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* O prașilă bună, 
făcută la timp — un 
plus de recoltă în 
hambar* Rubricile 
noastre: Faptul 
divers, Sport, De 

pretutindeni

0 delegație de partid si guvernamentala 
a R.P. Bulgaria, condusă de tovarășul 
Todor Jivkov. va face o vizită oficială 

de prietenie in tara noastră
La invitația Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, a 
Consiliului de Stat și a Guvernului 
Republicii Socialiste România, a to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, o delegație de 
partid și guvernamentală a Republi

cii Populare Bulgaria, condusă da 
tovarășul Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, va efectua o vi
zită oficială de prietenie în Republi
ca Socialistă România în a doua de
cadă a lunii iunie 1975.
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VIZITA PREȘEDINTELUI
*

NICOLAE CEAUȘESCU IN BRAZILIA

FAPTE DE CINSTE 
IN CRONICA BOGATĂ

A ÎNTRECERII
Au îndeplinit cincinalul

MOMENT DE
IMPORTANȚĂ ISTORICĂ 

ÎN DEZVOLTAREA 

RELAȚIILOR 
ROMÂNO-BRAZILIENE 

înalte aprecieri date de 
președinții celor două țări 
convorbirilor, Declarației 
solemne comune și celorlalte 

documente semnate

• In aceste zile, tot mai multe 
colective de oameni ai muncii din 
întreprinderile bucureștene rapor
tează îndeplinirea, înainte de ter
men, a sarcinilor de producție ale 
actualului cincinal. Un asemenea 
succes l-au obținut chimiștii de la 
„Policolor", care, în felul acesta, 
și-au creat condiții ca pînă la sfir- 
șitul anului să realizeze o produc
ție suplimentară în valoare de 800 
milioane lei. (Dumitru Tîrcob).

• Făcîhd bilanțul realizărilor pe 
cele 5 luni din acest an, colectivul 
de petroliști din schela de extrac
ție Găești raportează îndeplinirea 
integrală a sarcinilor ce îi reve
neau în acest cincinal la producția 
de țiței, gaze și gazolină. Avansul 
dobîndit dă posibilitatea harnicului

colectiv de petroliști din schela 
Găești să înregistreze, pînă la sfîr- 
șitul anului, realizarea unei pro
ducții suplimentare de 613 000 tone 
țiței, 93 milioane mc gaze și 1770 
tone gazolină. (Constantin Soci).

• Cu producția zilei de 3 iunie, 
întreprinderea de piese auto Iași 
a îndeplinit prevederile cincinalu
lui, Aici, pînă la sfîrșitul anului va 
fi realizată o producție globală su
plimentară in valoare de peste 146 
milioane lei. De remarcat faptul că 
în acest an, de exemplu, au fost 
asimilate 150 repere noi, multe 
tehnologii perfecționate, fiind folo
site metode superioare de organi
zare a producției și a muncii. (Eu
gen Zidăriță).

Producții suplimentare

Cu prilejul semnării Declarației solemne comune

Cuvîntul președintelui 
Ernesto Geisel

Domnule președinte,
Vizita Excelenței Voastre în Brazilia, deși 

scurtă, este de o mare importanță pentru re
lațiile dintre țările noastre.

Aceasta o atestă Declarația solemnă comu
nă pe care am semnat-o acum.

In acest document am căutat să exprimăm, 
în mod echilibrat, punctele comune ale gîn- 
dirii noastre juridice, politice și economice și 
să fixăm, de asemenea, obiectivele pe plan 
bilateral, dînd glas speranțelor noastre în ceea 
ce privește viitorul omenirii.

Pe de altă parte, venirea Excelenței Voastre 
în Brazilia a pus în acțiune cancelariile 
noastre și numeroși colaboratori de-ai noștri, 
la diferite niveluri și sectoare, aceste contacte

avînd efecte bune, dînd prilejul Inalților func
ționari brazilieni și români să treacă în revis
tă bazele relațiilor noastre și noile lor per
spective.

Astfel, se poate aprecia avantajul încheierii 
de noi instrumente juridice susceptibile să di
namizeze relațiile noastre bilaterale, vizînd, 
în special, creșterea comerțului și stabilirea 
unei cooperări reciproc avantajoase.

Am asistat cu mare plăcere la semnarea 
noului Acord comercial și de plăți, adecvat 
realității economice în stadiul actual al schim
burilor dintre țările noastre și capabil să in
fluențeze în mod favorabil creșterea valorii și 
volumului schimburilor comerciale.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Cuvintul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

• Colectivele de muncă din IN
DUSTRIA BRAȘOVEANĂ, angaja
te cu toate forțele în întrecerea 
pentru realizarea cincinalului îna
inte de termen, au încheiat primele 
cinci luni ale anului cu o produc
ție suplimentară de 202 milioane 
lei, depășind, totodată, planul la 
producția marfă cu 56,6 milioane 
lei. Sarcina de sporire a productivi
tății muncii a fost depășită cu 737 
lei pe fiecare angajat, cea mai mare 
parte a sporurilor de producție 
fiind realizate pe seama acestui im
portant indicator.

• COLECTIVELE INDUSTRIA
LE DIN JUDEȚUL GALAȚI au 
depășit prevederile de plan la pro
ducția globală pe primele 5 luni ale 
anului cu peste 176,6 milioane lei. 
In acest interval au fost elaborate, 
peste plan. 18 500 tone oțel și 26 600 
tqne cocs metalurgic, au fost reali
zate suplimentar piese de schimb 
în valoare da peste 15 milioane lei, 
aproape 2 000 tone piese din fontă, 
peste 3 550 mc produse prefabricate 
din beton armat, 24 000 kilograme 
fire din bumbac ș.a.

• în 5 luni din acest an, colecti
vele de ÎNTREPRINDERI DIN JU
DEȚUL DOLJ au obținut o pro
ducție globală suplimentară în va
loare de 175,5 milioane lei și o pro
ducție marfă de 109,7 milioane lei,

care se concretizează, printre altele, 
în : 39,9 milioane kWh energie e- 
lectrică pe bază de lignit, 1612 tone 
țiței, 79 730 kW motoare electrice, 
90 886 tone îngrășăminte chimice pe 
bază de azot, circa 1196 MVA trans
formatoare de putere, 12 tone utila
je tehnologice pentru industria chi
mică, 1730 tone ulei comestibil. 
Demn de remarcat este că față de 
aceeași perioadă a anului trecut s-a 
obținut un spor de producție în 
valoare de 814,8 milioane lei. (Ni
colae Băbălău).

• Muncitorii, inginerii șl tehni
cienii din UNITĂȚILE INDUS
TRIALE ALE JUDEȚULUI OLT au 
consemnat noi și importante succe
se în întrecerea socialistă. Astfel. în 
cinci luni, planul la producția glo
bală a fost depășit cu 235 milioane 
lei, iar la producția marfă cu 126 
milioane lei. De la Începutul anu
lui și pînă acum s-au produs supli
mentar față de sarcinile de plan 
3020 tone aluminiu și aliaje din alu
miniu, 380 km cabluri electrice de 
forță din aluminiu, utilaje pentru 
irigat în valoare de peste 57 mili
oane lei, mobilă în valoare de 447 
mii lei, 287 tone țiței, 228 tone carne, 
57 tone conserve de legume și fruc
te și altele. Totodată, au fost reali
zați și depășiți și ceilalți indicatori 
privind exportul, productivitatea 
muncii, investițiile ș.a. (Emilian 
Rouă).

Domnule președinte,
Semnarea Declarației solemne comune pune 

baze noi relațiilor de colaborare și prietenie 
multilaterală dintre România și Brazilia. Putem 
spune cu profundă satisfacție că vizita în fru
moasa dumneavoastră țâră, convorbirile pe care 
le-am avut în aceste zile deschid minunate per
spective pențru relațiile dintre popoarele noas
tre. Iată de ce aș aprecia rezultatele acestei 
vizite — după cum ați menționat dumneavoas
tră în toastul de ieri seară, prirria a unui șef 
de stat român în Brazilia — ca un moment 
de importanță istorică, ce ridică, în noile con
diții internaționale, relațiile tradiționale dintre 
popoarele noastre pe o treaptă superioară.

Ați menționat acordurile și convențiile care

s-au semnat astăzi. Le-ați dat o interpretare 
miniinatâ și mi-ar fi greu să mai adaug ceva. 
Intr-adevăr, toate aceste acorduri și convenții 
care au fost semnate în această seară deschid 
largi perspective de colaborare economică, de 
extindere a schimburilor comerciale, de colabo
rare tehnico-științifică. Am convingerea că 
sămînța pe care am pus-o împreună în aceste 
zile va încolți în curînd și popoarele noastre 
vor putea să se bucure din plin de o recoltă 
îmbelșugată și noi, intr-adevăr, să putem cu
noaște aceste rezultate minunate.

Consider că colaborarea și schimbul de ex
periență între tehnicienii români și brazilieni

(Continuare în pag. a IlI-a)
/

Noi capacități în funcțiune
In cadrul Combinatului de lianți 

și azbociment Fieni — județul Dîm
bovița — au fost date în funcțiune 
noi capacități de producție. Astfel, 
a început să producă o linie de ci
ment — 600 000 tone pe an, și o alta 
de var — 100 000 tone pe an. Pro
iectul noilor linii tehnologice apar
ține institutului de specialitate al 
Ministerului Economiei Forestiere 
și Materialelor de Construcții, iar 
majoritatea utilajelor au fost reali
zate în întreprinderi specializat»

din tară, printre care cele de la 
Craiova, Alexandria, București, Ca
ransebeș, Suceava și Brașov.

