de schim
buri in acest domeniu.

VI. Cei doi președinți și-au exprimat satisfacția 
pentru recenta încheiere a unor acorduri si proto
coale privind transferul de tehnologie în industria 
farmaceutică, acordarea de credit pentru dezvolta
rea industriei siderurgice, precum și cooperarea in 
industria minieră și subliniază importanța acestor 
înțelegeri pentru promovarea negocierilor viitoare 
in vederea încheierii unui acord general de coope
rare economică și tehnică.

(Continuare în pag. a II-a)

ERNESTO GEISEL
Dupâ conferirea înaltelor distincții românești și braziliene Președintele Republicii Socialiste România Președintele Republicii Federative a Braziliei
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Vizita președintelui Nicolae Ceausescu în Brazilia
DECLARAȚIA SOLEMNA COMUNA 

a președintelui Republicii Socialiste 
România și a președintelui 

Republicii Federative a Braziliei
(Urmare din pag. I)

VII. Exprimîndu-și, de asemenea, satisfacția pentru 
semnarea Acordului privind transporturile maritime, pre
ședinții celor două țări își manifestă convingerea că a- 
plicarea acestui nou instrument va contribui într-o mare 
măsură la îmbunătățirea transporturilor de mărfuri din
tre cele două state, în sprijinul comerțului bilateral și in 
avantajul flotelor comerciale respective.

VIII. Cei doi președinți sînt de acord că dezvoltarea 
relațiilor tradiționale de prietenie între popoarele român 
și brazilian necesită o mai bună cunoaștere reciprocă a 
valorilor lor spirituale și materiale și, în consecință, in
tensificarea și aprofundarea contactelor și schimburilor, 
îndeosebi in domeniul științei și tehnologiei, in acest sec
tor urmind Să fie negociat ulterior un acord de cooperare.

IX. Șefii celor două state convin să fie continuate și 
perfecționate consultările și cooperarea dintre țările lor 
in cadrul Organizației Națiunilor Unite, precum și in alte 
organisme și agenții internaționale, in vederea promovării 
unei mai bune înțelegeri intre popoare și consolidării po
ziției țărilor in curs de dezvoltare in contextul relațiilor 
economice internaționale.

X. Luind in considerare profundele transformări care 
se produc în prezent pe plan mondial și care deschid ca
lea spre un nou curs al relațiilor internaționale în direc
ția destinderii și cooperării intre state, cei doi președinți 
subliniază importanța contribuției țărilor in curs de dez
voltare, fără deosebire de sistemul lor politic și social, 
pentru instaurarea unor norme echitabile în relațiile din
tre state, pentru crearea unui climat de pace, de justiție 
și securitate în lume, pentru promovarea relațiilor de 
prietenie, cooperare și respect reciproc între toate na
țiunile.

XI. Ambii șefi de stat consideră că eliminarea decala
jelor care separă țările in curs de dezvoltare de țările 
dezvoltate reprezintă o cerință fundamentală pentru ga
rantarea progresului umanității. Pornind de la aceasta, 
cei doi președinți, în calitatea lor de conducători ai unor 
țări in curs de dezvoltare, au subliniat necesitatea unei 
abordări pozitive și constructive in relațiile internaționale, 
în vederea stabilirii unei noi ordini economice, care tre
buie să ia în considerație imperativul apropierii nivelului 
de dezvoltare economică șl socială a tuturor națiunilor și 
care să permită găsirea de soluții juste in problemele 
economice și financiare mondiale. Ei exprimă, de aseme
nea, interesul profund al guvernelor lor de a acționa în 
cooperare cu alte state pentru stabilirea unor raporturi 
echitabile intre prețurile materiilor prime și ale produse
lor manufacturate, pentru accesul nestingherit al tuturor 
statelor Ia cuceririle științei și tehnologiei.

XII. Președinții României și Braziliei reafirmă adeziu
nea țărilor lor la principiul inalienabil al suveranității 
permanente a statelor asupra resurselor naturale, în ve
derea folosirii acestora pentru dezvoltarea economico-so-

cială și bunăstarea popoarelor lor. Ei subliniază, totodată, 
dreptul statelor riverane de a-și exercita suveranitatea 
asupra resurselor marine și submarine aflate în limitele 
jurisdicției lor naționale, pronunțindu-se pentru stabilirea 
unui regim juridic și a unei autorități internaționale pen
tru explorarea și exploatarea fundului mărilor care se 
află în afara jurisdicției naționale, concepute în spiritul 
justiției și echității internaționale, avind drept bază recu
noașterea faptului că aceste resurse constituie patrimoniul 
comun al umanității.

XIII. Ambii președinți iși exprimă convingerea că tre
buie să se realizeze, in continuare, eforturi pentru lichi
darea colonialismului sub toate manifestările sale și pen
tru eradicarea politicii odioase de discriminare rasială și 
de apartheid, precum și pentru instaurarea de relații de
mocratice și de cooperare între toate popoarele, fără deo
sebire de rasă sau culoare.

XIV. Cei doi președinți subliniază importanța vitală a 
adoptării urgente de măsuri eficiente pentru dezarmarea 
generală și, în special, pentru dezarmarea nucleară. Ei 
sprijină, de asemenea, inițiativele concrete și eficace de 
dezarmare, scoțînd în evidență necesitatea ca o parte sub
stanțială a resurselor eliberate prin reducerea cheltuieli
lor militare, în special ale țărilor puternic înarmate, să fie 
îndreptată pentru sprijinirea eforturilor țărilor in curs de 
dezvoltare, pentru progresul lor economic și social.

XV. Cei doi președinți, reliefind poziția adoptată de gu
vernele lor cu privire la promovarea păcii, destinderii, 
bunei înțelegeri și cooperări între toate statele, reafirmă 
că cele două țări nu-și vor precupeți eforturile pentru în
tărirea rolului Organizației Națiunilor Unite în menține
rea și consolidarea păcii și securității internaționale. în 
dezvoltarea cooperării între toate națiunile și in promova
rea normelor dreptului internațional in relațiile dintre 
state.

XVI. După examinarea atentă a aspectelor multiple pe 
care Ie prezintă dezvoltarea relațiilor bilaterale, cei doi 
președinți iși exprimă convingerea lor fermă că promo
varea unei politici de respect reciproc între România și 
Brazilia corespunde în cel mai înalt grad intereselor ce
lor două țări, vocației celor două popoare, ca și senti
mentelor și tradițiilor rezultind din moștenirea latină co
mună.

XVII. Apreciind rezultatele rodnice ale convorbirilor 
dintre cei doi președinți, aceștia au hotărît să promo
veze iu continuare contactele intre cele două țări cu 
scopul de a menține și de a întări climatul de înțele
gere și respect reciproc consolidat în cursul discuțiilor 
care au avut loc în Brazilia în timpul vizitei președin
telui Republicii Socialiste România.

întocmită la Brasilia, la S iunie 1975, în două exem
plare originale, în limbile română și portugheză fiecare, 
ambele texte avind valoare egală.

OMAGIUL
CORPULUI DIPLOMATIC

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu au primit, 
miercuri seara, in salonul de recepții 
al Palatului Itamarati, pe șefii mi
siunilor diplomatice acreditați in ca
pitala Braziliei.

Prezentați de ministrul relațiilor 
externe al Braziliei, Antonio Azere- 
do da Silveira, reprezentanții diplo
matici a peste 70 de state, împreună 
cu soțiile, au transmis omagiul lor 
înalților oaspeți români.

La primire au fost prezenți tovară
șii Gheorghe Oprea, viceprim-minis- 
tru al guvernului, Dumitru Popescu, 
președintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, George Maco-

vescu, ministrul afacerilor externe, 
Nicolae Ionescu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, celelalte persoane oficiale 
care il însoțesc pe președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au Între
ținut cu șefii misiunilor diplomatice 
intr-o atmosferă de caldă cordialita
te. Numeroși ambasadori au trans
mis cu acest prilej președintelui 
Nicolae Ceaușescu din partea șefilor 
statelor lor un cordial salut, urări de 
sănătate și fericire personală, de 
prosperitate și progres pentru po
porul român.

Ceremonia semnării
Declarației solemne comune 

și altor documente româno-braziliene
(Urmare din pag. I)

— acordul privind transporturile 
maritime, care a fost semnat de 
George Macovescu și Antonio Aze- 
redo da Silveira ;

— protocolul de cooperare în do
meniul minier — semnat de Nicolae 
Ionescu și Shigeaki Ueki, ministru 
de stat al minelor și energiei ;

— contractul privind livrarea de 
minereu de fier brazilian către

România, semnat de Dorin Dinescu, 
director general al ,.Mineralimport
export", și Fernando Antonio Roque- 
tte, președintele companiei „Vale do 
Rio Doce".

După semnarea documentelor, cei 
doi șefi de stat iși string îndelung 
mîinile cu căldură, se felicită reci
proc.

Președintele Ernesto Geisel și pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au rostit 
alocuțiuni.

La dineul oficial în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

CARTEA VIE A ISTORIEI 
evocă trăinicia și împlinirea 

înaltelor idealuri ale poporului român

„Muzeul Unirii oglindește lupta de milenii 
a poporului nostru pentru apărarea ființei 
naționale, pentru realizarea unirii țărilor 
romane intr-un stat național unitar, pentru 
salvgardarea suveranității și independenței 
patriei".

NICOLAE CEAUȘESCU

MUZEUL UNIRII DE LA ALBA IULIA
Ne stăruie in amintirea cea mai 

proaspătă manifestările ample pe 
care le-a prilejuit în întreaga țară 
aniversarea primei uniri politice a 
țărilor române, vibranta adunare 
populară de la Alba Iulia consacra
tă acestei aniversări, îndelungile a- 
plauze și ovații ce au marcat mo
mentul solemn în care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a tăiat panglica 
inaugurală a „Muzeului Unirii". A- 
tunci a fost vizitat și muzeul, care 
a primit din partea secretarului ge
neral al partidului o înaltă apre
ciere.

Iată-ne acum străbătînd sălile 
muzeului. De la început vizitatorul 
este cuprins de emoție și min- 
drie patriotică. Sentimente fi
rești fiindcă, aici, pe o supra
față de 3 000 mp. afli condensate 
nu numai două milenii de existență 
din viața municipiului, ci însăși lun
ga și zbuciumata istorie de muncă, 
lupte și jertfe a poporului român. în 
cele aproape 50 de săli de expoziție 
ne găsim de fapt In fața unei gran
dioase cărți de istorie. Este cartea 
continuității și permanenței noastre 
in spațiul de la Dunăre, Carpați și 
Marea Neagră, cartea luptei neisto
vite pentru apărarea ființei naționa
le, pentru libertatea și unitatea pa
triei, pentru triumful marelui ideal 

Douâ dintre paginile de aur ale marii cărți ae isione — vremea lui Mihai Viteazul și insurecția națională 
armată antifascistă și antiimperialistă din august 1944

al independenței și suveranității na
ționale.

Să deschidem cea dinții filă a 
cărții. Uneltele din silex, -desco
perite pe Valea Dirjovului și Va
lea Oltului ne oferă mărturii despre 
faptul că spațiul carpato-danubian a 
constituit una din primele zone de 
apariție și dezvoltare a societății 
omenești pe continentul european. 
Obiecte de piatră, de bronz, de fier ; 
și tot atîtea trepte anevoie urcate 
de societatea primitivă pe calea 
progresului social-economic. Trecînd 
de la o vitrină Ia alta, de la o sală 
la alta, parcurgem, precum în versul 
eminescian, „căi de mii de ani" „in 
tot atitea clipe". Ne oprim în fața ce
lebrelor statui de Ia Hamangia, ex
puse în copii, și a măștii antropo
morfe de la Liubcova, ce pot sta cu 
temei alături de vîrfurjle creației ar
tistice ale marilor civilizații ale e- 
pocii — semn al dragostei ; adînci 
pentru frumos a locuitorilor dintot- 
deauna ai acestor pămînturi.

Urcînd firul timpului, iată-ne in 
sala ce reconstituie momentul cris
talizării civilizației geto-dacice, cu 
formele sale originale, in secolele 
I î.e.n. — I.e.n. Fotografiile cetăți
lor din Munții Orăștiei, arme da
cice și romane — după ce s-au în
crucișat vitejeștq, iată-le acum sim

bolic alăturate — scene de pe Co
lumna lui Traian ne lasă să întreve
dem asprimea încleștărilor pentru cu
cerirea Daciei. O hartă a țării împîn- 
zită de simbolurile castrelor romane, 
una din celebrele tăblițe cerate de la 
Alburnus Major (Roșia Montană), ți

Piese și documente de excepțională valoare, unicate muzeistice:
• Splendide vase neolitice aparținînd culturii Petrești • Tezaurul dacic de argint 
de la Șeica Mica • Tezaurul de obiecte de bronz de la Piatra Craivii (Apoulon) ® 
Colecția de opaițe romane • Statui și plăci votive aparținînd celui mai mare lapida- 
rium din țară • Acte ale cancelariei lui Mihai Viteazul ® O roată de execuții din 
veacul al XVIII-lea • Tundra și fluierul lui Avram Iancu • Armele tribunilor revoluției 
de la 1848—1849 • Documente originale ale marii adunări naționale care a procla

mat, la 1 decembrie 1918, unirea Transilvaniei cu România.

gle și cărămizi cu ștampilele unită
ților militare, obiecte de paviment, 
piese aparținînd celei mai bogate co
lecții de opaițe romane din țară, te
zaure monetare, splendide statui și 
capiteluri stau mărturie intensului 
proces de romanizare a întregului 
teritoriu al patriei și, deopotrivă. 

înfloritoarei vieți economice, sociale 
și culturale ce s-a dezvoltat pe a- 
ceste meleaguri.

Numeroase exponate — vasele de 
sticlă de la Berghin, ceramica de la 
Gușterița, uneltele agricole de Ia 
Cicău-Aiud, obiectele de la Ghirbom

— atestă că, deși perindarea multor 
popoare migratoare pe teritoriul pa
triei noastre avea să stînjenească o 
lungă perioadă istorică evoluția fi
rească a forțelor de producție, popu
lația daco-romană și-a continuat ne
întrerupt viețuirea pe aceste melea
guri, nu s-a clintit din vatra stră
moșească, asemenea unui stejar cu 
adinei și trainice rădăcini. Un adevăr 
rostit cu admirație de cei ce ne-au 
cunoscut, precum acel Otto de Fres- 
singen din îndepărtatul veac al XII- 
lea ce scria despre valahi : „De cind 
lumca-i se țin pe aceste meleaguri, 
precum arborele cel bun ce nu-1 
poate smulge furtuna și alte vin- 
toase".

Călăuzind vizitatorul pe firul isto
riei, exponatele reliefează, după 
crearea celor dinții formațiuni statale 
românești, o altă permanență a tre
cutului nostru : legăturile strinse, pe 
multiple planuri, dintre cele trei țări 
române. O hartă imensă, brăzdată de 
raze, sugerează drumurile ce au le
gat din vechime principalele centre 
economice de Ia sud. est și vest de 
Carpați. Stampe si hărți ale campa
niilor militare, săbii și securi de 
luptă, cămăși de zale, ghioage, ar
balete din vremea iul Mircea cel 
Rătrîn. Iancu de Hunedoara. Ștefan 
cel Mare și Petru Rareș amin
tesc de grelele lupte purtate de 
populația țărilor române, umăr la 
umăr, impotriva cotropitorilor oto
mani. Colaborare strînsă ce pregă

tește practic terenul pentru glorioa
sa epopee a lui Mihai Viteazul.

Cu adîncă emoție pășim în sala 
primei uniri politice a țărilor româ
ne. Dintr-un tablou ne privește 
chipul „de curată și desăvîrșită poe
zie tragică", cum îl caracterizase 
Iorga, al marelui voievod, intrînd 
triumfal în cetatea de scaun a Tran
silvaniei, pe care el o va face pentru 
scurt timp capitală a întregului pă- 
mînt românesc. Impresionează do
cumentele provenite din cancelaria 

lui Mihai, „domn al Țării Românești 
și Ardealului și a toată țara Moldo
vei". purtînd iscălitura sa asemuită 
adesea cu urma ascuțișului de sa
bie. Numeroase citate ilustrează 
ecoul răscolitor pe care l-a avut în 
conștiința poporului, de-a lungul 
veacurilor, înfăptuirea lui Mihai. 
„Cred că Mihai mai trăiește incă, 
povățuindu-i pe români cum să 
lupte cu folos" își formula opinia, 
care avea să fie una ,și aceeași cu 
judecata istoriei, un pașă turc din 
Giurgiu.

Particularitate specifică a istoriei 
românești, împletirea strînsă a lup
telor pentru apărarea ființei națio
nale cu bătăliile purtate impotriva 
exploatării iși află o grăitoare ilus
trare în muzeu. Privim cu emoție 
un exemplar din „Tripartitumul 
lui Verboczi", „scris cu singe de 
iobag", și refacem cu ochii minții 
războiul țăranilor români și ma
ghiari conduși de Gheorghe Doja. 
Ne oprim în fața unei roți pentru 
execuții din secolul al XVIII-lea și 
ni se pare a vedea aievea roata pe 
care au fost frînți, dar nu înfrînți, 
Horia și Cloșca : privim chipul erou
lui din Vladimiri și ne gîndim la 
„domnul Tudor" și la „craiul Todo- 
ruț" în care și-au pus speranța de 
eliberare și românii ardeleni.

Exponate de larg interes învede
rează vechile tradiții ale luptei în
frățite purtate în decursul vremuri
lor de români, maghiari, germani 

pentru eliberare socială șl națională
— însuflețiți de credința că numai 
laolaltă, cu puterile înzecite prin u- 
nitate, vor obține biruința împo
triva asupritorilor comuni. își vor 
făuri o viață mai bună. Picturi și 
litografii prezintă mulțimile care au 
alcătuit în 1848 „spectacolul măreț" 
de la Blaj, au jurat credință consti
tuției în Cîmpia bucureșteană a Li
bertății, au făcut de atîtea ori din 
pieptul lor zid de netrecut în apă
rarea cuceririlor revoluționare, au 
impus la 24 ianuarie 1859 pe dom
nul Unirii — Alexandru Ioan Cuza
— iar 18 ani mai tîrziu au pecetluit 
cu grele jertfe de singe, pe cîmpiile 
de la Plevna, Rahova și Vidin, inde
pendența țării.

Și iată sala consacrată marelui act 
de la 1 decembrie 1918, care a mar
cat încheierea procesului de for
mare a statului național unitar ro
mân, împlinire a unei necesități 
obiective a însăși dezvoltării istorice. 
Panouri și exponate evocînd Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie 
și destrămarea, sub loviturile po
poarelor asuprite, a anacronicului 
imperiu habsburgic, apoi lupta po
porului român pentru pregătirea și 
izbînda „gindului cutezător" su
gerează condițiile interne și externe 
care au făcut posibilă împlinirea 
înaltului ideal național. Un impre
sionant tablou imortalizează mă
reața adunare de la Alba Iulia, care 
a proclamat unirea Transilvaniei cu 
România „pentru toate veacurile". 
Manifeste cu înflăcărate chemări, 
fotografii ale gărzilor naționale să
tești, documente originale ale sfatu
lui țării de la Alba Iulia. printre 
care textul cuvîntării lui Vasile Gol- 
diș, recreează atmosfera fierbinte a 
acelor zile, în care se desfășura unul 
dintre cele mai memorabile eveni
mente ale istoriei românești. Totul 
ilustrează, cum nu se poate mai con
vingător, legitimitatea desăvîrșirii 
statului național român, legitimitate 
pe care nimeni nu ar putea-o con
testa. fără să păcătuiască împotriva 
adevărului istoric.