Prin importantele investiții alo
cate în actualul cincinal, producția 
de ciment a acestei întreprinderi 
dîmbovițene se va dubla, pînă la 
sfîrșitul anului, iar aceea de var va 
crește de șapte ori. Astfel, micul o- 
rășel de la poalele Bucegilor va a- 
junge să se situeze în rîndul primi
lor cinci producători de ciment din 
Europa. (Agerpres).

Ceremonia plecării 
din capitala Braziliei 

Președintele Nicolae Ceausescu, tovarășa 
Elena Ceausescu au fost salutați călduros 

9 9

de președintele Ernesto Geisel și doamna Lucy 
Geisel, de înalte oficialități braziliene

înalții oaspeți români au sosit ieri într-o vizită la Sao Paulo
Vineri dimineața — cea de-a treia 

zi a vizitei oficiale în Brazilia — pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu per
soanele care îi însoțesc, au părăsit 
orașul Brasilia, plecînd cu un avion 
special la Sao Paulo.

La plecarea oficială din capitala 
Braziliei, înalții oaspeți români au 
fost conduși de președintele Repu
blicii Federative a Braziliei, Ernesto 
Geisel, și doamna Lucy Geisel.

Pe aeroportul militar din Brasilia, 
împodobit cu drapele ale României 
și Braziliei, au fost prezenți Adal- 
berto Pereira dos Santos, vicepre
ședinte al republicii, Magalhaes

Pinto, președintele Senatului brazi
lian, Celio Borja, președintele Ca
merei Deputaților, Djaci Alves 
Falcao, președintele Tribunalului Su
prem Federal, Antonio Azeredo da 
Silveira, ministrul afacerilor externe, 
ceilalți membri ai guvernului federal 
brazilian, cu soțiile, alte personalități 
braziliene civile și militare.

O gardă militară în ținută de gală, 
formată din detașamente ale celor 
trei arme, prezintă onorul. Se into
nează apoi imnurile de stat ale Re
publicii Socialiste România și Repu
blicii Federative a Braziliei, în timp 
ce. în semn de salut, sînt trase 21 de 
salve de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
trece in revistă garda de onoare a- 
liniată pe aeroport.

înalții oaspeți români își iau un 
călduros rămas bun de la membrii 
guvernului și celelalte oficialități 
braziliene prezente la ceremonie, pre
cum și de la decanul corpului di
plomatic, monseniorul Carmine 
Rocco.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt salu
tați cu căldură de membrii amba
sadei române și ai Agenției econo
mice române la Brasilia.

(Continuare în pag. a IV-a)

• Dineu oficial oferit de președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 

Ceaușescu • Omagiile exprimate președintelui României de Congresul Național și 

Tribunalul Suprem Federal ale Braziliei • Conferință de presă
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In timpul dineului oferit do înalții oaspeți români
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OMAGIUL CONGRESULUI NAȚIONAL BRAZILIAN
ADUS PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI

Joi după-amiază, președintele 
Nlcolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost invitați Ia o se
siune specială a celor două camere 
aie Congresului Național Brazilian, 
consacrată vizitei Inalților oaspeți 
români.

Ansamblul monumental al edifi
ciilor Congresului Național este do
minat de clădirile celor două came
re ale parlamentului, care impre
sionează atit prin măreție, cit și 
prin originalitatea liniilor geome

trice. Acest ansamblu de edificii 
— operă a arhitectului Oscar Nie
meyer — a devenit simbolul arhi
tectonic al noii capitale a 'Braziliei.

Mașinile oficiale sosesc pe pla
toul din fața Palatului parlamen
tului, împodobit cu drapele de stat 
ale celor două țări. O gardă mili
tară, în uniformă de gală, prezintă 
onorul. Fanfara intonează apoi 
imnurile de stat ale României și 
Braziliei.

La intrarea principală a Congre

sului Național, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de tovarășii 
Gheorghe Oprea, Dumitru Popescu, 
George Macovescu, de alte persoane 
oficiale, sînt întîmpinați de pre
ședintele Senatului, Magalhaes Pin
to, și de președintele Camerei de- 
putațiior, Celio Borja.

Inalții oaspeți sînt conduși, mai 
întîi, în salonul „Nobre", dominat 
de o mare pictură reprezentînd ac
tul de constituire, în 1890, a Con

gresului Național Brazilian, unde 
președintele Senatului prezintă pe 
liderii grupurilor parlamentare din 
cele două camere, precum și unele 
aspecte din activitatea pe care o 
desfășoară înaltul for legislativ al 
Braziliei.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu sint 
invitați, apoi, să participe, în ma
rea sală rotundă a Camerei depu- 
taților, la sesiunea specială, la care 
sint prezenți membri ai celor două 

camere. Sînt de față, de asemenea, 
membri ai guvernului, înalte ofi
cialități civile și militare, repre
zentanți ai corpului diplomatic.

Intrarea în sală a înalților oas
peți români, a celorlalte persoane 
oficiale care îi însoțesc, este salu
tată cu puternice aplauze de par
lamentarii brazilieni, de ceilalți in
vitați la această sesiune specială, 
expresie a sentimentelor de pre
țuire și considerație față de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, a că

rui personalitate și activitate neo
bosită, pătrunsă de grija profundă 
față de destinele întregii umanități, 
sint bine cunoscute și în Brazilia.

Se intonează imnurile de stat ale 
României și Braziliei.

Deschizînd sesiunea, președintele 
Senatului, Magalhaes Pinto, dă cu- 
vintul senatorului Leite Chaves și 
deputatului Paulino Cicero, care, 
în numele membrilor celor două 
camere, rostesc cuvîntări de salut 
în cinstea oaspeților români.

Invitat să ia cuvîntul, președin
tele Nicolae Ceaușescu rostește o 
amplă cuvîntare, urmărită cu aten
ție și subliniată cu aplauze de în
treaga asistență.

Președintele Senatului mulțu
mește călduros președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru cuvîntarea rostită 
la această sesiune.

In continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut cordial cu 
parlamentarii brazilieni.

Cuvîntarea președintelui
Nicolae Ceaușescu

„Brazilia și întreaga lume recunosc 
în personalitatea dumneavoastră unul 
dintre făuritorii păcii între na(iuni“.

Cuvîntul 
senatorului 
Leite Chaves

Domnule președinte al Congresului 
Național al Braziliei,

Doamnelor și domnilor membri ai 
Congresului,

Doamnelor și domnilor,
Este pentru mine o plăcere și o 

cinste deosebită de a lua parte la 
sesiunea Congresului Național Brazi
lian și de a vă adresa dumneavoas
tră, și prin dumneavoastră întregului 
popor brazilian, un salut cordial din 
partea Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, a Con
siliului de Stat, a guvernului, a în
tregului popor român, precum și din 
partea mea.

Doresc să vă mulțumesc pentru 
salutul pe care mi l-ați adresat, pen
tru sentimentele de prietenie expri
mate aicî la adresa poporului meu, 
la adresa persoanei mele.

Prilejul pe care ni-1 oferiți, dom
nilor senatori și deputați, de a ne 
întîlni în cadrul acestei sesiuni, con
stituie prin el însuși o expresie a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
cu vechi tradiții dintre România și 
Brazilia. Sînt cunoscute puternicele 
afinități generate de originea latină 
comună, de similitudinea limbii șl 
culturii care leagă națiunile noastre. 
Atît poporul român, cît și poporul 
brazilian sint moștenitoare ale unei 
vechi civilizații ce s-a dezvoltat pe 
teritoriul țărilor lor atît în trecutul 
îndepărtat, cît și în ultimele secole.

V-ați referit, domnule senator și 
domnule deputat, la tradițiile spiri
tuale și la marile opere de artă și 
cultură ale poporului român. într-a- 
devăr, cunoașterea reciprocă pe acest 
plan are o mare importanță pentru 
apropierea dintre popoarele noastre. 
Și în România sînt bine cunoscute 
și apreciate valoarea culturii făurite 
de, oamenii care au. trăit de-a lun
gul mileniilor pe teritoriul Braziliei, 
aportul remarcabil al marii dumnea
voastră națiuni la patrimoniul spiri
tual universal, acolo unde creațiile 
geniului popoarelor noastre se întil- 
nesc, așezate la loc de cinste.

Ceea ce vreau să menționez însă 
în mod deosebit cu acest prilej este 
faptul că, in ciuda unei pe
rioade îndelungate de domina
ție și asuprire străină, poporul
român și-a păstrat ființa na
țională, luptînd cu eroism pentru o 
dezvoltare liberă și independentă. 
Lupte îndelungate a dus și poporul 
brazilian pentru independența sa. 
Brazilia și-a cîștigat independența în 
1822, la un an după ce în Țările Ro
mânești se desfășurase puternica Re
voluție de eliberare națională și so
cială condusă de Tudor Vladimirescu. 
Tot în secolul trecut, în 1859, s-a 
realizat unirea a două din Principa
tele Române intr-un stat unitar care, 
în 1877, și-a proclamat, ca urmare a 
luptei poporului, independența de 
stat. Putem deci spune că în dez
voltarea istorică a popoarelor noas
tre există multe similitudini. Poate 
tocmai de aceea ele s-au simțit a- 
propiate, au aspirat și aspiră să con
lucreze strîns in toate domeniile de 
activitate.