Intr-o firească continuitate, mu
zeul evocă, în final, ridicarea pe o 
treaptă superioară a luptei de elibe
rare socială și națională a poporu
lui. odată cu crearea Partidului Co
munist Român, momentele esențiale 
ale drumului străbătut sub condu
cerea partidului, precum Lupeni 
’29, Grivița ’33. marile acțiuni și de
monstrații antifasciste din perioada 
1934—1939. apoi eroica rezistență 
antihitleristă din anii războiului, cul- 
minînd cu insurecția națională ar
mată antifascistă si antiimperialistă 
din august 1944. Toate filele aces
tei uriașe cărți își găsesc încununa

rea în acea filă de aur pe care ■ 
înscris-o în istoria patriei victoria 
deplină a socialismului. Este fila 
care demonstrează strălucit că toate 
jertfele, luptele și sacrificiile unei 
istorii milenare n-au fost zadarnice, 
că nu există forță in lume care să 
poată împiedica realizarea aspirați
ilor legitime — de libertate și unitate 
— aie unui popor hotărit să lupte 
pină la capăt, cu fermitate și eroism, 
pentru Împlinirea lor.

Muzeul înfățișează In final mari
le realizări ale ultimului deceniu, 
definind convingător această peri
oadă drept cea mai fertilă din în
treaga istorie a patriei. Sînt împli
niri de la înălțimea cărora scrutăm 
cu încredere viitorul, așa cum îl pro
iectează, în grandioase contururi, 
Programul Partidului Comunist Ro
mân de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Se cuvine să relevăm, la încheierea 
periplului nostru muzeistic, reușita 
prezentare a trecutului orașului Alba 
Iulia. fie că este vorba de Apoulonul 
dacic, de Apulum — municipiul și apoi 
colonia romană de puternică înflo
rire economică și culturală — de 
Bălgradul care a văzut intrarea 
triumfală a lui Mihai Viteazul sau 
supliciul eroic al lui Horia și Cloșca, 
de Alba Iulia unirii din 1918, ori de 
municipiul socialist de astăzi.

★
Am „recitit" cu emoție această u- 

riașă carte de istorie, cu atitea pa
gini de mare forță expresivă și va
loare educativă. Și dacă in auz ne 
stăruie aplauzele momentelor inau
gurale, vedem, în același timp, cu 
ochii minții cum zeci și zeci de mii 
de oameni de toate vîrstele și de toate 
profesiile, din toate colțurile țării, vor 
veni să viziteze muzeul, oprindu-se 
îndelung în fața exponatelor. Și mai 
ales vedem mulțimea tinerilor — e- 
levi, în cămășile albe și cu crava
tele lor pionierești, uteciști, mun
citori, studenți sau ostași — ce vor 
trece pragul muzeului spre a înțele
ge mai bine ce am fost, cine sin- 
tem și încotro mergem, a-și umple 
inima și mintea cu învățămintele tre
cutului, spre a-și înzeci puterile pen
tru prezent, pentru viitor. Avem cer
titudinea că oricine va vizita muzeul 
se va simți mai bogat sufletește, mai 
ferm angajat in marele efort colectiv 
pentru a păstra și spori prețioasa 
moștenire a trecutului, a face mereu 
mai puternică, mai prosperă, mai 
înfloritoare patria noastră socialistă.

Silviu ACHIM 
Ștefan DINICA
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Vizita pFESEdinteîuî Nîcalas Ceausescu in Brazilia
DINEU OFICIAL ÎN ONOAREA PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUȘESCU ȘI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
Miercuri seara, președintele Repu

blicii Federative a Braziliei, Ernesto 
Geisel, și doamna Lucy Geisel au 
oferit, in saloanele Palatului Itama- 
rati din Brasilia, un dineu oficial în 
onoarea președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu.

La sosirea la Palatul Itamarati, 
înalții oaspeți români sînt întîmpi- 
nați cu cordialitate de președintele

Toastul președintelui
Ernesto Geisel

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte
Nicolae Ceaușescu,

Pentru mine este un prilej de sa
tisfacție care mă onorează să pri
mesc vizita oficială a Excelenței 
Voastre. Știu bine că această vizită 
nu este primul contact al dumnea
voastră cu Brazilia ; dar este pentru 
prima oară că țara mea primește in 
mod oficial un șef de stat român.

Prezența Excelenței Voastre are o 
semnificație specială, deoarece arată 
dorința reciprocă ce ne animă de 
a strînge, la nivel guvernamental, le
găturile de prietenie care unesc po
poarele noastre.

Desigur, la fel cum s-a intimplat 
în România, civilizația braziliană nu 
se bazează numai pe patrimoniul la
tin. Au îmbogățit-o elemente autoh
tone și africane, urmate de contribu
ția aproape a tuturor civilizațiilor 
lumii. Dar ne-a rămas nouă, tuturor 
brazilienilor, limba portugheză care 
să ne lege, într-o formă deosebită, 
de originile noastre latine. Ne-au 
rămas, de asemenea, sentimente și 
afinități pe care le împărtășim cu 
mare plăcere cu celelalte popoare 
ale marii familii latine. Relațiile în
tre țările noastre sînt vechi și jalo
nate de sentimente fericite, care arată 
importanța pe care oamenii noștri 
de stat le-au acordat-o întotdeauna.

Brazilia nu a uitat gestul de apre
ciere al României, care a trimis, la 
începuturile afirmării sale ca stat 
suveran, Misiunea Voinescu, însărci
nată să anunțe în mod oficial gu
vernului brazilian independența 
României.

Mai tirziu aveam să fim obiectul 
unei noi atenții din partea țării 
dumneavoastră, care a ales Brazilia 
pentru a stabili aici prima sa lega
ție in America Latină.

în perioade mai recente, în foru
rile diplomației multilaterale, brazi
lienii și românii au acționat in mod 
frecvent, de comun acord, în apărarea 
principiilor care ne sînt comune. 
Chiar și atunci cînd punctele noastre 
de vedere au fost divergente, nici
odată nu ne-au lipsit în relațiile re
ciproce, sau cu alte națiuni, respec
tul reciproc și buna credință — baza 
cooperării între toate popoarele și 
guvernele.

Pe plan bilateral, dorința de a ac
celera dezvoltarea economică a țări
lor noastre și de a ridica nivelul de 
viață al popoarelor noastre favori
zează o mai mare apropiere în rela
țiile economico-comerciale, cu atit 
mai mult cu cit economiile noastre 
prezintă un grad apreciabil de com- 
plementarism.

In acest sens, putem să ne felici
tăm pentru sporirea de patru ori a 
valorii comerțului nostru bilateral in 
perioada cuprinsă între 1972—1974. 
Un asemenea rezultat, prin el însuși 
foarte semnificativ, va trebui să fie 
depășit în perspectiva acordurilor ce 
vor fi inchciate în viitorul apropiat 
și a cooperării pe care o inițiem pen-

„Ample perspective dezvoltării relațiilor 
dintre Brazilia și România pe multiple planuri"

Relatări și comentarii
Marile cotidiane din capitala Bra

ziliei și din principalele orașe pu
blică, joi, începînd cu primele pa
gini, ample relatări, însoțite de fo
tografii de la principalele momente 
din prima zi a vizitei oficiale de 
prietenie a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, bogatul program al vizitei 
înalților soli ai poporului român. 
Presa braziliană inserează texte
le integrale ale alocuțiunilor ros
tite de către cei doi șefi de stat 
la solemnitatea schimbului de deco
rații, precum și toasturile rostite la 
dineu.

Ziarul „CORREIO BRASILIENSE", 
care apare in capitală, relevă că „în 
discursurile pronunțate în timpul di
neului oferit de șeful statului bra
zilian în onoarea șefului statului 
român, cei doi președinți au subli
niat tradiționalele legături de prie
tenie dintre cele două țări. Ilustrînd 
cu numeroase fotografii amplele re
latări asupra momentelor din prima 
zi a vizitei oaspeților români, ziarul 
acordă o importanță deosebită pozi
țiilor exprimate de către președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Ernesto Geisel cu privire la promo
varea unui nou climat internațional, 
bazat pe încredere și colaborare în
tre națiuni.

Ziarul „Correio Brasiliense" dedi
că României și o pagină specială, 
publicînd biografia președintelui 
Nicolae Ceaușescu și două cuprinză
toare articole înfățișind marile rea
lizări ale industriei românești.

„Brazilia și România amplifică re
lațiile lor" — este titlul general al 
paginii rezervate de ziarul „FOLHA 
DE SAO PAULO", în care sînt re
marcate atmosfera de cordialitate și 
înțelegere reciprocă din cadrul con
vorbirilor oficiale româno-brazlliene 
la nivel înalt, perspectivele ce sc 
deschid pentru amplificarea relații
lor pe multiple planuri între cele 
două țări. Ziarul mai publică nu
meroase date și informații în legă 
tură cu dezvoltarea politică, econo
mică și socială a țării noastre.

Ziarul „O ESTADO DE SAO PA
ULO" publică un articol consacrat 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări și cooperării economice, 

Ernesto Geisel și doamna Lucy 
Geisel.

La dineu au participat tovarășii 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului. Dumitru Popescu, pre
ședintele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, Nicolae 
Ionescu, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 

tru dezvoltarea schimburilor noastre 
pe termen lung.

Domnule președinte,
Vocația spre universalitate, princi

piul fundamental al celei mai largi 
conviețuiri umane, a marcat foarte 
clar destinele Braziliei și României.

Pe plan intern, vocația spre uni
versalitate a guvernat insuși proce
sul de formare a statului brazilian, 
permițind ca grupuri locale europe
ne, africane și asiatice, cu baze cul
turale și religioase diferite, să se plă
mădească in mod armonios intr-un 
singur popor.

Transpusă pe plan internațional, u- 
niversalitatea ne impune să căutăm 
conviețuirea cu alte națiuni, fără 
neîncrederi sterile, imuni la ambițiile 
de hegemonism și refractari față de 
alinierile automate. Regula noastră 
de conviețuire este adeziunea fără 
limite la principiul dreptului popoa
relor la autodeterminare și față de 
corolarul său indispensabil — nein
tervenția în afacerile interne ale al
tor state. Pentru noi, egalitatea ju
ridică a statelor nu este un concept 
abstract, ci o noțiune pozitivă inspi
rată din sentimentul de respect și de 
fraternitate internațională.

Dorim să realizăm destinul nostru 
în colaborare cu celelalte națiuni, și 
nu in detrimentul acestora. Călăuzită 
de principiile respectului reciproc, e- 
galității, autodeterminării și neinter
venției, Brazilia este dispusă să coo
pereze cu toate țările care împărtă
șesc aceste linii directoare funda
mentale, respectind opțiunile vitale 
pe care în mod legic fiecare popor le 
face pentru destinul său și răraînînd 
fidelă opțiunilor propriului nostru 
popor.

Domnule președinte,
Idei asemănătoare acestora care 

Inspiră guvernul brazilian fac obiec
tul unei activități neobosite a țării și 
guvernului Excelenței Voastre.

Sînt sigur că, acționînd pentru lăr
girea domeniilor de cooperare posi
bilă în slujba intereselor și idealuri
lor pe care se bazează acțiunea gu
vernelor noastre, punem în practică 
cele mai înalte principii ale convie
țuirii amicale între națiuni.

Este întemeiată speranța mea că 
eforturi ca acelea ale țărilor noastre 
vor avea un nobil efect asupra altor 
popoare și conducători, stimulîndu-i 
să prefere antagonismului căutarea 
înțelegerii în cadrul diversității. Dacă 
vom reuși aceasta, domnule președin
te, vom contribui desigur mult Ia 
pacea și securitatea internațională.

Cu gindul spre eforturile noastre 
de afirmare națională, de luptă con
tra subdezvoltării și de instaurare a 
unei noi ere de pace, de prosperita
te socială și de securitate pentru 
toate popoarele, ridic paharul în nu
mele națiunii braziliene, pentru 
prosperitatea crescîndă a poporului 
român, pentru fericirea personală 
a ilustrului său președinte și a doam
nei Ceaușescu ! (Aplauze).

din presa braziliană 
perspectivelor acestora. „Se atribuie 
o mare importanță — arată ziarul 
— noilor acorduri privind comerțul 
și transportul, care vor permite am
plificarea schimburilor de mărfuri 
dintre cele două țări".

POSTURILE DE RADIO ȘI TELE
VIZIUNE au transmis in direct mo
mentele vizitei- președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, reflectînd marele, interes 
al opiniei publice față de prima vizită 
a unui șef de stat român în Brazilia, 
față de personalitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Omagiul corpului diplomatic

Vasile Pungan, Nicolae Doicaru, 
consilieri ai președintelui republicii, 
celelalte persoane care îl însoțesc pe 
șeful statului român.

Au participat, de asemenea, Ma- 
galhaes Pinto, președintele Senatu
lui, Celio Borja, președintele Came
rei deputaților, Djaci Alves Falcao, 
președintele Tribunalului Federal 
Suprem, membrii guvernului brazi
lian, înalte oficialități civile și mili
tare.

Domnule președinte Ernesto Geisel, 
Doresc să exprim mulțumirile mele 

și ale soției pentru primirea cordială 
pe care ne-ați rezervat-o, pentru a- 
tenția și ospitalitatea cu care sintem 
înconjurați în țara dumneavoastră. 
Sîntem bucuroși că, răspunzind ama
bilei dumneavoastră invitații, avem 
prilejul să vizităm Brazilia, să cu
noaștem nemijlocit viața și preocupă
rile marii națiuni braziliene, de care, 
noi românii, ne simțim legați prin pu
ternice afinități de origine, limbă și 
cultură.

In același timp, cele două țări și po
poare au cunoscut asuprirea străină, 
au luptat timp îndelungat pentru cu
cerirea independenței și nu o dată 
s-au intrajutorat in lupta lor comună. 
Dar, mai mult dccît toate acestea, do
rim să așezăm la baza veche a origi
nii și tradițiilor colaborarea nouă care 
să asigure progresul și independența 
popoarelor noastre.

Venim în țara dumneavoastră ani
mați de convingerea că există toate 
posibilitățile și condițiile ca — in spi
ritul vechilor și frumoaselor tradiții 
— între România și Brazilia să se dez
volte un dialog fructuos, o conlucrare 
rodnică tot mai strînsă, care să inau
gureze o etapă nouă, superioară în is
toria raporturilor dintre cele două 
țări.

După cum se știe, încă din a doua 
jumătate a secolului trecut, intre ță
rile noastre s-au stabilit contacte și 
relații ce exprimau sentimentele de 
simpatie reciprocă de care erau ani
mate popoarele -român și brazilian in 
lupta pentru dezvoltarea iar liberă, 
independentă. Poporul român nu uită 
că Brazilia a fost printre primele țâri 
care, acum aproape 100 de ani, a recu
noscut independența României, apre
ciind că „dezvoltarea statului român 
este trebuincioasă echilibrului euro
pean și oferă o garanție de progres 
și prosperitate în Orient". După pri
mul război mondial, relațiile româno- 
braziliene s-au concretizat in înființa
rea de consulate și apoi în crearea 
primei reprezentanțe oficiale a Româ
niei pe continentul latino-american, ia 
Rio de Janeiro, precum și în încheie
rea unor acorduri și înțelegeri. Este 
un motiv de satisfacție pentru noi 
faptul că, în perioada interbelică. 
România și Brazilia au acționat in 
comun în cadrul Ligii Națiunilor — 
cel mai înalt for internațional al vre
mii — pentru cauza păcii și înțele
gerii între popoare. în ultimii ani, 
colaborarea româno-braziliană a luat 
un nou și puternic avînt, pe baza 
acordurilor de schimb comercial și 
de cooperare tehnico-științifică.

România dezvoltă largi relații de 
colaborare cu țările continentului la
tino-american, apreciind politica aces
tora de dezvoltare independentă, de 
folosire a bogățiilor naționale în folo
sul propriilor popoare.

în acest context, sîntem bucuroși să 
vizităm țara dumneavoastră, care joa
că un rol important în America Lati
nă și în întreaga politică internaționa
lă. Și România, și Brazilia sînt profund 
preocupate de dezvoltarea lor eeono- 
mico-socială accelerată. Aceste consi
derente, precum și necesitatea de a 
ține pasul cu uriașa revoluție tehni
co-științifică ce se desfășoară în lu
me sînt de natură să stimuleze pu
ternic colaborarea multilaterală dintre 
țările noastre. O chezășie a acestei 
evoluții este situarea fermă a relații
lor româno-braziliene pe temelia prin
cipiilor deplinei egalități în drepturi, 
respectului independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului reciproc. 
Slujind intereselor ambelor popoare, 
dezvoltarea colaborării noastre va fi. 
totodată, o contribuție concretă la e- 
forturile generale pentru promovarea 
unui climat internațional nou. bazat 
pe încredere și colaborare între na
țiuni.

Domnule președinte.
Trăim o epocă in care problemele 

colaborării internaționale, ale conlu-

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Brasilia, Nicolae Ghe- 
nea, ambasadorul Braziliei la Bucu
rești, Paulo Braz Pinto da Silva, șe
fii misiunilor diplomatice acreditați 
în capitala Braziliei.

în timpul dineului, desfășurat în
tr-o ambianță de caldă cordialitate, 
președintele Ernesto Geisel și pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi.

crării dintre state și popoare se pun 
în mod tot mai imperios. Parcurgem 
o perioadă în care au loc mari trans
formări istorice, schimbări profunde 
în raportul internațional de forțe, în 
care se afirmă tot mai puternic vo
ința popoarelor de a fi deplin stăpine 
pe bogățiile naționale, pe destinele 
lor, de a se dezvolta libere și indepen
dente, intr-un climat internațional de 
pace și securitate. Ca rezultat, in via
ța internațională se conturează cursul 
spre destindere și colaborare- Cu toate 
acestea, mai există încă forțe care pot 
pune în pericol colaborarea și secu
ritatea în lume. De aceea, mai mult 
ca oricînd, viața internațională impu
ne intărirea încrederii și conlucrării 
tuturor statelor pentru accentuarea 
cursului spre destindere, eliminarea 
politicii de forță și de amenințare cu 
forța, stingerea focarelor de conflict 
și încordare care mai există în diferi- 
țe zone ale lumii, renunțarea la în
fruntări armate, rezolvarea probleme
lor litigioase pe cale politică. In a- 
cest spirit se impun măsuri hotârite 
pentru desființarea blocurilor milita
re, a bazelor militare străine, pentru 
dezarmare și, în primul rind, pentru 
dezarmarea nucleară. în acest con
text, aș dori să menționez preocuparea 
României pentru realizarea securității 
in Europa — continentul de unde au 
pornit ambele războaie mondiale din 
acest secol și unde este concentrat în 
prezent cel mai mare arsenal militar 
cunoscut în istorie — pentru ținerea 
Conferinței gencral-europene la nive
lul cel mai malt, pentru soluționarea 
conflictului din Cipru pe cule pașnică 
și intărirea colaborării și păcii in 
Balcani. Ne pronunțăm în mod ferm 
pentru crearea unor zone deaucleari- 
zate, de bună vecinătate și prietenie 
intre popoare.

România se pronunță pentru rezol
varea pe cale politică a conflictului și 
încordării din Orientul Mijlociu. Con
sideram că este necesară realizarea 
unei păci drepte și juste care să ducă 
la retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului din 
1967 și la soluționarea problemei pa- 
lestinene, inclusiv prin crearea statu
lui palestinean independent.

România și Brazilia nu pot ignora 
realitatea că pe planeta noastră o 
parte însemnată a omenirii se află 
încă în stare de subdezvoltare.

Este necesară o activitate susținută 
în vederea lichidării inechității, îm
părțirii lumii în țări bogate și sărace 
și promovării unei politici noi de e- 
chitate, instaurării unei noi ordini e- 
conomice internaționale.

Complexitatea vieții internaționale 
actuale impune participarea tuturor 
țărilor la soluționarea problemelor 
care confruntă omenirea. Este o ne
cesitate istorică a lumii de azi ca ță
rile mici și mijlocii, țările in curs de 
dezvoltare, țările nealiniate să aibă 
un rol tot mai activ în viața interna
țională.

Se impune, de asemenea, creșterea 
rolului Organizației Națiunilor Unite 
și al celorlalte organisme internațio
nale in viața internațională, în solu
ționarea problemelor care preocupă 
omenirea. Aș dori să exprim satis
facția pentru că în multe probleme 
țările noastre, guvernele celor două 
state conlucrează activ.

Domnule președinte,
Exprimînd încă o dată satisfacția de 

a ne afla în frumoasa dumneavoastră 
țară, aș dori să-mi exprim convinge
rea că vizita noastră va deschide noi 
posibilități de colaborare fructuoasă 
româno-braziliană, atit pe plan bilate
ral, cit și pe arena mondială, în slujba 
instaurării unui climat de pace și 
securitate între popoare.

Cu această aspirație, doresc să toas
tez :

în cinstea dumneavoastră, domnule 
președinte, și a stimatei doamne 
Geisel;

Pentru bunăstarea și fericirea po
porului brazilian prieten ;

Pentru colaborarea pașnică dintre 
toate națiunile lumii ! (Aplauze).

Convorbirile oficiale
dintre președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Ernesto Geisel
ÎN SEARA ZILEI DE MIERCURII 

IUNIE, la Palatul prezidențial Pla- 
nalto din Brasilia au început convor
birile oficiale între președintele Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republi
cii Federative a Braziliei, Ernesto 
Geisel.

Cu acest prilej, între cei doi șefi 
de stat a avut loc un schimb de pă
reri privind relațiile româno-brazi
liene, precum și unele probleme ale 
situației ‘ internaționale actuale.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
ambianță de cordialitate și înțelege
re reciprocă.

ÎN DIMINEAȚA ZILEI DE JOI 5 
IUNIE, au continuat, de asemenea la 
Palatul Planalto, convorbirile oficiale 
între președintele Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Federa
tive a Braziliei, Ernesto Geisel.

La convorbiri au participat tovară
șii Gheorghe Oprea, viceprim-mi
nistru al guvernului, George Maco
vescu, ministrul afacerilor externe, 
Vasile Pungan și Nicolae Doicaru,

Moment din timpul vizitei protocolare la palatul prezidențial

Întîlnire intre tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Lucy Geisel

Miercuri după-amiază, doamna 
Lucy Geisel, soția președintelui Bra
ziliei, a oferit un ceai în onoarea 
tovarășei Elena Ceaușescu, la Palatul 
Alvorada, reședința particulară a 
președintelui Braziliei. Au participat 
soțiile unor miniștri ai guvernului

Vizita tovarășei Elena Ceaușescu 
la Universitatea federală din Brasilia

Joi dimineața, tovarășa Elena 
Ceaușescu a vizitat' Universitatea 

| federală din Brasilia.
La sosire a fost întîmpinată de 

J rectorul universității, prof. Amadeu 
j Cury, de vicerectorul Jose Carlos de 

Almeida Azevedo, de decanii facul
tăților și reprezentanți ai corpului 
profesoral. Apoi, tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu rectorul 
universității și cu celelalte persoane 
care o însoțeau, a vizitat Institutul 
central de științe al Universității din 

In timpul vizitei tovarășei Elena Ceoușeecu la Universitatea federală din Brasilia

consilieri ai președintelui republicii, 
Nicolae Ghenea, ambasadorul Româ
niei în Brazilia.

Au participat, de asemenea, Anto
nio Azeredo da Silveira, ministrul 
relațiilor externe,' Hugo de Abreu, 
ministru de stat, șeful Casei mi
litare, Paulo Braz Pinto da Sil
va, ambasadorul Braziliei la Bucu
rești.

Cu acest prilej, între cei doi șefi 
de stat a avut loc un amplu schimb 
de vederi în probleme bilaterale, în 
cadrul căruia au fost examinate 
căile și mijloacele privind dezvol
tarea relațiilor de colaborare și coo
perare dintre România și Brazilia. 
De ambele părți a fost exprimată do
rința ca relațiile româno-braziliene 
să cunoască o puternică dezvoltare 
pe multiple planuri, de a se folosi, 
în acest sens, și mai mult posibili
tățile de care dispun cele două țări 
în domeniul economic și al cooperă
rii tehnico-științifice.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale situației interna
ționale actuale. În acest' context, a 
fost relevat rolul tot mai important 

brazilian, ale altor înalț! demnitari 
civili și militari. 1

Tovarășa Elena Ceaușescu s-a în
treținut cordial cu doamna Lucy 
Geisel. cu celelalte persoane prezen
te la întîlnire.

Brasilia, în care studiază peste 9 000 
de studenți la facultățile de științe 
Concrete și de științe umane.

Inaugurată în 1962, Universitatea 
federală din Brasilia este una din 
cele mai tinere din țară. în ultimii 
trei ani. numărul studenților de aici 
s-a dublat.

La sfirșitul vizitei, tovarășa Elena 
Ceaușescu a apreciat activitatea des
fășurată de cadrele-didactice, in spe
cial in departamentul de chimie, 
urindu-le succese .tot mai mari. 

ce revine țărilor în curs de dezvol- 
tare pentru rezolvarea problemelor 
majore ce confruntă omenirea, pen
tru instaurarea unei noi ordini poli
tice și economice în viața interna
țională. S-a manifestat, totodată, 
interesul ambelor părți de a conlu
cra mai strîns pe plan mondial, atit 
în cadrul Organizației Națiunilor 
Unite, cit și al altor organisme in
ternaționale. în slujba cauzei destin
derii, colaborării și păcii.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de înțelegere re
ciprocă.

★
Părăsind Palatul Planalto, pre

ședintele Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat. în fața monumentalului edi
ficiu, de numeroși cetățeni ai capi
talei, care i-au făcut o caldă mani
festare de simpatie. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a răspuns cu cor
dialitate acestor manifestări, expre
sie a sentimentelor de caldă priete
nie pe care poporul brazilian Ie nu
trește față de România și de po
porul român.

Vizitind apoi Palatul Alvorada 
(Palatul Zorilor), grădinile care 11 
înconjoară, tovarășa Elena,Ceaușescu 
a avut cuvinte de apreciere pentru 
această valoroasă realizare a arhitec
turii braziliene.

Rectorul universității a mulțumit 
călduros tovarășei Elena Ceaușescu 
pentru onoarea ce i s-a făcut prin 
vizita efectuată, pentru aprecierile la 
adresa universității.

Relatarea vizitei: Victor STA- 
MATE, Vasile OROS, Va

lentin PAUNESCU 
Foto : Anghel Pasat
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DISPECERATUL PUBLIC AL INVESTIȚIILOR

ȘANTIERELE METALURGIEI SOLICITA 
LIVRAREA UTILAJELOR RESTANTE

crește substanțial înPotențialul productiv al industriei metalurgice ..... ...................
acest ultim an din actualul cincinal. Pină acum au fost puse în func
țiune o serie de noi obiective și capacități de producție, altele urmind 
să intre în producție în răstimpul care a mai rămas pînă la sfirșitul 
anului. Se prevede ca, pe seama noilor capacități, să se obțină, în acest 
an, printre altele, 1 445 000 tone oțel și 356 000 tone laminate. între 
altele, vor începe să producă : o nouă capacitate la oțelăria nr. 2 de 
la Combinatul siderurgic din Galați, liniile de profile îndoite de la 
întreprinderea „Laminorul de tablă" din Galați, laminorul de 550 
de la „Oțelul roșu", laminorul de benzi la cald de la întreprinderea de 
prelucrare a aluminiului din Slatina și alte obiective. Pe șantierele 
acestor noi investiții, ca și pe cele ale altor capacități, se lucrează 
intens la montarea utilajelor sau se efectuează probe și reglaje. Cu 
toate eforturile ce se depun, totuși, pe unele șantiere, lipsa de utilaje- 
„cheie" nu permite finalizarea montajului, ceea ce poate prejudicia 
serios punerea in funcțiune la termen a capacităților de producție res
pective.

în acest sens, ing. Ion Potoceanu, director general în Ministerul

Industriei Metalurgice, ne semnalează cîteva cazuri în care se impune 
livrarea neintîrziată a unor utilaje restante.

1. „PROGRESUL" DIN BRÂILA are de livrat reductorul central 
pentru cel de-al treilea convertizor de la oțelăria nr. 2 din Galați.

2. ÎNTREPRINDEREA CONSTRUCTOARE DE MAȘINI DIN RE
ȘIȚA : o serie de 
laminorul Slebing 
Slatina.

3. „UNIO" DIN
PENTRU INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII ȘI RE
FRACTARE DIN BISTRIȚA : utilaje de bază ’
tablă" din Galați și pentru „Oțelul roșu".

4. „1 MAI" DIN PLOIEȘTI : un pod rulant 
pentru oțelăria nr. 2 de la Galați, alte utilaje 
derurgic din Galați și pentru investiția de la „Oțelul roșu" ; de aseme
nea, are o serie de restanțe în asigurarea unor materiale și cooperări 
pentru realizarea unor utilaje metalurgice de la Satu-Mare și Bistrița.

utilaje-cheie pentru laminorul de la 
de la Galați și laminorul de benzi

SATU-MARE și ÎNTREPRINDEREA

„Oțelul roșu“, 
la cald de la

DE UTILAJE

pentru „Laminorul

de 40/5 tone forță, 
pentru Combinatul

de

tot 
si-

....

naval din GalațiȘantierul

RĂSPUNSUL UNITĂȚILOR VIZATE
buie să ni le asigure. Noi ne anga
jăm să continuăm livrarea utilaje
lor pe subansamble, în cursul lunii 
iunie, ca să se cîștige timp la mon
taj. Vă rugăm să consemnați că 
vom acorda asistență tehnică la 
montaj și la punerea în funcțiune 
a utilajelor, dacă beneficiarul ne 
va solicita acest lucru".

• Ing. Liciniu Micu, directorul în
treprinderii de utilaj pentru indus
tria materialelor de construcții șl 
refractare din Bistrița : „întreprin
derea «1 Mai» din Ploiești nu și-a 
îndeplinit obligațiile ce-i reveneau

1. ÎNTREPRINDEREA „PROGRESUL" DIN BRÂILA :

Reductorul va fi livrat pină la 20 iunie"n
Tov. Pavel Buga, secretarul co

mitetului de partid al întreprinde
rii „Progresul" din Brăila, ne-a 
spus : „Știm că montarea reducto- 
rului central pentru cel de-al trei
lea convertizor condiționează rea
lizarea capacității finale de la 
oțelăria nr. 2 de la Galați. Ulti
mul termen care ni s-a sta-

bilit pentru livrare — 30 iunie — 
va fi devansat la 20 iunie. Rămîne 
o singură problemă pentru începe
rea montajului : beneficiarul să 
convoace la timp furnizorul extern 
de rulmenți, care este 
participe la montarea 
pe bucșa reductorulul".

obligat să 
rulmenților

In privința asigurării la timp a do
cumentațiilor de execuție, a centra
lizatoarelor de materiale, a unor 
materiale din cooperări și a anumi
tor S.D.V.-uri. Stadiul uzinării re
perelor pentru utilajele ce urmează 
a fi expediate la Galați ne permite 
să ne angajăm să le livrăm eșalo
nat în lunile iunie și iulie. Conco
mitent, se execută și utilajele pen
tru „Oțelul roșu", care vor fi expe
diate în lunile iulie și august. Re
pet Insă : totul depinde de onora
rea obligațiilor de către întreprin
derea «1 Mai» din Ploiești".

2. ÎNTREPRINDEREA CONSTRUCTOARE DE MAȘINI 
DIN REȘIȚA :

4. ÎNTREPRINDEREA „1 MAI" DIN PLOIEȘTI:

„Chiar beneficiarul își pune bețe-n roate..."
Ing. Titus Jianu, șeful serviciu

lui desfacere : „Cajele de angrenaj 
și degrosisoare pentru laminorul de 
la „Oțelul roșu" nu au fost livrate 
din două motive : mai întîi, benefi
ciarul nu și-a îndeplinit obligația 
contractuală de a ne aproviziona la 
timp cu unele piese și subansamble 
din import — nici acum nu am pri
mit o serie de filtre de linie, rul
menți și o pompă manuală de 
transvazare ; apoi, avem dificul
tăți în asigurarea unor cooperări cu 
„Independența" Sibiu, întreprinde
rea de mașini grele București și 
„Progresul" Brăila. întreprinderile 
din Sibiu și București ne-au pro
mis că vor trimite piesele cel tîr- 
ziu în luna iunie. Livrarea Integra
lă a utilajelor restante este însă 
nemijlocit condiționată de executa
rea de către „Progresul" Brăila a 
unor danturări, singura unitate din

Vom face totul pentru a ne onora obligațiile"

țară care are utilaje adecvate pen
tru aceste operații. Dacă și aceste 
piese danturate vor sosi, ne anga
jăm ca, pînă la 30 august, să expe
diem eșalonat cele 240 tone utilaje 
restante la „Oțelul roșu". Pentru 
utilajele ce urmează a fi livrate la 
Slatina, avem pregătite o serie de 
piese turnate și forjate, care în 
bună parte au fost și prelucrate. 
Pe măsură ce vor fi terminate uti
lajele pentru „Oțelul roșu", se vor 
elibera noi capacități de prelucrare 
și montaj, astfel că vom grăbi la 
maximum posibil ritmul execuției 
utilajelor pentru Slatina. Cît pri
vește podul rulant Tiegler pentru 
Galați, am livrat deja partea me
canică, boghiurile de translație și 
axele de transmisie, urmînd ca ul
timele subansamble să le trimitem 
In a doua jumătate a lunii iunie.

H

Inginerului-șef al întreprinderii 
„1 Mai" din Ploiești, Dumitru Mol- 
doveanu, îi aducem la cunoștință 
criticile și solicitările unităților din 
Satu-Mare și Bistrița. „La ora ac
tuală — ne spune inginerul-șef — 
se fac eforturi pentru expedierea, 
pină la sfirșitul lunii iunie, a tu
turor pieselor turnate sau dantu
rate. O îngrijorare în livra
rea unor subansamble la Satu-Mare 
o provoacă incertitudinea care 
există în privința sosirii a două 
motoare electrice de 60 kW cu 1 000 
ture/minut de la întreprinderea de 
mașini electrice București. (Am luat 
legătura cu tov. Ion Ștefănescu, di
rector comercial al I.M.E. Bucu
rești. care s-a angajat să expe
dieze cu maximă urgență motoarele 
respective la Ploiești — n.n.)

în legătură cu utilajele metalur-

gice restante care se execută chiar 
în întreprinderea ploieșteană, ing. 
D. Moldoveanu precizează : „Podul 
rulant pentru oțelăria nr. 2 de la 
Galați va fi livrat pînă la sfirșitul 
lunii iunie. Dacă vom primi din 
import supape corespunzătoare, 
vom livra în cel mult două săptă- 
mîni stațiile hidraulice pentru li
niile de tăiere ale laminoarelor de 
benzi la rece și benzi la cald de 
la Combinatul siderurgic Galați. 
Pentru primul pod rulant de la 
„Oțelul roșu" vom expedia căru
cioarele cît de curînd. La podul nr. 
2. fabricația cărucioarelor este con
diționată de asigurarea de către be
neficiar a unor piese din import. 
Ne angajăm, totuși, să livrăm căru
cioarele la 45 de zile de la primirea 
acestor piese, în loc de 60 de zile 
cît ar fi normal".

3. ÎNTREPRINDEREA „UNI0" DIN SATU-MARE 
Șl ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJE DIN BISTRIȚA :

DISPECERUL PUBLIC11 ADAUGI
„Ajutați-ne să

Ing. Vasile Filip, director comer
cial la „Unio" Satu-Mare : „Am 
preluat de la „1 Mai" din Ploiești 
fabricația unor utilaje pe care a- 
ceastă înterprindere trebuia să le 
execute ; s-a stabilit ca unitatea 
ploieșteană să asigure în timp util 
documentația de execuție, precum 
și o serie de materiale și cooperări,

fim... ajutați"
dar nu s-a prea ținut de cuvînt. 
Și acum așteptăm un cuplaj elec
tromagnetic, față de care nu putem 
termina montajul unui utilaj de e- 

X^acuare pentru „Laminorul de ta
blă" din Galați. La utilajele pentru 
„Otelul roșu" ne mai sînt necesare 
o serie de materiale și piese din 
colaborări pe care tot „1 Mai" tre-

li
Este bine că măcar acum, „în ceasul al 12-lea“, furnizorii restan- 

țieri se obligă să facă eforturi pentru fabricarea și livrarea cît mai 
grabnică a utilajelor metalurgice, atit de așteptate pe șantiere. Dacă 
ținem seama de Implicațiile economice pe care le poate determina 
orice întîrziere în punerea in funcțiune a unor obiective de investiții, 
socotim necesar ca unitățile furnizoare și beneficiare să-și unească 
eforturile pentru soluționarea grabnică a tuturor problemelor tehnice 
și de aprovizionare materială. Important este ca in fiecare din între
prinderile vizate să se 'acționeze cu perseverență și răspundere pentru 
recuperarea restanțelor și expedierea neintîrziată pe șantiere a uti
lajelor amintite. Ne propunem să urmărim in continuare cum decurge 
livrarea acestor utilaje, cum au răspuns furnizorii respectivi solicită
rilor șantierelor industriei metalurgice.

Corneliu CARLAN

Pină la 1 iunie, potrivit programu
lui stabilit de Ministerul Agriculturii, 
toate mașinile și utilajele care ur
mează să fie folosite la recoltarea 
cerealelor păioase trebuiau să fie re
parate și revizuite, într-un cuvînt — 
gata pentru a intra în lanuri. Dar 
iată că și după această dată, în unele 
stațiuni pentru mecanizarea agri
culturii din județele Iași, Timiș, 
Satu-Mare, Sibiu, Suceava repara
țiile nu au fost încă terminate. In 
cele din județul Iași, la 1 iunie, nu 
fuseseră puse în stare de funcțio
nare decît 82 la sută din combinele 
CI și C 3, 93 la sută din combinele 
Gloria și 84 la sută din presele de 
balotat paie. Cum se explică această 
întîrziere ?

„Au existat unele neajunsuri în or
ganizarea muncii — ne-a precizat 
tov. Constantin Marinescu, directorul 
Trustului S.M.A. Iași. Dar am întîfn- 
pinat și întimpinăm multe greutăți 
din cauza lipsei pieselor de schimb. 
Să dau un exemplu. La S.M.A. Paș
cani, unele combine au fost demon
tate, revizuit?, dar reparațiile nu se 
pot termina deoarece nu există pie
sele de schimb necesare". Deci, de la 
bun început se conturează două 
cauze care au împiedicat executarea 
la timp a reparațiilor. Să ne oprim 
pe rînd asupra lor.