Aș dori să remarc cu multa satis
facție dezvoltarea ascendentă în ulti
mii ani a relațiilor de colaborare e- 
conomică, tehnico-științifică, cultura
lă dintre România și Brazilia. însăși 
vizita pe care o realizăm în marea 
și frumoasa dumneavoastră țară, la 
invitația amabilă a președintelui 
Geisel, constituie o expresie a bune
lor relații dintre statele și popoarele 
noastre. . . ‘

In cele două zile de cînd ne aflăm 
în Brazilia am acumulat impresii 
deosebit de plăcute. Am avut convor
biri cu președintele țării dumnea
voastră și cu alți membri ai guver
nului asupra unui cerc larg de pro
bleme privind colaborarea dintre 
statele noastre, precum și situația 
internațională. Ne așteptăm ca în 
cursul acestei vizite să fie adoptate 
o serie de documente cu privire la 
principiile de bază ale relațiilor din
tre țările noastre, precum și o serie 
de acorduri, convenții și înțelegeri 
privind colaborarea economică, co
mercială. tehnico-științifică și cultu
rală. Toate acestea vor așeza pe o 
bază trainică relațiile dintre țările 
noastre, vor deschide perspective 
minunate pentru conlucrarea poporu
lui român și poporului brazilian spre 
binele lor înseși, al cauzei înțelegerii 
și păcii în lume. Raporturile dintre 
România și Brazilia vor demonstra 
astfel în mod fericit că două state cu 
orînduiri sociale diferite pot coopera 
cu cele mai bune rezultate — aceste 
raporturi căpătînd o profundă valoa
re de simbol și de exemplu în lumea 
de astăzi.

Aș dori să exprim convingerea că 
dumneavoastră, domnilor senatori și 
deputați, Congresul Național al Bra
ziliei, veți susține in întregime docu
mentele, acordurile și înțelegerile ce 
se vor realiza, așa cum vă pot asigu
ra că, la rîndul ei, Marea Adunare 
Națională a Republicii Socialiste 
România va acționa în deplină una
nimitate pentru înfăptuirea lor.

V-ați referit, domnule senator și 
domnule deputat, în cuvîntările dum
neavoastră la unele din preocupările 
și realizările poporului român. In
tr-adevăr, au trecut 30 de ani de cînd 
poporul meu, răsturnînd dictatura 
fascistă și dominația Germaniei hi- 
tleriste, a pășit pe calea dezvoltării 
economico-sociale independente, pe 
calea făuririi unei orînduiri sociale 
noi — orînduirea socialistă. Cu un 
an în urmă am făcut bilanțul dru- 

•mului parcurs în acești 30 de ani. 
Dintr-o țară slab dezvoltată, „emi
namente agricolă", cum era denumi

tă în trecut, România s-a transfor
mat intr-un stat industrial-agrar în 
plină înflorire. Producția industrială 
a crescut în aceste trei decenii de 
peste 30 de ori. Produceam, spre 
exemplu, în 1938, 280 mii tone de o- 
țel. în acest an vom fabrica peste 10 
milioane tone. Produceam 1 miliard 
și jumătate kilowați-oră energie e- 
lectrică. Vom realiza în acest an 
peste 55 miliarde kilowați-oră. In
dustrializarea țârii a făcut ca Româ
nia să întrețină relații economice cu 
peste 130 de țări, ca produsele in
dustriei, tehnicii, gîndirii românești 
să poată fi exportate in zeci și zeci 
de state ale lumii. S-a dezvoltat, in 
același timp, agricultura — reorga
nizată pe baze cooperatiste și de stat 
— care asigură satisfacerea în tot 
mai bune condiții a necesităților de 
consum ale Întregului nostru popor. 
Doresc, de asemenea, să menționez 
că în acești ani au cunoscut o puter
nică înflorire învățămîntul, știința, 
cultura — factori primordiali ai pro
gresului și civilizației moderne.

în același timp, ca urmare a dez
voltării economiei, a creșterii avuției 
naționale, au sporit continuu nivelul 
de trai, bunăstarea materială și spi
rituală a întregului popor. De altfel, 
tot ceea ce realizăm în construirea 
noii orînduiri sociale este destinat 
bunăstării, libertății și fericirii omu
lui, ale întregului nostru popor.

Știm că ceea ce am realizat nu 
este încă suficient, că mai avem încă 
mult de făcut pentru a ridica țara 
noastră la un nivel Înalt de dezvol
tare- economică. Tocmai de aceea ne 
propunem să asigurăm și în viitor 
progresul în ritm înalt al producției 
industriale și agricole, al tuturor sec
toarelor de activitate, astfel încît să 
ne apropiem, din punct de vedere al 
nivelului economic, de țările dezvol
tate, să creăm o puternică bază ma
terială în vederea făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
care să asigure satisfacerea în con
diții superioare a cerințelor de bună
stare și fericire ale întregului popor, 
ale întregii națiuni.

Pe lingă preocupările privind dez
voltarea economico-socială, o atenție 
deosebită acordăm perfecționării 
continue a activității sociale și a sta
tului, a democrației socialiste, creării 
condițiilor de participare activă a 
întregului popor la conducerea tu
turor sectoarelor de activitate so
cială, la elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a statului. 
Pornim în mod constant de la faptul 
că în orînduirea pe care o edificăm, 
cuceririle științei, tehnicii, ale cu
noașterii umane trebuie puse, în mod 
conștient și organizat, în folosul po
porului, al omului, că ea trebuie să 
asigure participarea activă a maselor 
populare la făurirea propriului des
tin, a propriei sale istorii și viitor.

Toate acestea deschid mari per
spective pentru amplificarea relații
lor de colaborare multilaterală ale 
României cu celelalte state ale lu
mii, fără deosebire de orînduire so
cială. Știm din proprie experiență 
că fiecare popor trebuie să depună 
eforturi susținute pentru a-și asi
gura progresul continuu. în același 
timp, știm că acest progres impune 
în epoca noastră o largă colaborare 
și conlucrare cu celelalte națiuni, cu 
toate popoarele lumii.

Fără îndoială, ca stat socialist, a- 
cordăm o atenție deosebită relațiilor 
cu țările care construiesc noua orîn
duire socială. în același timp, dez
voltăm larg colaborarea cu țările în 
curs‘de dezvoltare, cu toate popoa
rele care se pronunță pentru o poli
tică de propășire economico-socială 
independentă. Totodată, în spiritul 
principiilor coexistenței pașnice, co

laborăm larg cu țările capitaliste 
dezvoltate, considerînd că, in actuala 
etapă a evoluției societății omenești, 
participarea activă la diviziunea in
ternațională a muncii, la schimbul 
de valori materiale și spirituale, 
conlucrarea activă între state și na
țiuni, fără deosebire de orînduire 
socială, constituie o necesitate pentru 
mersul înainte al fiecărui popor, 
pentru cauza păcii și colaborării in
ternaționale.

Domnilor senatori și deputați,
Trăim într-o epocă de profunde 

prefaceri economice, sociale și na
ționale, de afirmare puternică a vo
inței popoarelor de a fi stăpîne pe 
bogățiile naționale, pe propriul des
tin, de a-și făuri o viață liberă, in
dependentă, corespunzător interese
lor și aspirațiilor lor vitale. Toate 
acestea schimbă radical raportul de 
forțe pe plan mondial, conceptele de 
drept internațional, principiile pe 
baza cărora se statornicesc relațiile 
între state.

Cursul spre destindere și colabo
rare care se manifestă în viața in
ternațională este un rezultat direct 
al acestor profunde transformări ce 
se produc în lume. în același timp, 
se deschid perspective noi pentru 
extinderea conlucrării și colaborării 
dintre națiuni.

Nu aș putea însă să nu mențio
nez că în calea politicii de pace și 
colaborare, de destindere, se ridică 
încă multe obstacole. Mai sînt forțe 
care pot să pună in pericol securita
tea și să aducă grave prejudicii în
săși civilizației umane. Iată de ce 
România se pronunță cu fermitate 
pentru intensificarea luptei tuturor 
popoarelor dornice de pace în vede
rea lichidării vechii politici de forță 
și dictat, pentru așezarea raporturi
lor dintre, state pe princibiile‘’‘dej>|tt*'' 
net egalități în drepturi, ale hespSc- 
tului independenței și wuveranității' 
nâțidhale, ' neamestecului în tfeburîte; 
interne și avantajului reciproc.

Sînt încă multe conflicte în lume, 
există încă numeroase probleme de 
soluționat în Europa, în Orientul 
Mijlociu, în America Latină, în A- 
frica și Asia. Soluționarea acestora 
trebuie realizată printr-o intensă 
activitate politico-diplomatică paș
nică, cu participarea efectivă a tu
turor statelor. In acest sens, Româ
nia acordă o mare însemnătate rolu
lui țărilor mici și mijlocii, statelor 
în curs de dezvoltare, statelor neali
niate, vital interesate într-o politică 
internațională de colaborare și pace.

După cum se știe, problema sub
dezvoltării preocupă astăzi întreaga 
omenire. România, ca și Brazilia, 
fiind țări în curs de dezvoltare, în
țeleg bine problemele complexe care 
se pun pentru lichidarea stărilor de 
lucruri rezultate din politica de Ine
chitate colonialistă și neocolonialis- 
tă, de împărțire a lumii în țări bo
gate și țări sărace.

în legătură cu necesitatea luptei 
pentru înlăturarea acestei grave ine
chități în existența comunității mon
diale a popoarelor îmi reamintesc 
cîteva din versurile celui mai mare 
poet al națiunii române, Mihai Emi- 
nescu, care cred că se potrivesc bine 
și zilelor noastre :

„De ce uitați că-n voi e număr și 
putere ?“ — se adresa el popoarelor.

„Faceți ca-n astă lume să aibă 
parte dreaptă, 

egală fiecare și să trăim ca frați".

Fără îndoială că popoarele pot 
impune o politică nouă în viața in
ternațională, pot crea, prin voința 
și lupta lor; o lume mai bună și 
mai dreaptă, în care fiecare să se 
poată bucura de avantajele civiliza

ției și în care toate să conlucreze în 
prietenie și pace.

Lichidarea subdezvoltării consti
tuie un factor primordial pentru in
staurarea unei păci și colaborări 
trainice, pentru progresul civilizației 
umane. De aceea, România se pro
nunță cu hotărîre pentru realizarea 
unei ordini economice și politice in
ternaționale noi, care să deschidă 
tuturor popoarelor calea accesului 
liber la cuceririle științei, tehnicii 
și culturii, ale cunoașterii umane în 
general. în era în care omul își lăr
gește necontenit orizontul de pă
trundere în tainele naturii, în care 
a reușit să pună piciorul pe alte pla
nete, trebuie să facem totul ca în 
primul rînd aici, pe Pămînt, să se 
realizeze o lume nouă, a dreptății 
sociale, a bunăstării și fericirii ome
nirii.

Mai mult ca oricînd, se Impune 
Intensificarea acțiunilor comune 
pentru a se pune capăt cursei înar
mărilor și îndeosebi a celei nucleare, 
pentru trecerea la dezarmarea gene
rală și, In primul rînd, la dezarma
rea nucleară. Avem răspunderea în 
fața popoarelor noastre, în fața ome
nirii, să facem în așa fel încît ma
rile cuceriri ale științei și tehnicii, 
ale cunoașterii umane, să nu mai fie 
folosite în scopul înarmărilor, pentru 
distrugerea valorilor create de-a 
lungul secolelor, ci toate aceste mi
nunate cuceriri ale minții omului 
să fie puse în serviciul dezvoltării 
forțelor de producție, al ridicării 
nivelului de viață al popoarelor, al 
dezvoltării învățământului, culturii, 
în slujba asigurării pe planeta noas
tră a bunăstării, fericirii și libertă
ții tuturor popoarelor, tuturor oame
nilor.

Doresc, încă o dată, să exprim sa
tisfacțiapentru strinsa colaborare 
cafti se dezvoltă între România și 
Brazilia, - intre guvernele țărilor 
noastre pe plan internațional, în di
ferite organizații mondiale. Fără în
doială că vizita la acest nivel pentru 
prima oară în țara dumneavoastră, 
înțelegerile Ia care am ajuns vor 
impulsiona și conlucrarea pe plan 
internațional în vederea sporirii 
contribuției țărilor noastre la solu
ționarea problemelor complexe ale 
lumii de azi, în interesul tuturor na
țiunilor. în același timp, această 
conlucrare se va reflecta în mod fe
ricit în activitatea Organizației Na
țiunilor Unite — care are de jucat 
un rol tot mai important în viața 
mondială, în activitatea celorlalte 
organisme internaționale.

In actualele împrejurări interna
ționale, un rol tot mai important 
revine parlamentelor, parlamentari
lor, Uniunii interparlamentare, care 
sînt chemate să participe activ, ca 
exponenți ai opiniei publice din fie
care țară, ai opiniei publice mondia
le, la unirea eforturilor tuturor po
poarelor pentru, o politică de pace 
și colaborare, pentru noua ordine 
economică, pentru progresul econo- 
mico-social și dezvoltarea liberă și 
Independentă a fiecărei națiuni.

Cu aceste gînduri doresc să ex
prim convingerea că între Marea 
Adunare Națională a Republicii So
cialiste România și Congresul Națio
nal Brazilian se vor dezvolta în con
tinuare relații de conclucrare tot 
mai strînse.

în încheiere vă doresc dumnea
voastră, și prin dumneavoastră în
tregului popor prieten brazilian, 
realizarea tuturor dorințelor și aspi
rațiilor de bunăstare, fericire, inde
pendență și pace.

Fie ca să înflorească necontenit 
colaborarea româno-braziliană, ca în 
lume să triumfe pacea și colabo
rarea între toate națiunile! (Aplauze)

Excelența Voastră, domnule pre
ședinte Nicolae Ceaușescu,

Domnilor congresmeni,
în istoria seculară a țărilor noas

tre este pentru prima dată cînd a- 
vem fericirea și onoarea să primim 
un președinte al României.

Proporțiile acestui eveniment ca
pătă noi dimensiuni prin faptul că 
Brazilia și întreaga lume recunosc 
în personalitatea dumneavoastră unul 
dintre făuritorii păcii între națiuni.

Ziarele și revistele din lume sub
liniază cu frecvență curajoasele 
dumneavoastră acțiuni de indepen
dență și, de asemenea, mesajele căl
duroase prin care națiunea dum
neavoastră se străduiește să arate că 
pacea este, între toate, cel mai de 
preț bun al omenirii.

Pacea pentru care luptați nu este 
doar un armistițiu, nu aparține doar 
unei generații. Este pacea reală și 
efectivă care se transmite din ge
nerație în generație.

Toți oamenii de bună credință 
și-au însușit acest magistral concept 
al dumneavoastră, acest admirabil 
învățămint :

„In lumea de azi s-au acumu
lat uriașe valori materiale și 
spirituale — rod al eforturilor 
de secole ale omenirii, al cuce
ririlor epocale in domeniul cu
noașterii. O sarcină primordială 
a comunității umane este de a 
veghea ca aceste cuceriri să fie 
puse nu in slujba distrugerii ci
vilizației, ci a progresului și pă
cii, a transformării naturii in fo
losul omului, a ameliorării con
dițiilor de viață ale locuitorilor 
planetei noastre. Aceasta este 
însăși problema nodală a zilei 
de miine, a viitorului societății 

, «menești, care interesează 41» «el 
mai înalt grad popoarele și, in 
primul rind, tinăra generație".

(Din ' Volumul „încotro' se în
dreaptă România").

Această preocupare a fost o con
stantă a admirabilei dumneavoastră 
vieți de onrj de stat.

Cînd cu puțini ani în urmă, se

„Dorim sincer ca această vizită să 
facă să înflorească relațiile noastre, 
apropiind mai mult cele două popoare, 
care au mult de dăruit pentru pacea 
și pentru progresul omenirii“.

Cuvîntul 
deputatului 

Paulino Cicero
Excelența Voastră, domnule Nicolae 

Ceaușescu, președinte al Republicii 
Socialiste România ;

Excelența Voastră, domnule pre
ședinte al Congresului Național, se
nator Jose de Magalhaes Plnto ;

Excelentisime autorități ;
Excelențele voastre, domnilor mem

bri ai Congresului ;
Doamnelor și domnilor,
Depășind cadrul strict al regulilor 

de protocol, Congresul Național al 
Braziliei dorește să Imprime acestei 
solemnități spiritul generos pe care 
îl creează conviețuirea fecundă a 
popoarelor.

Excelența Voastră, domnule pre
ședinte Nicolae Ceaușescu, prin a- 
ceastă vizită care onorează țara noas
tră și, în aceste momente, Congresul 
său, ne aduceți flacăra tuturor atri
butelor care individualizează sufle
tul etern al României.

Astfel, întîlnirea aceasta capătă 
sensul unei uniri fraterne a popoare
lor noastre, care sînt impresionate 
în fața atîtor identități, care se fe
licită pentru descoperirea vastei co
munități de interese și, cu deosebire, 
pentru armonia pozițiilor lor față de 
multe probleme vitale ale lumii 
contemporane.

Identitățile noastre, comunitatea 
intereselor și armonia pozițiilor nu 
reprezintă, de fapt, o simplă în- 
tilnire a . ființelor naționale sau 
concesii convenționale. Ele reflectă, 
înainte de orice, o poziție matură și 
bine chibzuită a țărilor și popoare
lor noastre în problemele interna
ționale.

în persoana Excelenței Voastre, 
domnule președinte al Republicii So
cialiste România, salutăm pe omul 
de stat care a știut să interpreteze 
cu fidelitate aspirațiile unui po
por în decursul a peste două mii de 
ani de istorie a sa, marcați de lupte 
seculare pentru reunificarea unei co
munități naționale, divizate de atîtea 
ori, supusă cotropirilor ce încercau 
să înăbușe cultura sa și care a știut, 
aproape miraculos, să păstreze spe
cificul limbii, al obiceiurilor, iden
titatea sa.

Acest fapt confirmă observația 
Excelenței Voastre conform căreia 
„istoria universală judecă o na
țiune după contribuția sa, după va
loarea moștenirii materiale și spi
rituale pe care o lasă, în conformi
tate cu rolul pe care îl joacă in 
progresul civilizațiilor".

în acest fel, autorității bazate pe 
puterea militară sau forța economi
că, dumneavoastră, eminent oaspete, 
doriți să-i opuneți autoritatea care 
derivă dintr-o conduită dreaptă, con
formă dorinței universale de echita
te și demnitate.