Slaba organizare a muncii consti
tuie prima cauză care a determinat 
rămînerea în urmă a lucrărilor de 
reparații. Iată cîteva constatări. La 
S.M.A. Ciurea, secția din Uricani, 
toate cele 4 combine CI și C3 erau 
încă... pe butuci. De ce ? „Am avut 
de executat multe lucrări în cîmp și 
mecanizatorii nu au putut începe mai 
devreme repararea combinelor" — 
încerca să ne convingă tov. Alexan
dru Laur, mecanicul secției. Spunem 
„încerca" deoarece realitatea s-a do
vedit a fi cu totul alta. In curtea 
secției de mecanizare se găseau 15 
tractoare, iar la repararea mașinilor 
lucrau numai 10 mecanizatori. Deci, 
5 oameni absenți de la program. Cu 
ce se ocupau unii dintre mecaniza
torii „prezenți" la lucru ? In atelier, 
în loc de combine sau prese de ba
lotat paie, am găsit demontate... două

motociclete. Mecanizatorul Florea 
Constantin nu terminase de reparat 
presa de balotat paie pe care o are 
în primire, dar îi dădea zor pe lingă 
motocicleta proprie, ajutat și de me
canicul secției. Și aceasta în timp ce 
nici o combină nu era pregătită pen
tru seceriș. Oare nimeni din con
ducerea S.M.A.-ului, a trustului ju
dețean nu este curios, cel puțin, să 
mai treacă pe la secția din Uricani 
să vadă cum se muncește aici, de ce 
sînt rămase in urmă reparațiile ? Ne 
referim la combine, nu la motoci
clete. Am relatat doar acest caz, care 
ni s-a părut mai ieșit din comun. 
Dar și la alte secții de mecanizare 
se constată defecțiuni în organizarea 
muncii, ceea ce determină ca repa-

nu vor putea intra în lanuri. La 
S.M.A. Răcăciuni, despre care se 
spune că a terminat reparațiile, toate 
cele 32 combine au lipsă cîte o piesă, 
două, ceea ce pune sub semnul incer
titudinii buna lor ' 
timpul secerișului.

funcționar» In

piese de schimb 
cauză unele utl-

RAID IN CITEVA JUDEȚE

Gustul amar al chilipirului

rarea mașinilor să se facă lent, fără 
răspundere.

Lipsa pieselor de schimb este a 
doua cauză care a determinat întîr- 
zierea lucrărilor de reparații. La 
S.M.A. Podul Iloaiei este o situație 
similară cu cea relatată de directorul 
trustului județean S.M.A. Iași. Com
binele sînt demontate, mecanizatorii 
se învîrt în jurul lor și îndreaptă pe 
ici, pe colo, cîte o tablă, dar nu pot 
face nimic mai mult. „Pînă acum, 
am recondiționat multe piese de 
schimb și reparațiile au putut fi 
terminate la majoritatea mașinilor, 
ne-a spus tov. Ion Pădureanu, di
rectorul S.M.A. Podul Iloaiei. Re
perele care lipsesc în prezent nu mai 
pot fi insă recondiționate. Avem ne
voie de 22 repere pentru combinele 
C1 și C 3, 17 pentru combinele 
Gloria și 12 pentru presele de balotat 
paie. Pină cînd nu vom primi aceste 
repere nu vom termina nici repara
țiile". Situația a fost discutată și de 
organele de partid și agricole jude
țene. Iată numai citeva din piesele 
de schimb absolut necesare în unită
țile din județul Iași : axe, lanțuri, 
plaftorma aparatului de scuturare de 
la combinele C 1 și C 3 ; semiaxe, 
șine de batere pentru combinele 
Gloria ; role, suporți, suveici, rul
menți pentru presele de balotat paie. 
Semnale asemănătoare am primit și 
din alte

Cum au aflat despre ce 
e vorba, celor mai mulți 
dintre interlocutori li s-a 
zugrăvit pe față mirarea :

— Aa, tot despre...? Ce 
să vă mai spunem, că scrie 
destul în dosar. Banii, de 
dat i-am dat. de văzut îna
poi, e clar Că n-o să-i mai 
vedem... Așa ne trebuie 
dacă am fost naivi !

A fost rîndul nostru să 
ne mirăm. Fiindcă, orice 
s-ar spune, explicația asta 
se ține în picioare la fel de 
bine ca un balon ancorat 
de un fir de păr. în cazul 
unor oameni ale căror în
deletniciri și nivel de pre
gătire făceau din capul lo
cului improbabilă pomenita 
stare de inocență și lipsă 
de experiență. Oameni care 
n-ar fi trebuit decît să ob
serve pur și simplu că ceea 
ce li se propunea nu este 
nici legal, nici în spiritul 
eticii și echității, al norme
lor noastre de viață. In- 
tr-un cuvînt, că nu este fi
resc. Și care n-aveau de 
făcut altceva decît să zică 
nu. Dar n-au zis.

...Mai întîî. Herfurt Ioana- 
Marilena, din București, 
str. Fetești nr. 3, a citit 
cu grijă și eu creionul 
in mină, anunțurile de la 
„Mica publicitate". Și și-a 
făcut fel de fel de însem
nări. După care, „hotărîn- 
du-se" subit să 
apartamentul în care 
cuia. a început să dea tele
foane... Pînă aici, n-ar fi 
de semnalaț nimic ieșit din 
comun. Liber este să în
chirieze oricine vrea și cui 
vrea, numai s-o facă în 
condițiile legii. Dar Herfurt 
Ioana — altminteri, o per
soană fără ocupație și re- 
cidivistă în materie de în
șelăciune — avea cu totul 
alte scopuri, iar închirie
rea era doar un pretext : 
ea nu voia decit bani. Cit 
mal mulți și cit mai repede. 
Și a reușit : peste 115 000 
de Iei în numai cîteva săp- 
tămini. Ce le va fi oferit 
întreprinzătoarea cititoare 
de anunțuri din strada 
Fetești virtualilor ei chi
riași, de și-au deschis cu 
atîta larghețe și repeziciune 
punga ?

— Ni s-a părut, dintre 
multe altele, o ofertă con
venabilă. povestește ingine
rul I. P. Știți, voiam să 
ne mutăm de la socri, să 
stăm mai lejer pînă ne-am 
fi contractat un aparta
ment. Dădusem un anunț. 
Herfurt ne-a sunat și 
ne-am dus să vedem casa ; 
a cerut chiria pe un an 
înainte. Am fost de acord.

— Și mai departe ?
— Ei. mai departe ne-a 

privit fix și deodată ne-a

zis că-i plăcem. Că dacă 
sintem 
putea 
pentru noi.

— Adică 1
— Să fim discreți și ne 

lasă nouă 
are pe 
aranja 
tot așa 
cineva 
mute într-un 
mai mare, lîngă Cișmigiu...

S-a lăsat pentru o clipă 
tăcerea. Inginerul ajunsese 
cu istorisirea în punctul- 
cheie al intîmplării. Sau 
mai exact în punctul ei ne
vralgic, în locul unde s-a 
ivit fisura, momentul în 
care în conștiința oricărui 
om căruia i se face o ase-

oameni serioși ar 
face și mai mult

apartamentul ; 
cineva care poate 
totul. Că dumneaei 
a rezolvat cu acel 

și urmează să se 
apartament

știință, cu propriul fel de 
a fi, în general ?

— M-am gîndit că. dacă 
intr-adevăr se muta, nu 
frustram pe nimeni de ni
mic. De unde să fi știut că 
ne minte 1 Credeam că e 
vorba de un fel de bună
voință. Cîteodată, dacă te 
cunoaște cineva, e cu totul 
altceva...

N-am mai stăruit. Deve
nise limpede că pretinsa na
ivitate nu era decît traves
tiul sub care încerca să se 
ascundă acea mentalitate 
după care întregul n-ar su
feri dacă, „parțial", „din 
cînd în cînd", s-ar mai face 
pe alocuri cite o „derogare". 
Trăim într-o lume a șanse
lor egale, dar avem dato-

în lumina Codului etic,
societatea te întreabă

Cum trăiești, cum muncești?

închirieze
lo-

menea propunere ar trebui 
să apară cuvenitul semnal 
de alarmă și să spună nu. 
Fiindcă. în clipa următoare, 
după privirea fixă și ape
lul Ia discreție și seriozi
tate, inginerului I. P. i se 
propusese deschis și cinic 
traficul de influență. Direct 
și tarifat-:

— Peste cît stabilise pen
tru chirie, ne-a cerut a- 
tunci încă 2 600... Zicea că 
trebuie să-i dea acelei per
soane care-i este rudă și 
are o funcție de poate să 
ne dea nouă repartiția fără 
nici o altă bătaie de cap. 
Cînd i-am dat 
ne-a și zis. să 
nici o grijă, că 
ocupă ea. Ce 
fost !... Mi-amintesc că în 
ziua aceea, fiind sărbătoa
re. la C.E.C. era închis șl 
cîte rugăminți nu i-am a- 
dresat să ne aștepte pînă 
luni la prînz. Cu chiu cu 
vai a acceptat...

Pe interlocutor 
că vădit o mare 
râu după bani 
8 400 de lei). ~ 
oare nu-1 mai 
Faptul în sine de a fi con
simțit să dea banț, să în
cerce să obțină o rezolvare... 
contra cost, ocolind, chiar 
încâlcind legea, ignorînd 
normele și principiile noas
tre de viață, nu-i dădea 
de gîndit ? Cum se expli
că, ce substraturi are acest 
compromis cu propria con-

banii, așa 
n-avem 

de rest se 
naivi am

îl încear- 
părere de 
(cu totul. 

Dar altceva 
frămîntă ?

ria — ca o condiție esen
țială, fundamentală a echi
tății socialiste — să și ve
ghem, să facem totul și în 
orice împrejurare ca aceste 
șanse să se 
Și nu prin 
declarații și 
siderații de 
mai ales nu .
și compromisuri cu propria 
conștiință ; cu atit mai 
mult cu cît cele la care ne 
referim aici nu fac altceva 
decît să dea apă la moară 
escrocilor de tot soiul.

— Cum a fost cu aran
jamentul pentru intrarea 
fiicei dumneavoastră în fa
cultate ?

— Aș, vorbe ! Cît pe ce 
să intru pe mina unui es
croc. a replicat cu prompti
tudine P. I. din comuna 
Vidra, județul Ilfov (n.n. — 
escrocul cu pricina era 
Oniga Ion, judecat și con
damnat nu de mult la 5 
ani închisoare). Noroc că 
mi-am dat seama că nu e 
om serios și n-o să facă 
nimic.

— Și ce voiați să facă ?
— Păi, așa cum spunea 

el, că are oameni. Costă 
ceva, zicea, dar se aran
jează... Cînd am văzut că 
mi-a tocat degeaba 400 de 
lei. am intrat la bănuieli 
și nu i-am mai dat alți bani. 
Dar se cam dusese timpul, 
dosarul rămăsese la el. iar 
fata s-a trezit în preajma 
examenelor nepregătită. 
Nici nu s-a mai prezentat—

păstreze egale, 
vorbe, nu prin 
frumoase con- 
principiu. Și 

prin „derogări"

Nu ne e greu să ne ima
ginăm ce-ar fi făcut gri
juliul tată dacă ar fi 
găsit un ins mai „se
rios". Ar fi băgat mina 
în buzunar și ar fi dat. Și, 
să admitem ipotetic că s-ar 
fi găsit undeva o verigă 
slabă, o conștiință dispusă 
să se vîndă, odrasla lui ar 
fi ajuns, furișindu-se pe 
ușa din dos. acolo unde 
n-ar fi indreptățit-o nivelul 
pregătirii. Și ar fi stat în 
locul cuvenit altuia, iar ta
tăl ar fi cugetat liniștit în 
sinea lui, „ce bine e să ai 
oameni". Dar, din fericire, 
lucrurile nu se petrec așa 
și încercările unora de a 
găsi căi obscure își ca
pătă la timp riposta me
ritată. Nu la fel se în- 
tîmplă însă și cu zvonul a- 
măgitor, cu unda sonoră 
care mai circulă totuși prin 
unele urechi. De asta se 
mai și găsesc amatori de 
tranzacții. Și chiar dacă au 
îndoieli. încearcă totuși...

— Să vă spun drept, par- 
că-parcă nu-mi venea să 
cred că poate Herfurt, 
cu relațiile ei, să-mi facă 
și repartiție pe casă, măr
turisea directoarea i ’ 
grădinițe de copii. Mă 
cerca îndoiala și m-am 
să întreb o prietenă 
pricepută intr-ale legii.
- Și ?
— Mi-a zis clar că 

se poate așa ceva și să-mi 
văd de treabă, 
știe, mi-am zis. . 
totuși... Și am dat banii.

— Și dați au fost 1
— Măcar de m-aș fi oprit 

aici. Dar i-am dat și pen
tru mașină : pretindea că 
are Ia Brăila un „Volkswa
gen" nou. dar fiindcă e sub 
sechestru, dăm ceva acolo 
și se aranjează...

— Nu v-a spus prietena 
dumneavoastră că nu se 
poate înstrăina un bun pus 
sub sechestru, presupunînd 
chiar că era adevărat ?

— Păi ce, am mai între
bat-o și asta ?

Au 
meni 
dacă 
țări, 
decît 
concluzie a unei experiențe 
amare) de inginerul Gh. G. :

— Adevărul este că ne 
știam și noi cu musca pe 
căciulă. Umblam pe tăcute 
fiindcă ce urmăream noi nu 
era limpede și curat.

...Ceea ce credem că poa
te fi și un răspuns la în
trebarea de ce niște oameni, 
altminteri corecți în ge
neral. n-au știut să spu
nă NU cînd trebuia.

unei 
. in

dus 
mai

nu

Dar... cine 
poate că

fost naivi acești oa- 
1 Categoric nu. Iar 
au dat banii fără ezi- 
motivul nu poate fi
cel exprimat (ca o

Dinu POPESCU

Olt : „Sînt cîteva 
deficitare, din care 
laje nu sînt gata pentru a intra în 
lanuri — ne-a spus tov. ing. Gheor- 
ghe Mustățea, directorul trustului 
județean al S.M.A. De exemplu, pen
tru 8 combine C 12 nu ne-au sosit 
încă motoarele trimise la reparat la 
Segarcea-Dolj ; pentru alte 5 com
bine C 12 lipsește echipamentul elec
tric ; alte piese deficitare pentru 
acest tip de combine : garnituri pen
tru chiulase, injectoare, pulverizatoa- 
re, curele 150/3460 etc. De asemenea, 
pentru presele PPF lipsesc suporții 
de antrenare, axele cu pinioane. co
roanele conice, lanțurile de trans
misie ș.a. Pe lingă aprovizionarea 
rapidă cu aceste piese, este necesar 
să se ia fără întîrziere măsuri pen
tru aprovizionarea cu uleiuri speciale 
pentru tractoare și motoarele de la 
combinele C 12".

Satu-Mare : Printre cei mai mari 
restanțieri se numără întreprinderea 
„Semănătoarea“-București, întreprin
derea mecanică Medgidia, întreprin
derea mecanică Mija, I.M.A.I.A. Nă
vodari, București. Botoșani și între
prinderea mecanică Plopeni. Cîteva 
exemple : la combina C 12 sînt 
restanțe la 18 repere ; la presa de 
balotat paie PPF — 35 de repere 
(circa 1900 piese). In legătură cu 
aceste intîrzieri. unele datînd încă 
din trimestrul I, directorul bazei ju
dețene de aprovizionare tehnico-ma- 
terială pentru agricultură. Andrei 
Varga, ne-a relatat : „Furnizorii mo
tivează de regulă neonorarea în ter
men a contractelor cu lipsa mijloace
lor de transport pentru expedierea 
pieselor, insuficiența forței de mun
că pentru încărcarea mijloacelor de 
transport. Din păcate, nu putem noi 
să remediem aceste neajunsuri, de la 
distanța mare la care ne aflăm de 
furnizori, pentru că am face-o în 
locul lor. De asemenea, transportul 
pe C.F.R. este extrem da anevoios, 
un transport conteinerizat sau prin 
coletărie durînd, de regulă, între 10 
și 30 de zile. Prin decretul care 
a stabilit centralizarea mijloacelor 
de transport proprii ale întreprinde
rilor, noi nu mai avem posibilitatea 
să trimitem mașini în alțe județe 
pentru aprovizionarea cu piese de 
schimb. Deci, cu atit mai mult se im
pune dirijarea operativă a mijloace
lor aparținînd Ministerului Trans
porturilor. In caz contrar, înseamnă 
că unitățile agricole vor primi pie
sele necesare după 
rișului".

terminarea sece-

multă vreme vor 
recoltare, se im- 
Agriculturii. In
și Apelor, să ia

Ion TEODOR
și corespondenții „Scînteir

Tov. Ilie Timplaru. șef de 
la baza de aprovizionare, 

pentru combinele

județe.

intrepririderea de fibre și fire sintetice din Sâvinești

Cluj : 
serviciu 
ne-a relatat că, 
Gloria, I.M.U. Medgidia are o restan
ță de 90 arbori de ambreiaj, între
prinderea „Semănătoarea" București
— 50 roți dințate, I.M. Neptun — 20 
axe cu pinion. Pentru presele de ba
lotat paie, cele mai mari restanțe le 
au Trustul S.M.A. Oradea — 150 
ghiare mari și mici, I.M.U. Medgidia
— 180 role și 40 elemente de cuplaj.

Bacău : Datorită lipsei pieselor de 
schimb. în stațiunile de mecanizare 
din județ nu pot fi terminate repa
rațiile la circa 100 de combine, adică 
un sfert din numărul celor existente. 
Printre reperele lipsă se numără : 
rulmenți de diferite dimensiuni, vo
lante, scuturători. Dar nici unele 
mașini care sînt considerate reparate

întrucît nu peste 
începe lucrările de 
pune ca Ministerul 
dustriei Alimentare 
măsurile ce se cuvin in vederea asi
gurării pieselor de schimb necesare 
combinelor și celorlalte utilaje.

APA și citeva limpeziri necesare in atitudinea
unor întreprinderi față de obligațiile legale

Tîrnava Mică străbate o zonă pu
ternic industrializată. Pînă în 1972, în 
aval de orașul Tîrnăveni, nici vorbă 
nu putea fi de pește în acest curs 
de apă. In anul respectiv, Combinatul 
chimic din Tîrnăveni, o unitate mare, 
cu profil complex, care elimina can
tități mari de ape reziduale puternic 
nocive, a fost dotat cu o stație de 
epurare modernă. Eficienta reală a 
acesteia era însă inferioară celei 
scontate. Factorii responsabili ai aces
tei întreprinderi nu s-au limitat doar 
să constate, cum de atîtea ori s-a 
întîmplat în trecut, în alte părți, că 
„stația prezintă deficiențe de execu
ție" sau că „nu a fost dotată cu toate 
aparatele și utilajele". Pătrunși de 
răspunderea pe care o au față de 
mediul înconjurător, față de soarta 
rîului pe care îl poluau, ei au acțio
nat in consecință. Responsabila cu 
problemele apei pe combinat. Eleo
nora Tabară, în colaborare cu tehni
cianul Aurel Hancu, șeful stației, au 
devenit „sufletul" unei acțiuni spri
jinite apoi de toți factorii de răspun
dere din combinat : îmbunătățirea 
parametrilor stației. S-au folosit. în 
acest scop, diferite deșeuri metalice 
— bare, țevi, plăci, table — din care 
s-au confecționat, în atelierele com
binatului, utilaje suplimentare. S-au 
luat măsuri pentru ridicarea califi
cării muncitorilor care exploatau sta
ția. La rîndul său, laboratorul com
binatului a instituit o supraveghere 
strictă, permanentă a calității apelor 
uzate. Astăzi, la ieșirea din stația de 
epurare, apele sînt limpezi și alimen
tează, printre altele, un bazin in care 
se zbenguie... peștii. Da. pește in apa 
care iese din zeci de instalații chi
mice ! Nu este vorba numai de un 
succes tehnic al specialiștilor de aici 
(deși trebuie subliniat și acest lucru), 
cît de simțul lor de răspundere ci
vică, patriotică pentru ocrotirea na
turii.

Am stăruit mai mult asupra acestui 
exemplu, considerîndu-1 edificator și 
demn de urmat și de alte combinate 
și întreprinderi similare. Tot aici, se 
cuvine să amintim și de alte reali
zări, ca de pildă devansarea lucrări
lor de extindere la stația de epurare 
de la marea platformă industrială 
petrochimică Pitești, care polua pu
ternic, cu cîtva timp în urmă, apele 
Dîmbovnicului. In apărarea purității 
acestui curs de apă, a intervenit, la

faptului că este necesară o 
relare între capacitățile de 
proiectate și instalațiile de epurare, 
care trebuie să fie gata înainte de 
intrarea in funcțiune a noilor obiec
tive, întrucît cele mai mari „scăpări" 
de poluanți nocivi se produc tocmai 
în perioadele de probe tehnologice și 
în primele luni de exploatare. Din 
păcate, în realitate, de multe ori lu
crurile se întimplă invers. Din acest 
punct de vedere, excelează Combina-

PROTECȚIA MEDIULUI
PROTECȚIA VIEȚII

timpul respectiv, și „Scinteia". 
în prezent, apele Dîmbovnicului 
sînt limpezi, încărcătura lui cu polu- 
anți nocivi fiind sub limita admisă. 
Cu o singură rezervă, care pune sub 
semnul întrebării utilizarea apelor 
sale pentru irigații. Este vorba de ur
mele de substanțe triazinice (erbici- 
de). Tocmai de aceea se fac cercetări, 
al căror rezultat este așteptat de spe
cialiști pentru a putea stabili condi
țiile utilizării pe scară largă a aces
tor ape. sau — și mai bine — de a 
găsi soluții de eliminare și a acestui 
poluant.

Eforturile făcute de stat pentru evi
tarea sau stăvilirea poluării apelor 
se concretizează, anual, in investiții 
de ordinul multor sute de milioane 
lei. In principal, se urmărește înzes
trarea obiectivelor noi cu instalații 
pentru protecția valorilor mediului 
înconjurător, iar la obiectivele mai 
vechi — recuperarea rămînerilor în 
urmă. Specialiștii de la Inspecția de 
stat a apelor atrag atenția asupra

bună co
producție

tul chimic de la Valea Călugărească 
(despre care am mai avut ocazia să 
vorbim în paginile ziarului nostru). 
Aici, nu numai că planurile aprobate 
privind înzestrarea acestui obiectiv 
industrial cu toate dotările necesare 
protecției mediului nu se realizează 
în termen, dar chiar și unele măsuri 
obligatorii și elementare — cum ar 
fi neutralizarea cu lapte de var a tu
turor apelor acide — sînt neglijate 
de către cei care exploatează această 
unitate. Zadarnice au fost și cele 14 
(paisprezece) amenzi aplicate în acest 
combinat numai în decursul ultimu
lui an.

Pe lista 
Fabrica de 
țul Galați, 
cu Inspectoratul silvic județean. De- 
versînd ape reziduale calde, puternic 
impurificate și boștină, au fost de
preciate 7,70 ha de pădure. La rîndul 
său. Grupul de șantiere pentru lucrări 
hidrotehnice Galați, realizînd niște 
săpături cu Jet de apă pentru extin-

poluatorilor figurează și 
spirt din Ghidigeni, jude
care a intrat în conflict

derea șantierului naval din Oltenița, 
a distrus alte șapte ha de pădure 
tînără, „sufocind", pur și simplu, pu- 
ieții într-un strat de pămînt nisipos, 
inalt, pe alocuri, de un metru și ju
mătate. O altă unitate de ace
lași profil din Constanța, lu- 
crînd la dragarea și curățirea lacului 
din localitatea Costinești, în numele 
unor economii prost înțelese, și-a 
permis să încalce proiectul avizat și 
să deverseze nămolul lingă țărmul 
mării, poluindu-1. Noroc că acest act 
iresponsabil a fost sesizat la numai 
cîteva zile de lucru și stopat imediat. 
Altfel, se compromiteau calitățile pla
jei pe mulți kilometri și pentru mulți 
ani de aici înainte.

Evident, forurile în drept intervin 
pentru a chema la ordine pe cei ce 
încalcă legea provocînd situații ca a- 
celea de mai sus. Dar intervenția lor 
— de fapt este vorba de amendă — 
nu-și atinge întotdeauna scopul ur
mărit. pentru că apar contestațiile — 
care necesită expertize 
tize, iar timpul trece și 
se îndreaptă. Este, prin 
voie ca — în sprijinul 
dreptul și datoria de 
sancționînd — să intervină în pri
mul rînd organizațiile de partid din 
respectivele unități poluatoare, care 
pot și trebuie să combată practica 
frecventă a contestării faptelor și să 
stimuleze atit clarificarea operativă 
a situației, cît mai cu seamă măsu
rile eficiente pentru curmarea nere
gulilor existente si pentru prevenirea 
altora în viitor. Pentru că. știut este, 
protecția mediului înconjurător este 
astăzi, la noi în țară, nu numai un 
simplu comandament umanitar, ci o 
îndatorire legală și o sarcină de par
tid. un obiectiv înscris în însuși Pro
gramul Partidului Comunist Român.

peste exper- 
lucrurile nu 
urmare, ne- 
celor ce au 

a interveni

Al. PLAIEȘU
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Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit, joi dimi
neață, pe Leticia Ramos Shahani, 
noul ambasador al Republicii Filipine 
în tara noastră, în vizită de prezen
tare.

în aceeași zi. primul ministru a 
avut o întrevedere cu Osman Assal, 
ambasadorul Republicii Arabe Egipt

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei Forțelor de apă

rare ale Finlandei, atașatul militar, 
aero și naval al acestei țări la Bucu
rești, It. col. Jouko Lintunen. a ofe
rit joi după-amiază un cocteil.

Au participat general-colonel Va- 
sile Ionel, adjunct al ministrului a- 
părării naționale, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne. generali și ofițeri superiori.

Au fost de față șefi de misiuni di
plomatice, atașați militari, aero și 
navali.

★
La București s-a desfășurat joi 

Consfătuirea tinerilor specialiști din 
unitățile de cercetare și proiectare, 
din producție, învățămînt. din dome
niul sănătății și al protecției mediu
lui înconjurător, organizată de Mi
nisterul Sănătății. Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie. Minis- 

. terul Educației și Învățămîntului și 
Comitetul Central al U.T.C.

Consfătuirea a dezbătut sarcinile 
care revin tinerilor specialiști din 
unitățile de profil in vederea creș
terii contribuției lor la realizarea o- 
biectivelor de cercetare științifică și 
dezvoltare tehnologică, stabilite pen
tru domeniul sănătății și protecției 
mediului înconjurător de Congresul 
al XI-lea al P.C.R.

în cadrul consfătuirii au luat cu
ltul Sayed Abbas Chedid, directo

rul Centrului de informare al O.N.U. 
la București, și Bhagirathan Devara- 
jan, reprezentantul Programului Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare în 
România, care s-au referit Ia însem
nătatea Zilei internaționale pentru 
protecția mediului înconjurător.

★
Joi dimineața, la Suceava a avut 

loc vernisajul expoziției de fotogra
fii „U.R.S.S. — țara turismului", or
ganizată sub egida Ministerului Tu
rismului din Republica Socialistă 
România și Direcția generală pentru 
turism internațional de pe lîngă Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. La fes

A apărut revista „ERA
Revista se deschide cu articolele 

„Continuitatea luptei poporului ro
mân pentru libertate națională și so
cială" și „în interesul cauzei păcii 
și colaborării internaționale". în con
tinuare sînt publicate articolele ,.A- 
vuția națională a României socialiste 
(I). de MANEA MANESCU, „Dina
mismul economic și calitatea forței 
de muncă", de ION STANESCU, 
„însemnări despre știință și valorile 
culturii", de NESTOR IGNAT, „Pro
bleme ale extinderii cooperării eco
nomice internaționale", de NICOLAE 
IONESCU și „Conținut și formă in 
activitatea culturală de masă", de 
MIRCEA HERIVAN. Rubrica „CON-

Concursul pentru admiterea 
in școlile de specializare postliceală

în perioada 5—14 septembrie va 
avea loc concursul pentru admiterea 
în școlile de specializare postliceală 
— cursurile de zi, serale și fără frec
vență. în sprijinul candidaților care 
se pregătesc pentru concurs, revista 
„învățămîntul liceal și tehnic profe
sional" a editat o broșură conținînd

tv
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoalfi.
16,45 Secvențe suedeze.
17,00 Telex.
17,05 Emisiune In limba germană.
18.50 Tragerea Loto.
19,00 O aniversare glorioasă : Șase 

ani de la constituirea Gu
vernului Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud. 

S 19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.35 Film artistic : „Șapte oameni 

de aur* *.

• Ultima zăpadă de primăvară : 
SALA PALATULUI (seria de bi
lete 5096) — 17,30; (5097) — 20,15^ 
PATRIA — 10; 12; 14; 16,15; 18,30;
20,30.
• Teroare pe „Britannic* : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15: 13.30; 16; 
18,30; 20,45, BUCUREȘTI — 8.30; 
10.45; 13,15; 16; 18,30; 21, la grădi
nă — 20,15.
• Fugarul : CASA FILMULUI — 
10; 12; 14: 16,15; 18.15: 20.15.
• Un horoscop cu bucluc î VIC
TORIA — 9,15: 11.30; 13.45; 16;
18.15; 20.30.
• Primăvară tristă : LUMINA — 
9: 11; 13,15; 16; 18; 20.
• Toamna bobocilor : SCALA —
9: 11,15; 13,45; 16: 18,30: 20,45, CA
PITOL — 9,30: 11.45: 14: 16,15;
18,30; 20,45, la grădină — 20,15, 
FAVORIT — 9,15; 11,30: 13.45; 16; 
18,15; 20,30, GRADINA FESTIVAL 
— 20.
• Călătoria : FESTIVAL — 9;
11.15; 13,30; 16; 18,30; 20.45, FLA
MURA — 9: 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20,15, GRIVIȚA — 9; 11.15; 13,30; 
16; 18.15; 20,30.
• Tată de duminică î MOȘILOR
— 15,30: 18, la grădină — 20. CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16: 18,15;
20.30.
• Program pentru copii : DOINA 
—9,45.
• Un gentleman în Vestul sălba
tic : DOINA — 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20.30.
• Pe aici nu se trece : LIRA — 
16, la grădină — 20, ARTA — 16;
19.30. la grădină — 20. GIULEȘTI
— 15,30: 19.
• Recompensă pentru șerif : FE-

. ROVIAR — 9: 11,15; 13.30; 16;
’ 18,15: 20,30, GLORIA — 9: 11: 13;

15; 17; 19; 21, MODERN — 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,15.
• Pirații din Pacific — Insula co
morilor : PACEA — 16; 19.
• Ziua delfinului s TIMPURI

32,10 24 de ore.

PROGRAMUL n
17.30 Telex.
17.35 File de dicționar
19.30 Telejurnal.
20,00 Armonii intime.
20,20 Bucureștiul necunoscut — 

Ritmurile orașului.
20.35 Muzică ușoară.
20.50 Eminesciana.
91 TaIpv
21,'io Film serial : „Kojak*.  

cinema

la București, in legătură cu încheie
rea misiunii acestuia in tara noastră.

Tot joi, tovarășul Manea Mănescu 
a primit pe Ahmed Hussein Al-Sa- 
marrai, ambasadorul Republicii Irak 
la București. Cu acest prilej au fost 
abordate probleme privind dezvol
tarea relațiilor dintre cele două 
țări.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială. (Agerpres) 

tivitate au participat reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
oameni de cultură și artă. A fost 
prezent, de asemenea, A. V. Zolotko, 
reprezentant permanent al „Intu- 
ristului" la București.

Expoziția cuprinde imagini ale unor 
valori istorice și artistice, ale fru
museților naturale din țara prietenă, 
precum și din realizările oamenilor 
sovietici în opera de construire a 
comunismului.

★
în cadrul planului de colaborare 

culturală dintre țara noastră și Bul
garia, joi dimineața a sosit în Capi
tală colectivul Teatrului Național 
„Ivan Vazov" din Sofia. Artiștii 
oaspeți vor prezenta, pe scenele Na
ționalului bucureștean. piesele „O- 
dihnă la Arko Iris" de Dimităr Di- 
moV, ..Pădurea" de A. N. Ostrovski 
și „Micul nostru pămint" de Gheor- 
ghi Djagarov.

în aceeași zi, membri ai colectivu
lui bulgar s-au întilnit cu ziariști și 
oameni de teatru din Capitală. Cu 
acest prilej, Sevelina Ghiurova, dra
maturg principal al teatrului din So
fia, a exprimat sentimentele de 
bucurie și prietenie pe care le în
cearcă artiștii teatrului cu ocazia 
primei lor vizite în România, vizită 
menită să contribuie, ca și recentul 
turneu întreprins de Teatrul „Notta- 
ra“ în Bulgaria, la mai buna cunoaș
tere reciprocă.

La întîlnire a participat Ivan A- 
bagiev, ambasadorul R. P. Bulgaria.

★
La invitația Academiei de artă in

terpretativă din orașul Frankfurt pe 
Main, teatrul „Ion Creangă" a plecat, 
joi, în R. F. Germania, pentru a par
ticipa la festivalul de teatru pentru 
eonii intitulat „Experimenta".

în afara festivalului, teatrul bucu
reștean va mai da spectacole la Hei
delberg. Bonn, Mannheim și în alte 
orașe din R.F. Germania.

(Agerpres)

SOCIALISTĂ" nr. 11/1975
SULTAȚII" conține articolul „Pro
gramul P.C.R. despre principiile fun
damentale ale trecerii în viitor la 
comunism", de ALEXANDRU GO- 
LIANU. La rubrica „ȘTIINȚA-ÎNVA- 
ȚĂMÎNT" sînt inserate articolele „Ex
perimentul științific intr-o concepție 
modernă", de PETRE TOMOROGA, 
„Rezultatele din producție — crite
riul esențial în aprecierea cercetării 
științifice", de FICRET MUJDABA, 
„Cum formăm și cum utilizăm com
petentele". de SOLOMON MARCUS. 
Un conținut bogat prezintă și rubri
cile „CREAȚIA LITERAR-ARTIS- 
TICĂ", „CURENTE SI IDEI", 
„CĂRȚI ȘI SEMNIFICAȚII" și „RE
VISTA REVISTELOR".

rețeaua școlilor de specializare post
liceală, condițiile de admitere, lista 
probelor de concurs și programele 
disciplinelor la care se susține con
cursul. Broșura va putea fi procu
rată în zilele următoare la unitățile 
de difuzare a presei.

(Agerpres)

NOI — 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18;
20.15.
a Trandafirul negru : CRÎNGAȘT
— 16: 18,15.
• Minciuna cea mare — 14.30, Ma*
clovia — 16,30, Leul iarna (ambele 
serii) — 18,45 : CINEMATECA
(sala Union).
• Jane Eyre : EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13.30: 16; 18,15; 20.30, BU- 
ZEȘTI — 9; 11.15; 13.30; 16; 18,15:
20.30, la grădină — 20.
• Fata care vinde flori : DRUMUL 
SĂRII — 15.30; 18; 20,15.
• Un milion pentru Jake : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15:
20.30.
• Comedie fantastică : MIORIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15, 
GRADINA MODERN — 20.15.
• Hoinarii : BUCEGI — 15.45; 18, 
la grădină — 20,15. VOLGA — 9; 
11,15; 13,30: 15.45; 18; 20,15. GRĂ
DINA LUCEAFĂRUL — 20.15.
• Actorul și sălbaticii ; VIITO
RUL — 16: 19. \
• Cavalerii teutoni t UNIREA — 
16: 19,15.
• Răfuiala : MUNCA — 15.30; 18;
20.15. la grădină — 20.
• Al șaptelea cartuș : FEREN
TARI — 15,30; 18: 20,15.
• Marea cursă : AURORA —
9,30; 12,30: 16: 19,15, la grădină —
20.15. GRĂDINĂ TOMTS — 20.
• Ulzana — căpetenia apașilor : 
COTROCENI — 14: 16; 18: 20.
A Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : FLOREASCA
— 15.30; 18: 20,15, FLACĂRA — 
15,30: 18; 20,15.
A Zidul î POPULAR — 15,30: 18;
20,15.
A Șapte mirese pentru șapte 
frați : COSMOS — 13,45: 16; 18,15:
20,30.
• Nu filmăm să ne-amuzăm t 
VITAN — 16; 18; 20.
• Convalescența : RAHOVA —
16; 18. i
A Nemuritorii î PROGRESUL — 
15,30; 18; 20,15.

teatre
A A.R.I.A. (sala mare a Teatru
lui Național) : Teatrul Național 
„Ivan Vazov*  din Sofia (R. P. 
Bulgaria) cu piesa „Odihnă Ia 
Arko Iris*  de Dimităr Dimov —
19,30.
a Teatrul Național București (sala 
mică) : îmblînzirea scorpiei —
19,30.
A Filarmonica ,.George Enescu*  
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor Vâclav Neumann 
(R.S.C.) — 20.
a Opera Română : Lucia di Lam- 
mermdor — 19.
A Teatrul de comedie : Tov. Feu
dal și fratele său — 19.30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din str. Alex. Sa» 
hia) : Elisabeta I — 19,30.
a Teatrul Mic : Profesiunea doam
nei Warren — 19,30.
o Teatrul „Nottara*  (sala Ma- 
gheru) : Lady X — 19,30. (sala 
Studio) : Corrida — 19.
A Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Uite că nu 
tac — 19,30, (sala Victoria) : Cer 
cuvîntul la diverse —- 19.30.
a Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 18,30.
a Teatrul „Țăndărică*  (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînziana 
— 17, (sala din str. Academiei) : 
Sir și elixir — 17.

Campionatele europene de box
Noi victorii ale pugiliștilor români

TIR

ZIUA NAȚIONALĂ A SUEDIEI

Pornind de la evocările 
din „Skansen"

VARȘOVIA (De la trimisul Ager
pres, P. Ochialbi) : Boxerii români 
continuă să obțină victorii la cam
pionatele europene care se desfășoa
ră în aceste zile la Katowice. în 
sferturile de finală la categoria co
coș, Mircea Tone l-a învins la punc
te pe John Bambrick (Scoția). în 
semifinală pugilistul român il va in-

RUGBI: Duminică, în Capitală

Un derbi inedit: Dinamo — Farul
Finalul actualului campionat națio

nal de rugbi are ca protagoniste — 
în fapt singurele candidate la cuce
rirea titlului — echipele Dinamo și 
Farul Constanța. Este, fără îndoială, 
un lucru inedit în rugbiul nostru. 
Dacă prezența dinamoviștilor și can
didatura lor la obținerea tricourilor 
de campioni nu sînt întru totul noi 
(ne amintim, cu ani în urmă au do
minat net marea competiție), rugbiș- 
tii constănțenî, deveniți între timp 
redutabili, sint pentru prima dată ex
trem de aproape de o astfel de mare 
performanță.