Respingînd orice formă de domina

natori și deputați aparținlnd institu
ției noastre au vizitat admirabila 
dumneavoastră țară au reținut, din 
primirea care cu noblețe le-a fost 
făcută, această frază a dumneavoas
tră plină de căldură omenească In 
care rezumați preocuparea dum
neavoastră cu privire la tensiunile 
și neliniștea din acele timpuri :

„Este nevoie ca mesele rotunde să 
se întrunească înainte ca războaiele 
să izbucnească".

Această luptă neîncetată și gran
dioasă a dumneavoastră In căutarea 
păcii nu este de ieri. începe din ti
nerețea dumneavoastră, cînd v-ați 
riscat libertatea și viața în lupta 
contra fascismului, care ne-a răpit 
și nouă, brazilienilor, vieți prețioase 
și de neuitat pe cîmpurile de luptă 
din Italia.

Prin urmare, am luptat și în tre
cut pentru cauze comune, iar astăzi 
dorința dumneavoastră arzătoare de 
pace și înțelegere între oameni co
incide, de aserhenea, cu dorințele 
noastre, cu dorințele tuturor mem
brilor acestui parlament, ale tuturor 
brazilienilor.

De-a lungul istoriei noastre repu
blicane am trăit într-o atmosferă de 
identitate și armonie cu țările ve
cine, cu toate statele lumii.

Și aici am apărat principiul pe 
care dumneavoastră II afirmați, și a- 
nume că trebuie să coexistăm pe 
„baza independenței, suveranității, 
egalității în drepturi și neamestecu
lui in treburile interne".

Acest concept al dumneavoastră se 
află înscris în cărțile noastre, in en
ciclopediile braziliene.

Această prietenie între popoarele 
noastre are o singură tendință — să 
crească și să se consolideze pe mă
sură ce trece timpul.

Originile noastre au rădăcini co-
■ nWine. -Stetem popoare surori.

Relațiile noastre vor fi avantajoa
se, Cu sondele și instalațiile; dum- 

•l| rrtiavoastră extragem petrolul nostru, 
acesta fiind unul din domeniile în 
care aveți o experiență seculară.

Multe vom avea, de asemenea, de 
cîștigat de pe urma înaltului dum
neavoastră nivel de dezvoltare in
dustrială.

ție a unei națiuni de către altă na
țiune, ați proclamat cu tărie, Exce
lență, dreptul popoarelor la auto
determinare, la căutarea propriilor 
lor căi pentru atingerea obiectivelor 
lor perene. Această poziție, care de
pășește cadrul strict retoric, căpătînd 
o dimensiune confirmată in viață, în 
realitate, poate fi rezumată în ci
tatul pe care 1-âm reluat din pro
priile dumneavoastră cuvîntări, și a- 
nume : „România acționează pentru 
instaurarea în întreaga viață interna
țională a normelor de dreptate și 
morală, pe baza dreptului inalienabil 
al fiecărui popor de a dispune de 
propriul său destin, de a alege calea 
sa de dezvoltare socială, in conformi
tate cu dorința și interesele sale su
preme. După opinia noastră, acesta 
este un principiu fundamental pen
tru a asigura mersul înainte al ome
nirii, pentru coexistența pașnică și 
salvgardarea păcii și securității po
poarelor".

Și neîmpăcîndu-vă cu existența 
„unor vaste zone ale lumii în stadiul 
de subdezvoltare și subnutriție", in
dicați. ca modalitate de înlăturare a 
acestei situații, acțiunea mai eficien
tă. a Organizației Națiunilor Unite, 
astfel incit să nu mai fie necesare 
blocurile militare, să fie eliminată pla
ga înarmărilor care irosește 200 mi
liarde de dolari anual, „fapt Ce are 
urmări profund negative asupra pro
gresului economic și social și a ni
velului de viață al multor popoare".

Ește, desigur, cu atît mai merito
rie o asemenea poziție care și-a găsit 
o | reflectare strălucită în obiectivele 
sociale și economice pe care le urmă
rește pe plan intern poporul român.

Armonia dintre poziții și acțiune, 
atît pe plan extern, cît și intern, este 
piatra unghiulară în caracterizarea 
politicii unei țări.

Doresc, de asemenea, să salut în 
persoana Excelenței Voastre, domnu
le președinte Nicolae Ceaușescu, pe 
omul de stat consecvent, care vede 
faptele și lucrurile intr-un spirit 
unitar. Pozițiile inspirate care carac
terizează prezenta marcantă a Româ
niei pe arena internațională vorbesc, 
în aceeași măsură, de obiectivele pe 
care le-ați stabilit în procesul com
plex și victorios de dezvoltare eco
nomică și socială a națiunii dumnea
voastră.

înainte de a milita pentru crearea 
în lume a unei conviețuiri fructuoase 
între state cu fizionomii sociale și 
politice diferite, România a știut să 
înfrățească, in cadrul omogen al pa
triei comune, contribuțiile etnice 
eterogene ale populației sale, per
mitted adaptarea armonioasă a na
ționalităților ungară și germană cu 
majoritatea română.

Pentru a arăta lumii că este posibil 
să se intensifice nu numai relațiile 
între țări socialiste sau între țările

Noi am depus eforturi dintre cele 
mai mari ca să atingem un nivel mai 
bun de dezvoltare, să putem oferi, 
intr-un anumit termen, aceeași ima
gine admirabilă pe care țara dum
neavoastră o arată lumii, fără anal
fabetism, cu un indice ridicat de a- 
sistență sanitară, cu un coeficient a- 
proape nul al mortalității infantile, 
cu învățămîntul gratuit la toate ni
velurile.

Aceste schimburi, care se vor in
tensifica prin vizita dumneavoastră, 
deja încep să dea rezultate promi
țătoare.

Relațiile diplomatice și comerciale 
cu țara dumneavoastră pot să se dez
volte astfel intr-un climat de depli
nă Încredere reciprocă, știut fiind că 
avem puncte comune pentru a pune 
bazele unor relații de durată, de 
mare echilibru, reciproc avantajoase.

Instituția noastră va face totul ca 
să nu existe dificultăți sau obsta
cole în calea îmbunătățirii acestor 
relații cu țara dumneavoastră, ga
ranția acestor afirmații constituind-o 
dragostea cu care toți membrii parla
mentului, senatori și deputați, vă în- 
timpină pe dumneavoastră, pe soția 
dumneavoastră și pe ilustra dum
neavoastră suită.

In final, domnule președinte, vă. 
urăm cel mai mare succes posibil în 
relațiile cu poporul nostru, dorim ca 
din această identificare să apară noi 
idei ca să continuați cu același de
votament lupta pentru cauza păcii, 
cauză care este comună și poporu
lui nostru, guvernului nostru.

Această instituție, prin interme
diul președintelui său, al tuturor se
natorilor și deputaților, vă mulțumeș
te pentru această vizită. Ne va ră- 
mîne amintirea de a vă fi primit în 
lăcașul nostru, al puterii care în 
Brazilia reprezintă punctul cel mai 

eda seamă ai formei'«oastre de 
vemămînt.^Ș^

Stetem slguM eft^upă această»»: 
tîlnire, cauză:'păcii - și frăției va cu
noaște un nou progres, fiind de a- 
cord cu afirmația dumneavoastră că 
prin acțiunea și atitudinea națiuni
lor mici și mijlocii se pun bazele 
păcii într-o formă permanentă, so
lidă, de durată. (Aplauze).

capitaliste, dar și cele între țările cu 
sisteme sociale și regimuri politice 
diferite, România întreține relații 
economice cu 130 de țări și diploma
tice cu 121 de state.

Referindu-se apoi pe larg la dez
voltarea socială și economică a Româ
niei, vorbitorul a relevat succesele 
importante in toate domeniile de 
activitate, îmbunătățirea nivelului de 
viață al tuturor păturilor populației, 
bogăția și originalitatea culturii sale, 
calitățile spirituale ale poporului ro
mân.

Asocierea dintre specificul româ
nesc și substratul sensibilității uma
ne trebuie să fi fost cauza simpatiei 
pe care creația sa literară a provo
cat-o în toate colturile lumii.

Dacă în Brazilia, literatura folclo
rică, păscută din sufletul poporului, a 
constituit o bogată sursă de inspira
ție creatoare, in țara Excelenței 
Voastre, domnule președinte Nicolae 
Ceaușescu, poezie populară, baladele, 
doinele, proverbele au stimulat sen
sibilitatea artistică a Elenei Văcăres- 
cu, a lui Vasile Alecsandri, Ion 
Creangă, Ion Luca Caragiale și a unei 
întregi pleiade de oameni de litere.

Această sinteză armonioasă din
tre universal și particular este și mai 
vizibilă în opera lui Mihai Eminescu, 
în care se zbuciumă Marea Neagră, 
unde curge liniștită Dunărea, se înal
ță vîrfurile semețe ale Carpaților șl 
răzbat lumea, natura, dragostea, ve
selia, tristețea, revolta, viața și 
moartea.

Iar în umanismul noii literaturi 
române, sufletul poporului se deschi
de către lume, înfrățit cu cele mai 
generoase sentimente ale ființei ome
nești.

Identitatea de origini a popoarelor 
noastre ne umple de satisfacție în 
aceste momente cind vă salutăm, 
domnule președinte al Republicii So
cialiste România, în numele Camerei 
deputaților. Avem certitudinea că 
originea comună a limbilor și cul
turilor noastre ne oferă, de aseme
nea, o similitudine de idealuri. Dacă 
împrejurările în care am evoluat 
ne-au dus la forme politice diferite, 
ne reintîlnim în dorința arzătoare de 
pace pentru omenire, de conviețuire 
frățească între popoare și de bună
stare materială și spirituală pentru 
fiecare ființă omenească ce trăiește 
pe fața pămîntului.