Ocupante ale primelor două locuri 
în clasamentul divizionarelor A. Fa
rul și Dinamo se vor întîlni dumi
nică. într-o partidă decisivă, pe sta
dionul dinamoviștilor, cu începere de 
la ora 9.30. Forța actuală a celor două 
formații apare sensibil egală, ceea ce 
face dificilă anticiparea vreunui pro
nostic. Deasupra rezultatului în sine,

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
FOTBAL:

Progresul — Rapid 3—2
Stadionul Giulești din Capitală a 

găzduit ieri, în prezența a peste 
15 000 de spectatori, meciul dintre 
echipele bucureștene Progresul și 
Rapid, contînd pentru seria a 2-a a 
diviziei B de fotbal. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 3—2 (2—0) in fa
voarea formației Progresul, care ss 
află acum la 3 puncte de Rapid, li
dera clasamentului.

TENIS
Campionatele internaționale de 

tenis ale Franței au fost marcate 
încă din primul tur de o mare sur
priză : tînărul jucător italian Anto
nio Zugarelli l-a eliminat, in numai 
40 de minute, cu 6—3. 6—0. pe spa
niolul Manuel Orantes, al doilea fa
vorit al turneului, finalist la ediția 
de anul trecut. Jucătorii români Ilie 
Năstase și Toma Ovici au obținut 
victorii. Năstase l-a eliminat cu 6—3. 
6—2 pe australianul Barry Phil
lips Moore, iar Ovici l-a învins cu 
6—3, 7—5 pe Robert Carmichael
(Australia). .

în turneul feminin, Virginia Ru- 
zici a învins-o cu 6—2, 6—4 pe ita
lianca Maria Nasuelli, in timp ce 
Mariana Simionescu a pierdut cu 
4-6, 3—6 la D. Ganz (S.U.A.).

ATLETISM
în cadrul unui concurs internațional 

atletic, ce a avut loc la Ostrava

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7,8 

și 9 iunie. In țară : Cerul va fi varia
bil, cu înnorări mal accentuate în es
tul țârii și în zonele de munte și de 
deal, unde vor cădea ploi locale de 
scurtă durată, mai ales la începutul 
intervalului. în rest, averse izolate, în
deosebi după-amiaza. Vînt potrivit, 
cu intensificări de scurtă durată. Tem
peraturile minime vor fi cuprinsă în
tre 5 și 15 grade, iar cele maxime în
tre 16 și 26 de grade, pe alocuri mai 
ridicate. In București : Cer variabil. 
Ploi de scurtă durată în cursul 
după-amiezelor. Vînt potrivit. Tempe
ratura în creștere.

Simbolurile
Sanhaiului

Agregate de inaltd tehnicitate realizate de constructorii 
de mașini din Șanhai

Derulînd filmul unei că
lătorii de multe mii de ki
lometri prin China popu
lară, de la Pekin spre sud, 
spre orașele-grădină Su- 
ciou și Usi, prin marile 
porturi Nankin, Șanhai sau 
Canton, pină în insula Hai
nan. se reconstituie șirul 
nesfirșit al unor momente 
de neuitat. Ele evocă în i- 
magini-simbol — așa cum 
pe un bob de orez poate 
fi incrustat un întreg poem 
— tot ce poate fi mai ca

tilni pe Andrejkovski (Bulgaria) care 
l-a eliminat pe polonezul Jagielski. 
La categoria semiușoară Simion Cu- 
țov l-a invins prin K.O. tehnic in 
rundul doi pe Desmond Gwilliam 
(Anglia). în semifinale Cuțov va 
boxa cu polonezul Tomczyk, care l-a 
întrecut la puncte pe Radowski (R.D. 
Germană).

acest derbi oferă ocazia specialiștilor
— și, firește, publicului spectator — 
de a cunoaște forma selecționabili- 
lor (in majoritate provenind de la 
Farul și Dinamo) înaintea apropia
tului turneu în Noua Zeelandă.

Celelalte meciuri din Capitală ale 
penultimei etape a turneului final 
sint : simbătă : Steaua — Știința 
Petroșani (stadionul Steaua, ora 
17,30), Grivița roșie — Sportul stu
dențesc (stadionul Parcul copilului, 
ora 18), Rapid — Vulcan (stadionul 
Giulești. ora 17) ; duminică : Gloria
— Constructorul Buzău (stadionul 
Gloria, ora 9).

★
în faza decisivă se află și campiona

tul național al juniorilor. Duminică 
dimineață, în cuplaj pe stadionul 
„Olimpia" se dispută semifinalele : 
Clubul sportiv școlar — Școala spor
tivă nr. 2 (finala de anul trecut !) și 
Rapid — Farul.

(Cehoslovacia), cubanezul Silvio Leo
pard a egalat recordul mondial 
în proba de 100 m plat cu timpul de 
9”9/10.

★
în organizarea asociației sportive 

P.T.T. — București, duminică dimi
neața se va desfășura tradiționala 
competiție de marș rezervată facto
rilor poștali. Plecările și sosirile vor 
avea loc în fața Palatului Telefoa
nelor.

Peste numai cîteva zile, stan
durile de tir de la poligonul Tu
nari din apropierea Capitalei 
vor cunoaște o animație deose
bită. caracteristică marilor com
petiții sportive. în organizarea 
federației noastre de specialita
te vor avea Ioc patru con
cursuri prestigioase, cu tradiție 
în tirul internațional. Este vor
ba. în ordine, de „Marele pre
miu Carpațl" (9—12 iunie). Bal
caniada (14—18 iunie), Campio
natele europene la armă cali
bru redus și standard și pistol 
calibru mare (19—22 iunie) și 
Campionatele internaționale ale 
României (20—22 iunie).

Referindu-ne la cea mai apro
piată competiție din cele enu
merate — „Marele premiu 
Carpați" (ediția a VIII-a) — 
trebuie precizat că pe lista 
participanților figurează cei mai 
buni trăgători specializați în 
probele de t.ir cu caracter vî- 
nătoresc : talere aruncate din 
șanț (trap) și talere aruncate 
din turn (skeet). Pînă ieri, or
ganizatorii primiseră confirma
rea de participare, alături de 
sportivii români, a reprezen
tanților tirului din Cehoslovacia. 
Cuba. Italia, Spania, Ungaria și 
Uniunea Sovietică.

Campionatele europene — la 
care se contează pe participarea 
celor mai valoroși trăgători din 
27 de țări — se află pentru a 
doua oară în organizarea foru
lui nostru de specialitate ; pri
ma ediție a avut loc tot pe po
ligonul Tunari, cu 20 de ani în 
urmă.

LOCURI FRUMOASE,
în afară de renumita stațiune 

„Felix", județul Bihor oferă nume
roase alte zone turistice și de a- 
grement dintre cele mai reconfor
tante. Astfel, pe Valea Crișului Re
pede, pe traseul Oradea—Cluj-Na- 
poca, la circa 20 km de orașul A- 
leșd, se află elegantul motel al 
cooperației de consum „Poiana 
florilor", amenajat intr-un vechi 
castel de vinătoare. El dispune de 
camere frumos mobilate, de un 
restaurant, un cafe-bar, săli de

racteristic pentru ampla o- 
peră constructivă pe care 
o desfășoară azi poporul 
chinez.

Din multitudinea acestor 
secvențe încărcate de sim
boluri vom decupa, azi, 
doar cîteva despre Șan
hai. marea citadelă a Su
dului. Văzut de pe terasa 
de la etajul 24 a hotelului 
ce-i poartă numele sau de 
pe calea de apă a rîului 
Huang-po, Șanhaiul, cel 
mai mare oraș al R.P. Chi

neze, Impresionează prin 
grandoarea edificiilor și a 
magistralelor ce-i contu
rează profilul distinct. Dacă 
în Pekinul de odinioară 
construcțiile trebuiau să se 
ridice de Ia pămint la înăl
țimi potrivite „rangului" 
locatarilor și, oricum, să nu 
depășească nivelul palate
lor și pavilioanelor impe
riale din.„orașul interzis", 
la Șanhai rigorile de acest 
gen au devenit inutile. în 
trecut, marele oraș a avut 
faima de „paradis al aven
turierilor" străini, veniți pe 
aceste meleaguri pentru a 
strînge averi fabuloase din 
exploatarea trudei poporu
lui ce trăia în cartierele 
mizere, înghesuite la umbra 
zgîrie-norilor. De la „răz
boiul opiumului", din 1843, 
orașul a fost, practic, vîn- 
dut sub formă de concesi
uni colonialiștilor, care a- 
veau să-l folosească drept 
placă turnantă pentru inva
darea și aservirea Chinei.

Dar Șanhaiul este și lea
gănul mișcării revoluționa
re chineze. Aici a avut loc, 
la 1 iulie 1921, Congresul 
de constituire a Partidului 
Comunist Chinez. Pășim cu 
emoție pragul unei clădiri 
modeste din fosta „zonă 
franceză", unde cei 12 dele
gați ai grupurilor de propa
gare a ideilor marxist-leni- 
niste, ce luaseră ființă în 
diverse regiuni ale tării, 
s-au adunat pentru a hotărî 
crearea partidului clasei 
muncitoare din China, a 
stabili statutul și progra
mul său de luptă. între ei 
se afla și reprezentantul 
grupului din Hunan, tînărul 
Mao Tzedun, care avea să 
prefigureze, în cuvinte sim
ple, izvorîte din înțelepciu
nea populară, amploarea 
ce urma să o capete 
lupta pentru înlăturarea o- 
presiunii, pentru o viață 
demnă, liberă și indepen
dentă : „Dintr-o scinteie se 
naște vîlvătaia". Aici s-a 
născut vîlvătaia ce avea să 
lumineze Marele Marș al 
revoluției. Sala în care s-a 
ținut congresul păstrează 
parcă ecoul cuvintelor în
flăcărate rostite atunci, aici, 
la masa cu 12 scaune și tot 
atîtea cești de ceai, sub a- 
coperișul din olane al aces
tei clădiri modeste de pe

strada Wantzî, numărul 102. 
Responsabilul casei me
moriale, Șîn Ceng-tzu, 
ne povestește despre pri
mejdiile ce planau asupra 
participanților la congres, 
urmăriți îndeaproape de 
imperialiști și de acolițil 
lor pentru activitatea revo
luționară pe care o desfă
șurau. în cea de-a patra zi, 
forțele de poliție dădeau 
năvală, avînd ordin să-i a- 
resteze pe „rebeli". Era 
însă prea tîrziu ; congre- 
siștii părăsiseră clădirea, 
continuind dezbaterile la 
bordul unui vas. în largul 
lacului Nanhu.

Bogate și impresionante

Însemnări 
DE CĂLĂTORIE

sînt tradițiile de luptă ale 
muncitorilor din Șanhai. 
Ample mișcări greviste îm
potriva exploatării crunte 
avuseseră loc încă înaintea 
constituirii partidului co
munist. Iar în 1925, două 
sute de mii de muncitori 
au organizat o acțiune de 
protest, ce a cuprins treptat 
aproape toate unitățile in
dustriale. între 1926—1927, 
muncitorii, sub conduce
rea comuniștilor, au de
clanșat trei insurecții ar
mate. antrenînd, val după 
val. 800 000 de oameni ai 
muncii. Victoria de la 1 oc
tombrie 1949 avea să încu
nuneze. odată cu eliberarea 
întregii țări, această luptă 
dirză. neînfricată.

1949 — moment de hotar, 
cu adîncă rezonanță in 
conștiința poporului chi
nez. Moment evocat solemn 
de muncitorul de la strung, 
de membrii comunelor 
populare, de activiștii de 
partid sau de cercetătorii 
și tehnicienii din fața plan
șetelor de proiectare. în 
decursul sfertului de veac 
care a trecut de la elibe
rare. Șanhaiul a cunoscut 
el însuși o dezvoltare im
petuoasă. Străbătîndu-i as
tăzi marile bulevarde, vizi- 
tînd uzinele ce se întind 
de-a lungul rîului Huang-

„Marele premiu Carpați“ 
inaugurează seria 
marilor competiții 

de la Tunari

Pe una din colinele 
ce imprejmuiesc fru
moasa capitală a Sue
diei — Stockholm — 
se cațără printre brazi 
un șir de vechi și pi
torești construcții : 
colibe făcute din 
grinzi cioplite, acope
rite cu piei de reni, 
coajă de mesteacăn și 
seînduri. Sint locuin
țele saarilor — cum 
se numesc locuitorii 
ținuturilor de nord 
ale țării — reconsti
tuite cu minuțioasă 
fidelitate, alături de 
gospodării țărănești 
specifice celorlalte re
giuni ale Suediei. în 
imensul parc „Skan- 
sen". Acest vast mu
zeu în aer liber este, 
totodată, depozitarul 
unor valori ale folclo
rului și datinilor po
porului suedez. Aici 
au loc diferite mani
festări populare : in 
fiecare an. la 6 iunie, 
locuitorii Stockholmu- 
lui se adună, cu mic 
cu mare, în „Skan- 
sen“ pentru a sărbă
tori Ziua națională a 
Suediei. Acest „mu

CU NUME FRUMOASE
lectură. De la „Poiana florilor" se 
pot face atractive excursii in îm
prejurimi. într-o altă localitate bi
horeana, la Corniței, un agreabil 
popas turistic este hanul „Piatra 
Craiului" — care oferă condiții 
dintre cele mai bune pentru petre
cerea unui concediu plăcut într-o 
frumoasă zonă montană.

în fotografie : Hanul „Piatra 
Craiului" al cooperației de con
sum.

zeu al satului" suedez 
reamintește. intr-un 
fel, de Suedia de la 
începutul acestui se
col — o tară ai cărei 
locuitori se ocupau, 
în proporție de 90 ia 
sută, cu agricultura.

Astăzi, Suedia este 
o țară modernă, afla
tă pe una din treptele 
înalte ale dezvoltării 
economice — puter
nicul progres al aces
tei țări fiind legat de 
hărnicia și tenacitatea 
in muncă ale poporului, 
valorificate din plin 
prin faptul că de pes
te un secol și jumăta
te Suedia nu a cunos
cut vitregiile războiu
lui. Suedia este o 
țară cu o industrie 
puternic dezvoltată, 
produsele suedeze — 
de la oțelurile superi
oare pînă la nave șl 
mașini de calcul -- 
bucurîndu-se, datorită 
calității lor. de o re
putație bine stabilită 
pe piața mondială. 
Cunoscînd prin pro
pria experiență istori
că roadele vocației 
pașnice. Suedia pro

BULETIN RUTIER
Informații de la Direcția circulație 

din Inspectoratul General al Miliției

Un traseu nou 
și confortabil 

spre litoral
Odată cu începerea sezonului es

tival. traficul rutier spre litoral se 
intensifică pe zi ce trece, mai ales 
la sfîrșit de săptămînă. în aceste 
condiții, se cere un plus de atenție 
din partea conducătorilor auto, pen
tru a asigura fluiditatea circulației, 
ca și siguranța acesteia.

Pentru a înlesni traficul rutier spre 
și dinspre litoral, anunțăm și pe a- 
ceastă cale pe toți conducătorii auto 
profesioniști și amatori că în afară 
de binecunoscuta șosea internațională 
București — Urziceni — Slobozia — 
Giurgeni pot folosi un nou traseu 
pentru deplasarea tur-retur Bucu
rești — Constanța. Noua arteră por
nește din București, trece prin Hră
nești. apoi prin Lehliu-gară, de unde 
deviază către Dor Mărunt, continuă 
pînă aproape de Fetești, apoi merge 
paralel cu brațul Borcea. trece prin 
Făcăeni și Lunca, pînă la Giurgeni. 
De aici. întilnindu-se cu celălalt tra
seu, se rulează pe Drumul național 
2 A și se ajunge la Constanța și pe 
litoral.

Avantajele noului traseu : este 
complet asfaltat, trece prin puține 
localități, nu este aglomerat și oferă 
circulației condiții sporite de sigu
ranță.

Intrarea pe noul traseu spre litoral 
se face din București pe tronsonul 
modernizat al șoselei Pantelimon. 
unde se ajunge fie prin Bulevardul 
Muncii și strada Morarilor, fie pe 
noua magistrală Colentina — Fun- 
deni.

Indiferent de traseul ales în sezo
nul estival spre litoral, este necesar 
ca toți conducătorii auto să respecte 
cu strictețe regulile de circulație, în 
special cele referitoare la viteza le
gală. acordarea priorității, depășiri 
și excluderea cu desăvîrșire a con
sumului de alcool.

Mai mare atenție, 
pietoni!

Statistica arată că în primul tri
mestru al anului 1975 nu mai puțin 
de 140 de pietoni și-au pierdut viața

po, institutele de lnvăță- 
mînt ai imaginea profun
delor prefaceri înnoitoare 
din acești ani — rod al u- 
nor uriașe eforturi ale celor 
zece milioane de locuitori 
ai orașului.

Statisticile sînt deosebit 
de concludente în cazul 
Șanhaiului, cunoscut centru 
economic și înainte de eli
berare. Dar dacă înainte 
avea o economie de tip se
micolonial, croită după in
teresele monopolurilor străi- 
~ne, astăzi el constituie o 
puternică bază industrială a 
țării, cu ramuri complexe, 
la niveluri de vîrf ale teh
nicii mondiale. Cele 10 000 
de întreprinderi industriale 
pe care le include (cu pes
te 1 500 000 de muncitori) 
dau o producție globală de 
peste 15 ori mai mare decît 
în 1949. Pe lîngă ramuri in
dustriale tradiționale s-au 
dezvoltat intens ramuri noi. 
cum ar fi construcțiile de 
mașini, siderurgia, electro
nica. industria chimică etc. 
Recordurile obținute în 
dezvoltarea industriei side
rurgice — într-o jumătate 
de zi se produce aici cit 
într-un an în întreaga țară 
înainte de eliberare — i-au 
adus și denumirea de „ini
ma de oțel a Chinei".

O călătorie pe Huang-po 
dezvăluie din plin priveliș
tea Șanhaiului industrial. 
De-o parte și de alta se 
înaltă, aproape neîntrerupt, 
coșurile fabricilor ; zeci de 
vase alunecă într-un sens 
și altul pentru a-și lăsa în
cărcăturile Ia numeroasele 
dane ce se inșiruie pe țărm 
sau pentru „a înghiți" con- 
teinerele cu produse reali
zate la Șanhai. între 5 000 
și 8 000 de vase sub diver
se pavilioane intră și ies 
zilnic tn și din Șanhai ne 
gurile rîului Huang-po. în
soțitorul nostru. Sun Li- 
tzîn. subliniază cu satisfac
ție că în ultimii ani un nu
măr tot mai mare de vase 
românești poposesc aici — 
expresie a continuei dez
voltări a relațiilor econo
mice româno-chineze.

Șanhaiul este totodată un 
mare centru de pregătire a 
cadrelor pentru industrie. 
Un milion de tineri, pre
gătiți Ia școala practică a 
muncii, în miile de între

movează o politică 
externă de înțelegere 
și cooperare cu toate 
statele, indiferent de 
orinduirea socială, 
participind activ la e- 
forturile în vederea 
instaurării unui climat 
de pace și securitate 
în Europa și în lume.

Preocupările și aspi
rațiile comune în a- 
ceste direcții au favo
rizat și stimulat evo
luția mereu ascenden
tă a colaborării dintre 
România și Suedia în 
multiple domenii. In
tensificarea acestor 
relații, marile posibi
lități ce se cer valori
ficate, contactele și 
vizitele reciproce la di
ferite niveluri, schim
burile de delegații în 
numeroase sfere de 
activitate îndreptă
țesc certitudinea unei 
continue dezvoltări a 
raporturilor de priete
nie și colaborare ro- 
mâno-suedeze. în in
teresul ambelor po
poare, al progresului 
și păcii in lume.

Gh. CERCELESCU

din vina lor. Cauza cauzelor : traver
sarea drumurilor publice prin locuri 
nepermise — intrarea inopinată sau 
în fugă în fluxul rutier, trecerea prin 
fata sau prin spatele autobuzelor, 
troleibuzelor și tramvaielor, neres- 
pectarea culorii semafoarelor elec
trice. lipsa de supraveghere a copii
lor, mersul pe mijlocul drumului (in 
loc de trotuare, poteci laterale sau 
pe partea stingă a șoselelor). O sim
plă privire la stînga și la dreapta 
aduce plusul necesar de siguranță in 
traversarea drumului.

La trecerea unei coloane
Ori de cite ori un șofer intilnește 

o coloană de autovehicule însoțită de 
agenți de circulație, la semnalele a- 
cestora (luminoase, sonore sau prin 
balansarea bastonului de circulație) 
el este obligat să oprească imediat 
autovehiculul pe care îl conduce In 
afara părții carosabile. în caz că a- 
cest lucru nu este posibil, autovehi
culul trebuie oprit cit mai aproape 
de marginea din partea dreaptă a dru
mului. Reluarea traficului rutier se 
face numai după trecerea Întregii co
loane auto.

Inscripțiile -auto
Direcția circulație din I.G.M., in 

colaborare cu Inspectoratul republi
can de control din Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor, a. or
ganizat o acțiune în București pen
tru a verifica modul în care se aplică 
prevederile H.C.M. nr. 1381/1974 pri
vind aplicarea inscripțiilor pe auto
vehicule, care le indică destinația : 
„Transcom" (transport comercial), 
„Tehnologic", „Operativ", „Special", 
„Persoane" etc. Din 335 autovehicule 
controlate. 57 aveau inscripții greșite 
sau de alte culori decit cele prevă
zute legal, 72 nu aveau deloc inscrip
ții (deși termenul în care erau obli
gate să le aibă a expirat), iar 38 nu 
posedau nici măcar autorizații de 
transport. Cele mai multe nereguli 
s-au constatat la autovehiculele apar- 
ținînd unităților subordonate Consi
liului popular al Capitalei.

prinderi de aici, au plecat 
în alte regiuni unde se 
pun bazele industrializării. 
Experiența unor întreprin
deri pe care le-am vizitat 
este revelatoare pentru 
preocuparea acordată for
mării unor muncitori și 
tehnicieni cu o înaltă pre
gătire profesională și. tot
odată, cu o înaltă conștiin
ță revoluționară. La „Uzi
na siderurgică nr. 5 — Șan
hai", secretarul adjunct aî 
comitetului de partid, Huan 
So-shui, ne-a vorbit pe 
larg despre activitatea in
tensă desfășurată în rindul 
maselor de muncitori pen
tru ridicarea conștiinței so
cialiste, întreaga muncă 
politică fiind subordonată 
mobilizării tuturor resurse
lor în vederea înfăptuirii 
sarcinilor stabilite de par
tid. Universitatea muncito
rească înființată pe lîngă 
uzină și care funcționează 
„cu ușile deschise" — res
pectiv în legătură nemijlo
cită cu necesitățile uzinei 
— a pregătit peste 500 de 
tehnicieni, dintre care o 
bună parte au fost repar
tizați în alte uzine de p« 
cunrinsul tării.

Despre înalta conștiință 
muncitorească vorbesc însă, 
înainte de toate. faptele 
cotidiene ale oamenilor. La 
Uzina de mașini-unelte de 
șlefuit, care și-a încenut 
activitatea prin producția 
unor rudimentare săpăligi. 
i-am cunoscut pe cîțiva din 
numeroșii muncitori-inova- 
tori. care nu și-au precu
pețit timpul și eforturile, 

efectuîrid sute și sute de 
experimentări pentru rea
lizarea unor mașini de 
înaltă tehnicitate, ce se ex
portă azi în peste 30 de 
țări ale lumii, intre care și 
România. Cu modestie si 
cu chibzuință, cu totală dă
ruire. plinind întotdeauna 
mai presus de orice intere
sele tării, muncitorii din 
întreprinderile din Șanhai, 
ca și din celelalte localități 
ale Chinei populare fac 
dovada inepuizabilei ener
gii descătușate de revolu
ția socialistă și pusă în 
slujba făuririi unei vieți 
noi, fericite și demne.

Dumitru ȚINU
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Șase ani de la crearea Guvernului Revoluționar Provizoriu

al Republicii Vietnamului de Sud

Conferința pentru securitate 
și cooperare in Europa

Progrese pe calea finalizării documentelor

Excelenței Sale

Domnului avocat NGUYEN HUU THO
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud,
Președintele Consiliului Consultativ
al Republicii Vietnamului de Sud

Excelenței Sale
Domnului arhitect HUYNH TAN PHAT

Președintele Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
Guvernului Republicii Socialiste România, al Frontului Unității Socia
liste, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm dumnea
voastră, Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare, Consi
liului Consultativ, Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud și eroicei populații sud-vietnameze cele mai căldu
roase felicitări și un cordial salut de solidaritate frățească, cu ocazia 
celei de-a 6-a aniversări a constituirii Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de Sud.

împărtășim marea bucurie a populației sud-vietnameze de a sărbă
tori, în acest an, ziua națională în noile condiții create prin istorica 
victorie obținută, sub conducerea Frontului Național de Eliberare și 
Guvernului Revoluționar Provizoriu, împotriva forțelor reacționare in
terne și intervenției imperialiste străine, pentru afirmarea dreptului la 
dezvoltare liberă și independentă.

Avem ferma convingere că această victorie va oferi eroicei popu
lații sud-vietnameze, greu încercată în acest lung și pustiitor război, 
condițiile adecvate pentru trecerea la reconstrucția țării, la înfăptuirea 
mărețelor sale idealuri de unitate, prosperitate, pace și progres social.

Partidul Comunist Român, România socialistă, întregul popor român 
sînt hotărite să acorde în continuare întregul lor sprijin populației sud- 
vietnameze, să întărească solidaritatea și conlucrarea în noile condiții, 
cînd în fața poporului vietnamez stau sarcinile dezvoltării economico- 
sociale și reunificărli pașnice a patriei.

Urîndu-vă din toată inima succese tot mai mari pe calea consoli
dării victoriei obținute, ne exprimăm convingerea că relațiile de strânsă 
prietenie și colaborare dintre poporul român și populația sud-vietna- 
meză se vor dezvolta continuu în interesul reciproc, al cauzei luptei 
antiimperialiste, al păcii și colaborării în întreaga lume.

GENEVA 5 (Agerpres). — în ulti
ma perioadă, lucrările celei de-a 
doua faze a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa cunosc 
un ritm intens, în scopul finalizării, 
cit mai curind posibil, a documente
lor care se elaborează în cele aproa
pe 20 de organe de lucru.

Un progres substanțial s-a obținut 
în redactarea textului privind co
operarea dintre statele participante 
în domeniul umanitar. în acest sens, 
reprezentanții statelor participante 
au convenit înscrierea In documentul 
pe care îl pregătesc a unor preve
deri care să conducă la întărirea re
lațiilor prietenești și a încrederii 
între popoare, la continuarea efortu
rilor de cooperare în acest domeniu.

Pornindu-se de la ideea că toate 
problemele umanitare trebuie să fie 
reglementate de către statele intere-

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român
Președintele 

Republicii Socialiste România
Președintele 

Frontului Unității Socialiste

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Ședința plenară 
a Adunării Naționale 

a R. D. Vietnam 
Ton Duc Thang — reales 
președinte al R. D. Vietnam

HANOI 5 (Agerpres). — întrunită 
în ședință plenară, Adunarea Națio
nală a R. D. Vietnam a reales, joi, 
pe Ton Duc Thang și Nguyen Luong 
Bang în funcțiile de președinte și, 
respectiv, vicepreședinte ai R. D. 
Vietnam, iar pe Truong Chinh — în 
funcția de președinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale. 
Cei șase vicepreședinți ai acestui 
comitet sînt Hoang Van Hoan, 
Nguyen Xien, Tran Dang Khoa, Chu 
Van Tan, Nguyen Thi Thap și Xuan 
Thuy. Chu Van Tan îndeplinește, de 
asemenea, și funcția de secretar ge
neral al Comitetului Permanent, în 
componența căruia se mai află alți 
11 membri și trei membri supleanți.

sate In condiții reciproc acceptabile, 
participanții s-au pronunțat pentru 
încheierea de acorduri și aranjamen
te care să faciliteze extinderea con
tactelor intre instituții, organizații 
guvernamentale și neguvernamenta
le, asociații, organizarea de reuniuni 
și deplasări ale delegațiilor, grupuri
lor și persoanelor individuale, fie in 
scopuri profesionale sau ale realizării 
contactelor sau întilnirilor bazate pe 
legături de familie, fie în vederea 
cunoașterii, prin turism, a vieții, 
culturii și istoriei altor popoare.

O deosebită atenție a fost acordată 
întilnirilor între tineri pentru dez
voltarea în conștiința acestora a im
portanței creșterii înțelegerii între 
popoare, a prieteniei și încrederii re
ciproce.

în prezent, subcomisia este preocu
pată de găsirea unor soluții accepta
bile tuturor sțatelor participante în 
problemele călătoriilor, cooperării în 
domeniul sportului și dezvoltării ca
drului juridic al acordării asistenței 
juridice și consulare pentru cetățenii 
unui stat care călătoresc sau se află 
pe teritoriul altui stat participant.

Vizita în Elveția 
a președintelui 

Marii Adunări Naționale
BERNA 5 (Agerpres). — La 4 iu

nie a sosit la Ziirich tovarășul Ni
colae ~ Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, care, la invitația 
Consiliului Național al Elveției, efec
tuează o vizită oficială în această 
țară.

La aeroport, oaspetele, care va 
avea convorbiri cu conducerea Adu
nării Federale, cu parlamentari și 
reprezentanți ai autorităților fede
rale și va vizita obiective economice 
și culturale, a fost întîmpinat de re
prezentanți ai conducerii Parlamen
tului elvețian.

încheierea vizitei in Bulgaria a delegației 
de partid și guvernamentale a R.P.D. Coreene, 

condusă de tovarășul Kim Ir Sen
SOFIA 5. — Corespondentul Ager

pres transmite : Joi s-a încheiat vi
zita în R.P. Bulgaria a delegației de 
partid și guvernamentale a R.P.D. Co
reene. condusă de secretarul general 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea. președintele R.P.D. Coreene, 
Kim Ir Sen.

în cursul dimineții, la încheierea 
convorbirilor oficiale, la Sofia a

SOSIREA ÎN
BELGRAD 5 (Agerpres). — La in

vitația lui Iosip Broz Tito, președin
tele R.S.F. Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
in această țară a sosit, joi, lntr-o

avut, loc mitingul prieteniei bulgaro- 
coreene, în timpul căruia Kim Ir 
Sen și Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P.B., au vor
bit despre dezvoltarea, pe mai de
parte, a relațiilor bilaterale, s-au re
ferit la probleme ale vieții interna
ționale.

IUGOSLAVIA
vizită oficială de prietenie, delega
ția de partjd și guvernamentală a 
R.P.D. Coreene condusă de Kim Ir 
Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene.

întrevederea președintelui I. B. Tito 
cu premierul Karamanlis

BELGRAD 5 — Corespondentul 
nostru transmite : Președintele Iugo
slaviei, Iosip Broz Tito, a avut joi, 
la reședința sa de la Brdo kod 
Kranja, în Slovenia, o întrevedere cu 
premierul Greciei, Constantin Kara
manlis.

Vizita domnului Karamanlis la 
noi, a spus președintele Tito în de
clarațiile făcute presei după între
vedere, are o mare însemnătate, de
oarece Grecia și Iugoslavia sînt 
două țări vecine și avem multe lu
cruri comune. Doresc să spun că In

viitor colaborarea noastră trebuie să 
se dezvolte în direcția consolidării 
atit a relațiilor noastre bilaterale, 
cit și a relațiilor din Balcani. Tre
buie să facem totul pentru ca Bal
canii să fie o „insulă a păcii".

La rindul său, premierul Kara
manlis și-a exprimat satisfacția 
pentru rezultatele convorbirilor. Pe 
lingă acordul de a dezvolta relațiile 
dintre cele două țări ale noastre, a 
spus el, am căzut de acord că este 
necesar să depunem eforturi atît în 
zona țărilor balcanice, cît și în ge
neral pe plan internațional.

PLENARA C.C. AL P.S.U.G.

George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a transmis o telegra
mă de felicitare ministrului afaceri
lor externe al Republicii Vietnamu
lui de Sud, Nguyen Thl Binh, cu pri
lejul aniversării Zilei naționale a a- 
cestei țări.

★
Cu ocazia celei de-a 6-a aniver

sări a constituirii Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, Comitetul na
țional de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez, împreună cu Liga

română de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa au adresat o telegra
mă de felicitare Comitetului Central 
al Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud și Alianței 
forțelor naționale, democratice și 
pașnice din Vietnam.

De asemenea, U.G.S.R., U.T.C..
U.A.S.C.R., Consiliul național al fe
meilor, Comitetul național pentru 
apărarea păcii și Uniunea ziariștilor 
au transmis telegrame de felicitare 
organizațiilor similare din Republica 
Vietnamului de Sud.

(Agerpres)

La Universitatea autonomă mexicană

înființarea Catedrei de limbă si literatură română

Convocarea celui de-al IX
BERLIN 5 — Corespondentul nos

tru transmite : La 5 iunie, la Berlin 
a avut loc cea de-a 14-a plenară a 
C.C. al P.S.U.G. Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., a 
prezentat propunerea Biroului Poli
tic de convocare a celui de-al 9-lea 
Congres al P.S.U.G. între 18 și 22 mai 
1976. El a arătat că al 9-lea congres 
va face bilanțul îndeplinirii hotărî- 
rilor congresului precedent, va trasa

-lea Congres al partidului
calea edificării societății socialiste 
dezvoltate în R.D.G. pînă în anul 
1980. Erich Honecker a informat că 
continuă să se afle în pregătire pro
iectul noului program al partidului. 

Apoi, Gerald Griineberg, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C., 
a prezentat raportul Biroului Politic. 
Comitetul Central a aprobat în una
nimitate raportul Biroului Politic și 
propunerile făcute de E. Honecker.

Cauză dreaptă, 
victorie pe drept cucerită!

CIUDAD DE MEXICO 5. - Co
respondentul Agerpres transmite : 
La sediul Facultății de filozofie și 
litere din cadrul Universității au
tonome mexicane a avut loc festivi
tatea înființării Catedrei de limbă 
și literatură română, prima de acest 
gen din Mexic, eveniment ce se în
scrie în seria bogatelor manifestări 
prilejuite de apropiata vizită ofici
ală în această tară a președintelui 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu. Au fost 
prezenți dr. Ricardo Guerrero 
Tejada, decan al Facultății de 
filozofie și litere, profesori u-

niversitari, studenți, membri ai 
Ambasadei române la Ciudad 
de Mexico. Au luat cuvîntul dr. Ri
cardo Guerrero Tejada — care a 
subliniat importanța înființării Ca
tedrei de limbă și literatură româ
nă pentru realizarea unei mai bune 
cunoașteri a popoarelor noastre și 
stringerea legăturilor de prietenie 
și colaborare care le animă, pre
cum și ambasadorul tării noastre 
în Mexic, Dumitru Mihail.

Cu același prilej, la Universita
tea autonomă mexicană a fost des
chisă o expoziție de carte româ
nească.

Festivitatea redeschiderii Canalului Suez

Declarație comună polono-suedezd
STOCKHOLM 5 (Agerpres). — Joi, 

la Stockholm, s-au încheiat convor
birile oficiale suedezo-polone. Primul 
ministru al Suediei, Olof Palme, și 
Edward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., au semnat o declarație 
comună privind dezvoltarea relații

lor de prietenie dintre cele două țări. 
Au fost semnate, de asemenea, un 
acord de colaborare economică, in
dustrială, tehnică și științifică pe 
termen lung, un acord privind co
laborarea în domeniul sănătății șl un 
acord privind impunerile duble.

Adincirea democrației, prietenia cu toate țările - 
orientări de bază ale politicii portugheze

DE PRETUTINDENI
•SEMNELE UNEI 

NOI ERE GLACIARE? 
Temperaturi de sub zero grade, 
ninsori, vînt puternic — toate 
aceste fenomene neobișnuite 
înregistrate în Marea Britanie, 
dar și in alte zone ale Europei, 
în primele zile ale lunii iunie, 
se pare că nu sint simple „ca
pricii climatice" cu caracter ex
cepțional. Profesorul englez 
Hubert Lamb le privește ea 
semne incipiente ale unei noi 
ere glaciare ce va afecta insu
lele britanice și Europa septen
trională. întrucît aceste modifi
cări climaterice sint de natură 
să compromită în primul rînd 
culturi agricole mai sensibile, 
(cartoful, fasolea verde, porum
bul, soia), unele ziare britanica 
au lansat un semnal de alarmă, 
vorbind de necesitatea unor im
porturi urgente din țări mai fe
rite, ca Franța și Spania. Un alt 
ziar, „Evening Standard", ceva 
mai sceptic, scrie: „Este destul 
de dificil să dai crezare previ
ziunilor meteorologice pe ter
men scurt, darmite acelora 
care ne pun la încercare cre
dulitatea pentru următoarele 
decenii...".

• „CUPA MORȚII" 
ÎMPOTRIVA CANCERU
LUI. Cercetătorii de la insti
tutul „Max Planck" din R. F. 
Germania au ajuns la concluzia 
că substanțele extrase dintr-o 
ciupercă deosebit de otrăvitoa
re, numită „cupa morții", ar 
putea fi folosite în lupta împo
triva cancerului. Ei apreciaz 
că moleculele unei substaft, 
extrase din această ciupercă po. 
distruge anumite tumori cance
roase, fără a dăuna organis
mului uman. Au fost stu
diate și efectele produse de 
substanța denumită amanulină, 
echivalentul chimic al otrăvii 
amanitină. conținută in „cupa 
morții" : fără a fi nociv pentru 
organism, produsul Chimic men
ționat s-a dovedit capabil să 
distrugă celulele canceroase.

•FORĂRI PRIN
GHEAȚĂ. Nici un loc nu este 
prea îndepărtat sau inaccesibil 
pentru căutătorii de „aur ne
gru", iar tehnologiile moderne 
permit extragerea țițeiului din 
pămînt de Ia adîncimi din ce în 
ce mai mari și chiar de pe fun
dul oceanelor. în căutarea ți
țeiului in nordul îndepărtat, 
specialiștii s-au lovit totuși de 
un obstacol, la prima vedere, de 
netrecut : stratul masiv de

Mii și mii de drapele roșu-albas- 
tre cu stea aurie sînt arborate as
tăzi pe întregul pămînt vietnamez 
pentru a celebra un eveniment de 
seamă din cronica luptei de elibe
rare: împlinirea a șase ani de la 
crearea Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud.