Primiți deci, Excelența Voastră, 
asigurările profundei noastre admi
rații și urările de fericire personală 
pe care le transmitem și ilustrei dum
neavoastră suite, cu deosebire Exce
lenței Sale doamnei deputat, doctor 
inginer, Elena Ceaușescu.

Dorim sincer ca această vizită sâ 
facă să înflorească relațiile noastre, 
apropiind mai mult cele două popoa
re, care au mult de dăruit pentru 
pacea și pentru progresul omenirii. 
(Aplauze).
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Vizita președintelui Nicolae Ceausescu in Brazilia
Dineu oficial oferit de președintele Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu
Joi seara, președintele Repu

blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, în saloanele ho
telului Nacional, un dineu oficial în 
onoarea președintelui Republicii Fe
derative a Braziliei, Ernesto Geisel, 
și a doamnei Lucy Geisel.

La dineu au participat Adalberto 
Pereira dos Santos, vicepreședintele

Braziliei, Jose de Magalhaes Pinto, 
președintele Senatului Federal, Ce- 
lio Borja, președintele Camerei De- 
putaților, Djaci Alves Falcao, pre
ședintele Tribunalului Suprem Fe
deral, Antonio Azeredo da Silveira, 
ministrul relațiilor externe, membrii 
guvernului brazilian, alte persoane 
oficiale.

Au participat, de asemenea, tova
rășii Gheorghe Oprea, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Dumitru Po
pescu, președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, Nicolae Ionescu, ministru 
secretar de stat la Ministerul Co

merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, celelalte per
soane oficiale care îl însoțesc pe 
șeful statului român în Brazilia.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Ernesto 
Geisel au rostit toasturi. .

„Avem răspunderea, în fața națiunilor 
noastre, de a ridica tradițiile istorice 
pe o treaptă superioară, de a da noi 

dimensiuni conlucrării româno-braziliene“
Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui
Ernesto Geisel

INIÎLNIREA CU MEMBRII TRIBUNALULUI SUPREM FEDERAL

Domnule președinte Geisel, 
Doamnelor și domnilor.
Aș dori în această seară să exprim 

Încă o dată bucuria noastră că ne 
aflăm în Brazilia. Deși scurtă, vizita 
în țara dumneavoastră, intilnirile, 
convorbirile pe care le-am avut au 
fost deosebit de rodnice. Am con
vingerea că împreună, domnule pre
ședinte, am pus bazele unei colabo
rări trainice între popoarele noastre, 
ridicind tradiționalele raporturi la un 
nivel superior. Fără îndoială că 
ceea ce am convenit Împreună, de
clarația pe care am semnat-o deschid 
perspective minunate pentru popoa
rele noastre. Am convingerea că a- 
cestea vor fi traduse in viață in bune 
condiții. Dorim ca înfăptuirea co
laborării in toate domeniile de acti
vitate pe care le-am convenit să 
servească deopotrivă ambelor noastre 
popoare, să contribuie la dezvolta
rea lor economico-socială mai rapidă, 
la ridicarea bunăstării și fericirii

în timpul vizitei la Tribunalul Suprem Federal

Cu prilejul semnării Declarației solemne comune
Cuvintul președintelui Cuvintul președintelui

Ernesto
(Urmare din pag. I)

Desigur, în acest scop, va trebui, 
de asemenea, să acționeze Convenția 
asupra transporturilor maritime, de 
a cărei aplicare vor beneficia flotele 
noastre maritime comerciale.

In sfîrșit, domnule președinte, au 
fost încheiate trei acorduri, deschi- 
zînd drumuri spre cooperarea econo
mică, științifică și tehnologică.

Acordul referitor la deschiderea 
unui credit in vederea cooperării în 
domeniul siderurgiei exprimă inte
resul și încrederea guvernului român 
in planurile de dezvoltare ale între
prinderilor siderurgice braziliene.

Realizarea acestor planuri, destul 
de ambițioase, este de cea mai mare 
importantă pentru procesul de dez
voltare a Braziliei.

Dînd glas satisfacției mele deosebi
te pentru semnarea acestui acord, 
îmi exprim dorința ca întreprinderile 
braziliene să folosească efectiv cre
ditul deschis acum pentru a achizi
ționa, de pe piața românească, o 
parte substanțială din bunurile și e- 
chipamentele de care au nevoie.

Cel de-al doilea acord, semnat as
tăzi. privește un domeniu de expe
riență recunoscută, și anume trans
ferul de tehnologie pentru sectorul 
farmaceutic. Acest acord reprezintă 
fericita întîlnire a unor interese con
vergente. Intr-adevăr, sînt binecunos
cute cuceririle industriei farmaceu
tice din tara dumneavoastră și ne 
face o mare plăcere faptul că, în 
«copul de a diversifica sursele noas
tre de aprovizionare cu materii pri
me și tehnologie pentru această ra
mură industrială — căreia ii acord o 
Înaltă prioritate — putem conta de 
acum înainte pe o mai mare parti
cipare a României.

în ce privește protocolul in dome
niul mineritului, scopul său este să 
faciliteze tehnicienilor din întreprin
derile braziliene o mai bună cunoaș
tere a realizărilor colegilor lor ro
mâni. în vederea stabilirii bazelor și 
a domeniilor concrete în care trebuie 
și poate să fie stabilită o cooperare 
utilă.

In sfîrșit, ca urmare a protocolului 
semnat anul trecut de miniștri ai gu
vernelor noastre, am încheiat con
tractul, pe termen lung, privind fur
nizarea de minereu de fier către 
România. Atit cît o vor permite re- 
aervele- noastre, din fericire abun- 

lor. Prin aceasta servim nu numai 
interesele popoarelor noastre, dar 
și cauza colaborării și păcii in lume, 
deoarece cu cit fiecare națiune ob
ține rezultate mai bune în dezvolta
rea sa, cu atit poate contribui mai 
mult la progresul șl civilizația uni
versală.

Avem impresii deosebit de plăcute. 
Vom duce cu noi toate aceste im
presii, vom povesti poporului nostru 
că în Brazilia avem prieteni animați 
de aceleași dorințe de bunăstare, li
bertate și independență.

Așteptăm să vă revedem, domnule 
președinte și doamnă Geisel, cit mai 
curind în România.

Doresc să toastez pentru fericirea, 
bunăstarea și libertatea poporului 
prieten brazilian, pentru colaborarea 
trainică intre popoarele român și 
brazilian !

In sănătatea dumneavoastră, domnu
le președinte, a doamnei Geisel, 
pentru o revedere, cit mai curind, 
în România ! (Aplauze).

Geisel
dente, nu vom lăsa ca prietenii noștri 
să simtă lipsa acestei importante re
surse minerale.

Domnule președinte.
Este pentru mine un motiv de 

bucurie de a fi prezidat, împreună cu 
Excelenta Voastră, această ceremonie 
cu o atît de certă înrîurire asupra 
viitorului relațiilor dintre Brazilia și 
România.

Semințe importante au fost .puse în 
sol. Le va reveni colaboratorilor 
noștri să vegheze la creșterea lor și 
să dea dumnezeu să putem cunoaște, 
încă noi înșine, roadele noii ere — 
inaugurată astăzi — de relații de 
prietenie mai strînse între țările 
noastre. (Aplauze).

La intîlnirea cu membrii Congresului Național

Domnule președinte Nicolae 
Ceaușescu,

Trebuie să vă spun cît îmi este 
de plăcut că am avut convorbiri cu 
dumneavoastră, convorbiri care și-au 
demonstrat reala lor utilitate, furni- 
zindu-ne, în mod reciproc, o viziune 
mai clară fiecăruia dintre noi, de- 
curgind din misiunea de șefi de state.

Știm că este obligația noastră de 
a face toate eforturile in slujba rea
lizării idealurilor popoarelor noastre. 
De aceea, avem nevoie, fără în
doială, de o amplă colaborare in 
cadrul și in afara frontierelor noas
tre naționale.

V-ați putut da seama, Excelență, 
că orice colaborare sinceră, bazată 
pe respect, este binevenită in (ara 
mea. in domeniile unde ea este sus
ceptibilă de a fi fructificată. Pe de 
altă parte, am găsit o asemenea re

Nicolae Ceaușescu
(Urinare din pag. I)
sînt deosebit de utile. Și unii și al
ții dispun de experiență și vor pu
tea, împărtășindu-și din aceasta, să 
asigure dezvoltarea mai rapidă a di
feritelor sectoare în ambele țări.

Sîntem bucuroși că prin acordurile 
semnate astăzi se deschid perspective 
ca o serie de tehnologii moderne ro
mânești să fie exportate în Brazilia. 
Așa cum sîntem bucuroși că vom pu
tea importa din Brazilia minereu de 
fier, o serie de utilaje și produse ale 
poporului prieten brazilian.

Intr-adevăr, se poate spune că a- 
cordurile și convențiile semnate as
tăzi și, desigur, în primul rînd decla
rația care am semnat-o împreună, 
demonstrează cu putere că două po

ceptivitate din partea României. A- 
cestea sint fructele incontestabile ale 
intilnirii noastre.

Domnule președinte, de aici înainte 
ne leagă legături mai strînse de cu
noaștere reciprocă, pe care le vom 
păstra. Mîine, Excelența Voastră va 
cunoaște Sao Paulo, unde vă doresc 
o ședere fericită. Acolo veți fi încon
jurați de aceleași manifestări de 
prietenie și de respect de care v-ați 
bucurat la Brasilia, veți cunoaște 
îndeaproape civilizația poporului bra
zilian.

Intorcindu-vă in țara dumneavoas
tră, vă rog să duceți cu dumnea
voastră certitudinea că ați lăsat sin
ceri prieteni in guvernul si poporul 
brazilian. Pentru această prietenie și 
pentru fericirea personală a Exce
lenței Voastre și a doamnei 
Ceaușescu ridic paharul meu! (A- 
plauze).

poare, preocupate de dezvoltarea e- 
conomico-socială independentă, dor
nice de colaborare cu alte state pe 
principiul egalității și respectului in
dependenței, chiar avînd orînduiri 
sociale diferite, pot să conlucreze cu 
bune rezultate în avantajul reciproc, 
al cauzei destinderii și păcii.

Aș dori încă o dată să exprim 
convingerea că am pus bazele unei 
colaborări trainice, să vă asigur că 
România va face totul pentru a asi
gura realizarea acestei colaborări în 
cele mai bune condiții.

Aș dori să exprim convingerea că 
încă cu prilejul apropiatei vizite a 
dumneavoastră în România vom pu
tea cunoaște ceva din roadele a ceea 
ce am semnat astăzi. (Aplauze).

In după-amiaza zilei de joi, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au făcut o 
vizită la Tribunalul Suprem Federal, 
unul dintre cele trei organisme su
perioare ale puterii de stat din Bra
zilia — legislativă, executivă și judi
ciară.

La sosire, președintele Nicolae

Cuvîntarea președintelui
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte al Tribunalului 
Suprem Federal,

Doamnelor și domnilor,

Este pentru mine o mare satisfac
ție de a mă întîlni cu dumneavoas
tră, membrii celui mai înalt for al 
puterii judecătorești din Brazilia, și, 
în același timp, una din puterile sta
tului. •

Vă mulțumesc pentru sentimentele 
pe care le-ați exprimat aici la adresa 
poporului român, precum și la adresa 
mea personal. La rîndu-mi, doresc să 
vă adresez un salut cordial și cele 
mai bune urări.

Permiteți-mi să evoc, de la început, 
impresiile profunde pe care ni le-au 
produs vizita în țara dumneavoastră, 
convorbirile cu președintele Geisel și 
membrii guvernului. Putem spune că 
această vizită, documentele pe care 
le vom semna, vor marca un moment 
de o deosebită importanță în dezvol
tarea raporturilor de colaborare mul
tilaterală dintre popoarele român și 
brazilian. Intr-adevăr, se va crea un 
cadru juridic și politic nou, care va 
deschide perspective largi de extin
dere a conlucrării economice, tehni- 
co-științifice, culturale între cele 
două state. Toate acestea corespund 
pe deplin intereselor de progres și 
bunăstare, de dezvoltare liberă, in
dependentă, ale popoarelor noastre, 
de conlucrare pașnică cu celelalte 
state ale lumii.

Inii este plăcut să evoc, de aseme
nea. originea comună latină, afini
tățile de limbă, cultură și civilizație 
care apropie și mai mult popoarele 
noastre. In același timp, mă simt da
tor să menționez că avem răspun
derea, în fața națiunilor noastre, de 
a ridica tradițiile istorice pe o treap
tă superioară, de a da noi dimen
siuni conlucrării româno-braziliene, 
adăugind trecutului noi elemente cu 
care popoarele noastre să se poată 
mîndri. Aveți deplină dreptate cînd vă 
referiți la o serie de trăsături specifi
ce ale poporului român. Aceste trăsă
turi și caracteristici sînt determinate 
atît de continuarea tradițiilor mile
nare ale civilizației daco-romane, cît 
și de luptele purtate secole de-a rîn- 
dul de către poporul român împotri
va asupririi și dominației străine, 
pentru eliberare națională și socială, 
pentru apărarea ființei naționale, a 
dreptului său sacru de a-și făuri 
viața în mod liber și independent.

La toate minunatele tradiții și o- 
biceiuri milenare ale românilor, în 
ultimii 30 de ani — de cînd poporul 
și-a luat soarta în propriile mîini și 
construiește noua orînduire socială — 
s-au adăugat cuceriri care au trans
format în mod revoluționar viața și 
gîndirea națiunii noastre. *

In mai puțin de 30 de ani am par
curs mai multe etape istorice, am 
dezvoltat puternic forțele de produc
ție, știința, cultura, am ridicat ne
contenit bunăstarea materială și spi
rituală a întregului popor.

Aceste profunde transformări își 
găsesc expresia corespunzătoare în 
noile norme de drept și justiție, în 
noile relații sociale, caracterizate 
prin conlucrarea strînsă intre toți 
cetățenii patriei în scopul fericirii 
fiecăruia și al întregii națiuni.

Noul concept de justiție socială și 
morală care acționează în România 
pune pe primul plan omul, ca factor 
hotărîtor al tuturor transformărilor

Cuvintul președintelui Tribunalului
Suprem Federal, Djaci Alves Falcao
Domnule președinte Nicolae 

Ceaușescu,

In rîndul virtuților care sînt atri
buite mindrului și neînfricatului 
popor român figurează, cu o distinc
ție. deosebită, aceea, a ospitalității, 
care rezultă din vocația sa firească 
pentru înțelegere și solidaritate 
umană.

Fiindcă această trăsătură spirituală 
datează din timpuri îndepărtate, în 
nobila dumneavoastră gîndire politi
că a apărut devreme, domnule pre
ședinte, vocația de a respinge, după 
expresia unuia din juriștii noștri de 
seamă, eul solitar care nu recunoaște 
pe alții ca egali, adică eul absolut, 
pentru a realiza acel lucru pe care, 
în alt context, ginditorul brazilian, pe 
cît de profund, pe atît de elegant, 
l-a numit descoperirea celuilalt.

Este cu atit mai mult de admirat 
distincția pe care a căpătat-o o ast
fel de trăsătură umanistă printre 
români, cînd șe. constată că aceasta 
s-a menținut nezdruncinată și indes- 
structibilă în fața unor împrejurări 
care, în inimi mai puțin înclinate 
spre măreție, ar fi dat naștere Ia 
sentimente mai puțin demne de 
stimă.

Națiunea română se găsește într-un 
punct geografic pe unde trec drumu
rile între Orient și Occident, între 
Nordul european și Peninsula Balca
nică. Ea se situează la o răscruce 
unde, într-o perpetuă neliniște, po

Ceaușescu este întîmpinat de pre
ședintele Tribunalului Suprem Fe
deral, Djaci Alves Falcao, de înalți 
magistrați ai forului suprem al 
puterii judiciare.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt in
vitați, împreună cu persoanele ofi
ciale care îi însoțesc, să ia parte la 

economice și sociale, al înfăptuirii 
unei civilizații bazate pe justiție so
cială, pe egalitate și dreptate, a unei 
civilizații care exclude inegalitatea 
dintre clase și indivizi.

Pe plan internațional, trăim într-o 
epocă de .profunde transformări, ce 
schimbă în mod radical vechile con
cepte și norme de drept internațional 
și de justiție. Se știe că, de-a lungul 
dezvoltării sale, omenirea a trăit în 
diferite orînduiri sociale. în raport cu 
dezvoltarea forțelor de producție, cu 
schimbările produse în relațiile so
ciale, fiecare epocă și-a creat concep
țiile, ideile, normele de drept și jus
tiție.

De-a lungul timpului oamenii și-au 
pus neîncetat întrebări în legătură cu 
factorii ce determină progresul, dez
voltarea societății omenești. Este ac
ceptat cvasiunanim conceptul după 
care modul de existență al omului, al 
popoarelor determină gîndirea, con
cepția, felul lor de a acționa, con
ceptul interdependenței între forțele 
de producție, condițiile de muncă și 
de viață, pe de o parte, și relațiile 
sociale și concepția despre lume 
a oamenilor, a popoarelor, în 
general. Marile cuceriri ale știin
ței și cunoașterii, transformările u- 
riașe ce se produc în viața popoa
relor demonstrează și pe plan inter
național această interdependență și 
influențare reciprocă, rolul determi
nant pe care îl au oamenii, popoarele 
în înfăptuirea tuturor transformărilor 
revoluționare care au loc în lume.

Există, într-adevăr, și sceptici, 
neîncrezători, așa cum există și per
soane care ar dori să țină în loc 
dezvoltarea omenirii, pornind de la 
conceptul eternității anumitor stări 
de lucruri. Viața, desfășurarea eveni
mentelor îi dezminte însă, s-ar putea 
spune, zi de zi, ceas de ceas. Oare 
imperiile trecute, a căror dominație 
au cunoscut-o și România și Brazilia, 
ca și zeci de alte popoare, nu se con
siderau veșnice, în timp ce astăzi nu 
se mai vorbește- de ele decît în lu
crările de istorie ?

în vremurile noastre, vedem cum 
popoarele răstoarnă prin luptă vechi
le relații de inegalitate și asuprire, 
lichidează colonialismul, politica im
perialistă de forță și dictat, neocolo- 
nialismul, creează relații noi de co
laborare bazate pe egalitate și res
pect între state și națiuni.