La 6 iunie Î969, Congresul repre
zentanților poporului de pe întreg 
teritoriul sud-vietnamez, convocat 
din inițiativa Frontului Național 
de Eliberare și a Alianței forțelor 
naționale democratice și de pace, 
hotăra instituirea unui nou cadru 
de organizare a puterii revoluțio
nare. Crearea G.R.P. avea să des
chidă astfel un nou și glorios ca
pitol in îndelungata luptă a po
porului din Vietnamul de Sud pen
tru libertate și dezvoltare de sine 
stătătoare.

Anul acesta aniversarea are loc 
in condiții fundamental noi, ale 
istoricei victorii obținute de po
porul vietnamez — eliberarea de
plină a Vietnamului de Sud. S-a 
confirmat astfel, strălucit, legitimi
tatea actului politic de acum șase 
ani, și-au găsit deplină împlinire 
aspirațiile cele mai fierbinți ale 
populației. încă de la crearea sa, 
G.R.P., exprimînd voința și năzuin
țele întregii populații sud-vietna
meze, s-a afirmat ca principala 
forță catalizatoare a mișcării pa
triotice, conducînd cu succes lupta 
dîrză, plină de sacrificii, împotriva 
intervenției imperialiste și a- regi
mului-marionetă impus și susținut 
din afară. încununare epocală a a- 
cestei îndelungate lupte, dusă cu 
vitejie împotriva unui inamic ce 
dispunea de . o considerabilă supe
rioritate tehnică, alungarea inter- 
venționiștilor străini și spulberarea 
regimului-marionetă au constituit 
o elocventă confirmare a justeței 
orientării Guvernului Revoluționar 
Provizoriu spre ampla mobilizare a 
tuturor energiilor poporului din 
Vietnamul de Sud la lupta de eli
berare, cu credința neclintită în 
victorie. S-a dovedit astfel încă o 
dată, cu puterea de netăgăduit a 
faptelor, că nu există forță în lume 
In stare să zăgăzuiască lupta im
petuoasă a unui popor care se ri
dică cu hotărîre, fiind gata de 
orice sacrificiu, pentru a-și cuceri 
libertatea și independenta naționa
lă și care beneficiază de sprijinul 
și solidaritatea forțelor revoluțio
nare și progresiste de pretutindeni.

în noile condiții create după eli
berare, in baza programului politic 
In zece puncte al Frontului Națio
nal de Eliberare și al Guvernului 
Revoluționar Provizoriu. în Repu
blica Vietnamului de Sud se des
fășoară în prezent o vastă operă 

i de reconstrucție. Comitetele popu
lare revoluționare, înființate pe în- 

| tregul teritoriu sud-vietnamez, au 
trecut, din primele zile, la o in
tensă activitate organizatorică în 
vederea reluării neîntîrziate a pro- 

i cesului de producție, refacerii și 
dezvoltării industriei. înviorării 
agriculturii : cu aceeași vigoare se 
acționează pentru înlăturarea se
chelelor fostei administrații saigo- 
neze — lichidarea șomajului, a 
procesului inflaționist, afirmarea 
valorilor culturii revoluționare a 

i poporului vietnamez, reeducarea 
celor ce au fost supuși vreme atît

de îndelungată nefastei influențe 
străine și a regimului marionetă 
corupt. Se întreprind măsuri ener
gice pentru plasarea a milioane de 
oameni în producție, pentru îmbu
nătățirea aprovizionării, acordin- 
du-se ajutor păturilor sărace ale 
populației. în atenția autorităților 
se află, de asemenea, asigurarea 
funcționării normale a instituțiilor 
de învățămînt și asistență sanitară, 
organizarea transporturilor regulate.

In această uriașă activitate con
structivă, Guvernul Revoluționar 
Provizoriu se bucură de sprijinul 
și participarea entuziastă a între
gului popor din Vietnamul de Sud.

Prin întreaga sa activitate pusă 
In slujba intereselor fundamentale 
ale poporului din Vietnamul de 
Sud, a cărui luptă eroică a con
dus-o în mod strălucit spre victo
ria finală, Guvernul Revoluționar 
Provizoriu și-a cucerit un larg și 
binemeritat prestigiu internațional, 
numărul total /al țărilor cu care a- 
cesta întreține relații diplomatice 
fiind de 70.

Poporul român, care, așa cum 
este bine cunoscut, . și-a manifes
tat dintotdeauna solidaritatea mili
tantă cu cauza Vietnamului eroic 
și care a salutat din toată 'inima, 
cu deosebită satisfacție și căldură, 
victoria istorică a poporului vietna
mez, participă cu bucurie la ani
versarea de astăzi. Situîndu-se în 
mod ferm alături de poporul viet
namez, țara noastră i-a acordat din 
prima clipă, pe tot parcursul luptei 
sale drepte pentru libertate și ne- 
atîrnare, întregul său sprijin — ma
terial, politic și diplomatic. Din 
primul moment, țara noastră a re
cunoscut Guvernul Revoluționar 
Provizoriu, alături de Frontul Na
țional de Eliberare ca reprezentanți 
legitimi ai populației sud-vietna; 
meze. Cu neabătută consecvență 
Partidul Comunist Român, guver
nul României socialiste au militat 
pentru încetarea intervenției străi
ne, pentru recunoașterea dreptului 
sacru al poporului vietnamez, al 
tuturor popoarelor Indochinei, de 
a-și hotărî singure destinele, de a 
se dezvolta liber și independent, 
potrivit propriei voințe. Se știe cu 
cită energie a acționat secretarul 
general al partidului nostru, pre
ședintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru o rezol
vare justă a problemei vietname
ze, în conformitate cu interesele 
fundamentale ale poporului vietna
mez, cu interesele generale ale pă
cii și securității, ale lichidării de
finitive a politicii de forță și dic
tat.

Pentru poporul nostru constituie 
un motiv de profundă satisfacție 
că, prin acest sprijin neprecupețit 
— ce a Întrunit in repetate rinduri 
înalta prețuire a conducătorilor 
R. D. Vietnam și ai G.R.P. — 
România socialistă și-a adus con
tribuția la măreața victorie a po
porului vietnamez. Animat de sen
timente frățești, de caldă solidari
tate față de poporul vietnamez, 
poporul nostru, așa cum sublinia 
recent tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este hotărît să-i acorde și pe mai 
departe, în noile condiții, întregul 
său sprijin, pentru împlinirea as
pirațiilor sale cele mai fierbinți de 
a trăi într-o patrie liberă, unificată 
și prosperă.

CAIRO 5 (Agerpres). — La sediul 
Organismului Canalului Suez din 
Port Said au avut loc, joi, festivi
tățile prilejuite de redeschiderea 
pentru navigația internațională a a- 
cestei căi de acces, în prezența șefu
lui statului egiptean, Anwar El Sadat, 
a unor oaspeți de peste hotare, prin
tre care Traian Dudaș, ministrul ro
mân al transporturilor și telecomuni
cațiilor.

După ce ministrul egiptean de 
război, Abdel Ghani El-Gamassy, a 
prezentat spre semnare președinte
lui Sadat documentul marcînd re
deschiderea Canalului și transfera
rea acestuia sub jurisdicția adminis
trației civile, șeful statului egiptean 
a luat cuvîntul, subliniind că cei 171 
kilometri dintre Port Said și Suez 
constituie „un simbol al păcii și un 
factor determinant al cooperării in
tre popoare". Referindu-se la iniția
tiva Egiptului de a redeschide Ca
nalul Suez, vorbitorul a reamintit 
popoarelor prietene că părți ale te
ritoriului egiptean continuă să fie o- 
cupate și că un întreg popor îndură 
încă suferințele unui exil forțat. 
Egiptul — a spus președintele Sadat 
— își reafirmă hotărîrea de a-și în
deplini misiunea sacră față de pă- 
mîntul său, în vederea recuperării 
drepturilor arabe uzurpate.

în continuare, un convoi format

din șapte nave, in frunte cu vasul 
pe care se afla președintele egip
tean, s-a îndreptat spre Ismailia.

Trecerea primului vas de pasageri 
prin Canalul Suez (Telcfoto)

LISABONA 5 (Agerpres). — Refe
rindu-se la politica externă a Por
tugaliei, premierul Gonțalves a re
levat, într-un interviu acordat perio
dicului cubanez „Verde Olivo", că eă 
aspiră să stabilească „ample relații 
cu toate țările lumii, indiferent de 
regimul lor politic, economic, social 
sau de religia predominantă", înte
meiate pe principiile prieteniei, in
teresului mutual, respectului și ne
amestecului în treburile interne. Cre
dem, a declarat premierul portughez, 
că asemenea relații sînt de natură să 
consolideze pacea mondială. Poporul 
Portugaliei, care a trăit 13 ani de 
război colonial, știe prea bine ce în
seamnă pacea și. de aceea, va face 
tot posibilul pentru a dezvolta rela
țiile de prietenie cu toate popoarele.

PARIS 5. — Toate libertățile sînt 
asigurate în Portugalia — afirmă 
Alvaro Cunhal, secretar general al 
Partidului Comunist Portughez, în
tr-o scrisoare adresată secretarului 
general al Partidului Comunist Fran
cez, Georges Marchais. și publicată 
de ziarul „l’Humanită". „Este sufi
cient să se vadă ceea ce se întîmplă 
aici, pentru a constata că nici o altă 
țară din Europa occidentală nu se 
bucură în prezent de libertăți mai 
ample și mai generalizate". în ca

litate de avangardă a luptei pen
tru democrație, P.C.P. consideră că 
este necesar să continue lupta sa 
pentru un regim în care să se îm
bine cele mai mari libertăți cu socia
lismul, a subliniat Alvaro Cunhal.

Prima sondă românească 
pe timpurile petrolifere 

din Irak
BAGDAD 5 (Agerpres). — La 2 

iunie a intrat în funcțiune prima 
sondă românească de foraj-exploa- 
tare pe cimpurile petrolifere din a- 
propierea capitalei Irakului. Sonda 
a fost instalată potrivit prevederilor 
contractului Încheiat intre întreprin
derea românească „Rompetrol" și 
Societatea națională irakiană de pe
trol (I.N.A.C.).

în cadrul unei festivități, amba
sadorul României la Bagdad, Gheor- 
ghe Vasile. și directorul general al 
I.N.A.C., Abdul Amin Taki. au e- 
vidențiat dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare româno-ira- 
kiene.

agențiile
Conferința internațională 

a muncii și‘a ‘ncePut lucrările, la 
Geneva. Vor fi discutate probleme 
legate de valorificarea resurselor u- 
mane. orientarea și pregătirea pro
fesională. egalitatea de șanse și de 
tratament pentru femeile muncitoare, 
modernizarea și democratizarea struc
turii Organizației Internaționale a 
Muncii. Delegația țării noastre este 
condusă de Anton Andronic, adjunct 
al ministrului muncii.

0 convenție de colabora
re între Camera de Comerț și In

dustrie a României și Camera de 
Comerț Exterior a R.D. Germane a 
fost semnată, joi, la Berlin. Din 
partea română convenția a fost sem
nată de Roman Moldovan. Iar din 
partea R.D.G. de Rudolf Murgott, 
președinții comerelor de comerț res
pective.

Cea de-a doua rundă de 
convorbiri intre rePrezentantui 
comunității grcco-cipriote, Glafkos 
derides, și reprezentantul comuni
tății turce din insulă. Rauf Denktaș, 
s-a deschis, joi, la Viena. Luind cu
vîntul. secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, sub ale cărui aus
picii au loc convorbirile, a subliniat 
că, în ciuda dificultăților existente, 
este esențială menținerea procesului 
de negocieri, chiar dacă nu a sosit 
încă timpul pentru o soluționare 
completă a situației din Cipru.

de presă
La reuniunea organizatâ

Partidul Socialist Francez pe tema 
„Răspunsuri socialiste la criza capi
talismului" participă economiști din 
15 țări. Francois Mitterrand, prim- 
secretar al P.S.F., a arătat, in cu- 
vintul introductiv, că in actualul 
stadiu al capitalismului se impun ac
țiuni revendicative ample, - conduse 
de forțele stîngii.

Cu prilejul împlinirii a 20 de 
ani de la moartea lui George 
Enescu, la palatul Institutului 
Franței din Paris a avut loc o 
manifestare consacrată memoriei 
marelui compozitor român, în 
cadrul căreia s-a făcut o amplă 
prezentare a vieții și operei lui 
Enescu. Solista Operei din Pa
ris, Jocelyne Taillon, tinărul 
violonist român Constantin Bo- 
bescu și pianistele Chantal An- 
dranian și Simone Petit au in
terpretat lucrări din opera com
pozitorului.

★
în orașul Port Gentil, Impor

tant centru economic și cultural 
al Republicii Gaboneze, s-a des
chis o expoziție de cărți și 
discuri românești trimise de Bi
blioteca centrală de stat. La des
chidere au participat prefectul 
regiunii. Ogoue-Martime, alte o- 
ficialități locale, precum și un 
numeros public. Expoziția s-a 
bucurat de un deosebit succes, 
publicul apreciind, in special 
volumele care prezintă realiză
rile economice și social-cultura
le ale României socialiste.

transmit:
0 conferință internațio

nală pentru prevenirea po
luării apelor Mării Baltice, 
la care participă reprezentanți din 
Danemarca, Finlanda, R. D. Germa
nă, R. F. Germania, Polonia, Sue
dia și U.R.S.S., și-a început lucră
rile la Stockholm. Participanții vbr 
examina stadiul îndeplinirii prevede
rilor convenției privind protecția me
diului marin al Mării Baltice, a- 
doptată in martie 1974, și vor elabora 
un document final cuprinzînd reco
mandări pentru transpunerea in 
viață a convenției.

Secretarul general al 
P. C. din Chile, Luis Corvalan-

a fost transferat în lagărul de con
centrare „Tres Alamos", situat în a- 
propiere de Santiago de Chile.

Acțiuni greviste în Spa
nia. p°l‘tia spaniolă a arestat a- 
proximativ 60 de persoane, acuzate 
de a fi participat la „zilele de luptă" 
pentru libertăți democratice, inițiate 
de Junta democratică. Acțiunile gre
viste au cuprins îndeosebi industria 
metalurgică și șantierele de con
strucții. Pentru a împiedica extinde
rea grevei și acțiunile muncitorești 
în sprijinul acesteia, la Madrid au 
fost mobilizate importante forțe po
lițienești,

înaltul comisar al O.N.U. 
pentru refugiați este gata să 
pună la dispoziția guvernului pro
vizoriu din Angola suma de un mi
lion de dolari pentru a ajuta pe an
golezii refugiați să se reîntoarcă în 
patrie — a anunțat, la Kinshasa, 
C. Carpatner, însărcinat al Națiuni
lor Unite cu acest program.

Efectele nocive ale fumatului 
examinate intr-o conferință internațională

NEW YORK 5 (Agerpres). - 1^3 
New York se desfășoară lucrările 
celei de-a IlI-a Conferințe interna
ționale pentru lupta împotriva fuma
tului. Participanții la reuniune exa
minează o largă arie de probleme 
privind lupta impotriva fumatului și 
asistența medicală pentru vindecarea 
diferitelor maladii generate de a- 
ceastă deprindere nocivă. în inter
vențiile lor, un mare număr de 
medici și cercetători din diferite țări 
ale lumii au fost de acord asupra e- 
fectelor extrem de dăunătoare ale

tutunului pentru sănătatea oame
nilor, atrăgind în mod deosebit 
atenția asupra pericolelor pe care le 
prezintă tendința de răspîndire a 
fumatului printre femei. Medicul 
britanii: N. Butler, care se ocupă de 
problemele protecției sănătății co
piilor la Bristol, a declarat, pe baza 
cercetărilor efectuate, că numeroși 
copii născuți de mame care fumează 
prezintă unele dezavantaje fizice și 
intelectuale în comparație cu copiii 
femeilor nefumătoare.

gheață, de circa 2.5 m grosime, 
ce acoperă oceanul. Stratul nu 
este totuși destul de rezistent 
pentru a suporta cele 500 tone 
ale unei sonde de foraj cu ac
cesoriile sale. Inginerii cana
dieni au găsit însă o soluție in
genios de simplă. în masa de 
gheață se forează canale prin 
care apa este pompată la supra
față, unde îngheață, pe deasu- 
?ra stratului anterior de gheață, 

n felul acesta, în decurs de 
două luni, masa solidă atinge o 
grosime de 5 m și o rezistență 
destul de mare pentru a ține 
instalația de foraj.

• O INTÎMPLARE LA 
SOPOT. Focile sint o raritate 
în Marea Baltică, cu atit mai 
inedită fiind apariția unui astfel 
de animal pe o plajă. Recent, 
persoanele care se plimbau pe 
faleza din Sopot au observat o 
focă grav rănită — probabil ca 
urmare a unei ciocniri cu o 
navă — care fusese aruncată de 
valurile mării pe plaja cunos
cutei stațiuni balneare poloneze. 
Foca a fost imediat transporta
tă la grădina zoologică din Oli- 
wa, unde, adăpostită într-un 
bazin special, i se aplică un tra
tament intens pentru însănăto
șire.

• CU MOTOCICIE- 
TA PESTE NIAGARA. 
Acrobatul aerian francez Henri 
Rechatin a reușit să traverseze . 
pe motocicletă Niagara, împre
ună cu soția sa și cu motoci- 
clistul Frank Lucas, mergind pe. ' 
un cablu de teleferic care leagă 
cele două maluri ale cascadei. 
Spectaculoasa traversare a du
rat zece minute și s-a petrecut 
la 60 de metri deasupra vijelio
sului torent. în timpul temera
rei acțiuni, Rechatin a stat in 
picioare pe un cadru special, 
soția sa aflîndu-se în partea o- 
pusă, suspendată cu capul în 
jos. Pentru Rechatin aceasta re
prezintă realizarea unei vechi 
dorințe, întrucît în 1967 i-a fost 
refuzată autorizația de a tra
versa de-a lungul unui cablu 
vestita cascadă. De altfel, au
torizația i-a lipsit și acum...

• PETROL IN NIGER, 
în urma prospecțiunilor făcute 
în nordul lacului Ciad, geologii 
au descoperit un zăcămînt de 
petrol și gaze. Descoperirea este 
socotită foarte importantă pen
tru Niger, deoarece această 
țară era cotată pină nu demult 
drept una din cele mai sărace 
ca resurse naturale din Africa 
— spre deosebire de statul ve
cin, cu nume asemănător, res
pectiv Nigeria, care este unul 
din marii producători mondiali 
de petrol.

• AVIONUL SUPER
SONIC FRANCO-BRI- 
TANIC „CONCORDE" 
va desfășura incepînd de luna 
viitoare o activitate aproape 
normală, în vederea intrării 
sale în funcțiune, prevăzută 
pentru începutul anului viitor. 
Aparatul va decola de pe aero
portul Heathrow, urmînd a 
efectua în total 36 de zboruri în 
diverse puncte ale globului șl 
avind la bord de fiecare dată 
98 de persoane, în majoritate 
tehnicieni ai companiei „Bri
tish Airways". Aceștia vor pro
ceda în timpul zborului la un 
control minuțios al instalațiilor 
aflate la bordul avionului.
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