Aceasta impune și revizuirea ve
chilor norme de justiție și drept in
ternațional, crearea unor concepte 
noi, care să guverneze relațiile din
tre state și națiuni, pornindu-se de 
la deplina egalitate în drepturi, de la 
respectul independenței și suverani
tății naționale, de la neamestecul în 
treburile interne, renunțarea la for
ță și la amenințarea cu forța în so
luționarea litigiilor dintre state, de 
la avantajul reciproc, precum și de 
la respectul dreptului fiecărui popor 
de a fi stăpîn pe bogățiile naționale, 
pe destinele proprii.

După cum se știe, pînă nu de mult 
au fost unii — din păcate sînt și în 
prezent — care încearcă să preamă
rească vechile norme și principii de 
inegalitate în raporturile dintre 
state.

Dar, tocmai această politică a de
terminat menținerea a aproape două 
treimi din omenire în stare de sub
dezvoltare, împărțirea lumii în țări 
bogate și țări sărace. Mai mult ca 
oricînd, se impune făurirea unei noi 

poare de cele mai diverse origini 
s-au înfruntat. în decursul timpului.

Neamul românesc și-a făurit, cu 
curaj și tenacitate, în îndelungata sa 
conviețuire istorică, punctată de 
succese, uneori dramatice, o persona
litate. de neconfundat.

Dragostea pentru independență, 
care a modelat ca pe o ființă unică, 
fidelă valorilor naționale, acest po
por, deopotrivă plin de abnegație și 
energie, niciodată nu a constituit un 
obstacol în calea capacității sale de 
a acorda atenție, imperativelor soli
darității umane, pe plan universal, 
fără deosebire de grup, rasă sau pă
tură socială.

în înfăptuirea dreptății — a spus 
vorbitorul — nu poate fi lăsat de o 
parte concursul tuturor și al fiecă
ruia din componenții societății și în 
special în societatea contemporană, 
funcția care revine organelor guver
namentale, ca o expresie a voinței 
sociale preponderente, de a conduce 
realizarea valorilor conținute în ideea 
de justiție.

învestirea în cea mai înaltă ma
gistratură a țării dumneavoastră, 
domnule președinte, dacă v-a încre
dințat responsabilități și mai mari 
în ceea ce privește apărarea păcii, 
liniștii, securității și bunăstării po
porului dumneavoastră, nu v-a dat 
griji cu care să nu fi fost obișnuit ; 
de-abia ieșit din copilărie, ați parti
cipat, cu tot sufletul, la asperitățile 
luptei politice, nu ați abandonat 

sesiunea plenară a Tribunalului Su
prem Federal, convocată special cu 
prilejul vizitei șefului statului ro
mân.

Președintele Tribunalului Suprem 
Federal a rostit un călduros cuvînt 
de bun venit.

A luat apoi cuvintul președintele 
Nicolae Ceaușescu.

ordini economice internaționale, care 
să deschidă calea lichidării subdez
voltării, calea progresului rapid al 
fiecărei națiuni, a accesului tuturor 
la cuceririle științei și culturii uni
versale. Trebuie să pornim, în mod 
constant; de la conceptul că fiecare 
popor, indiferent de mărime sau de 
orînduirea socială, trebuie să _ se 
bucure în mod egal și liber de bine
facerile civilizației.'

Făurirea unei noi ordini economi
ce presupune și o nouă ordine poli
tică, noi norme de justiție interna
țională, care să statornicească prin
cipii superioare, cum sînt respectul 
dreptului națiunilor, al popoarelor, 
al oamenilor de a fi stăpîni pe desti
nele lor, de a-și organiza viața co
respunzător propriilor năzuințe. Un 
asemenea concept de drept interna
țional va putea deschfde calea unei 
conlucrări fructuoase între toate po
poarele, în toate domeniile de acti
vitate. Se poate spune că de abia o 
dată cu cucerirea deplină a inde
pendenței de către toate popoarele, 
cu făurirea unei lumi măi drepte și 
mai bune, cînd oamenii vor deveni 
cu adevărat liberi vor putea să-și 
făurească viața în deplină cunoștință 
de cauză.

Aceasta va fi o eră nouă, supe
rioară, o adevărată justiție socială șl 
dreptate.

Fără îndoială că profundele schim
bări revoluționare care au loc în so
cietatea de azi, în lumea contempo
rană, în conștiința .oamenilor, des* 
chid minunate perspective pentru o 
orînduire de bunăstare și fericire. 
Nu există deci nici un motiv ca ci
neva să se teamă de această per
spectivă care deschide o eră nouă de 
înflorire a civilizației umane. Dim
potrivă, se impune ca toate guver
nele, toți șefii de state, toți oamenii 
politici să înțeleagă necesitățile vie
ții pentru a fi la înălțimea profun
delor răspunderi și transformărilor 
istorice care au loc în viața socie
tății, să acționeze cu deplină convin
gere că realizarea unei lumi mai 
drepte și mai bune, a unei vieți li
bere, de bunăstare și fericire pentru 
fiecare popor, constituie o cerință 
obiectivă a dezvoltării sociale și po
litice a omenirii. Cred că datoria fie
căruia este să facă totul pentru a fi 
la înălțimea noilor cerințe, pentru 
a-și servi poporul, pentru a servi ci
vilizația și pacea.

Doresc să exprim încă o dată sa
tisfacția mea pentru conlucrarea 
strînsă care se dezvoltă între Româ
nia și Brazilia atît pe plan bilateral, 
cît și pe arena internațională, pentru 
eforturile comune depuse în vederea 
întăririi Organizației Națiunilor U- 
nite, a altor organisme internațio
nale, pentru înfăptuirea aspirațiilor 
popoarelor privind crearea unei noi 
ordini economice internaționale, a 
unei lumi a colaborării rodnice intra 
toate națiunile.

Doresc să-mi exprim convingerea 
că, în spiritul bunelor relații dintre 
popoarele noastre, și între juriștii 
români și cei brazilieni, se vor dez
volta raporturi de strînsă colaborare.

Doresc, în încheiere, să urez încă 
o dată poporului prieten brazilian 
succese tot mai mari pe calea bună
stării, fericire și pace.

Fie ca prietenia și colaborarea 
dintre popoarele român și brazilian 
să înflorească necontenit, să triumfe 
pacea și colaborarea între popoare. 
(Aplauze).

niciodată tranșeea, în apărarea prin
cipiilor care vă însuflețeau, încă din 
zorii existenței dumneavoastră, ini
ma de patriot.

în înalta funcție, a cărei exerci
tare adaugă un capitol special ilus
trei dumneavoastră biografii, Exce
lența Voastră, domnule președinte, 
continuă să fie în frunte, cu fervoarea 
dintotdeauna, în apărarea principiilor 
care compun crezul dumneavoastră 
politic. Obișnuit cu lupta grea, nu vă 
înspăimîntă sarcina de a înfăptui 
valorile în slujba cărora v-ați pus 
încă din tinerețe.

Progresul material, bunăstarea, si
guranța, fericirea fiecărui popor sint, 
teoretic și practic, cea mai mare ga
ranție a păcii și liniștii pe care bi
nele comun o solicită și pe care uni
versul politic o reclamă.

Din această idee provine, pe planul 
practicii, necesitatea colaborării, des
chisă și frățească, între popoare — 
nici unul în mod izolat, autosuficient 
— idee în slujba căreia se află Ex
celența Voastră, domnule președinte, 
pe tărîmurile însorite ale Braziliei

Primindu-vă, în acest cadru 
solemn, domnule președinte, Tribu
nalul Suprem Federal, ca una din 
puterile statului brazilian, dorește 
să aducă, cum o face acum, cel mai 
înalt omagiu bărbatului ilustru și 
conducătorului emerit al unui mare 
popor, care se leagă de poporul nos
tru cu legăturile fraternității.

Domnule președinte Nicolae 
Ceaușescu, fiți binevenit in Brazilia.
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izlta președintelui Nicolae Ceausescu
în Brazilia

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

0 PRASILĂ BUNA, FĂCUTĂ LA TiMP 
UN PLUS DE RECOLTĂ IN HAMBAR

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a întîlnit, joi seara, în saloanele 
hotelului Nacional, in cadrul unei 
conferințe de presâ, cu reprezen
tanți ai ziarelor braziliene și cores
pondenți străini acreditați in Bra
zilia.

Răspunzînd la întrebările ziariști
lor, președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a referit la importanța vizitei sale 
oficiale de prietenie in Brazilia, 
relevînd însemnătatea Declarației 
solemne comune, a celorlalte docu
mente româno-braziliene semnate la 
Brasilia — documente de importan
ță istorică, ce ridică pe o treaptă 
superioară relațiile dintre cele două 
țări.

Declarația solemnă comună, acor
durile și convențiile româno-brazi
liene semnate — a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — reprezintă, tot
odată, o contribuție la cauza destin
derii, păcii și instaurării unei noi 
ordini politice și economice interna
ționale.

In răspunsurile sale, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a referit la 
eforturile pe care le depune poporul 
român in dezvoltarea economică și 
socială a țării, precum și la politica 
pe care România socialistă o pro
movează pe plan internațional — 
politică de colaborare multilaterală 
cu toate statele, indiferent de orîn- 
duirea lor socială, pe baza respec
tării principiilor deplinei egalități 
în drepturi, independenței și suve
ranității naționale, neamestecului 
în treburile interne fi avantajului 
reciproc.

Plecarea din capitala 

Braziliei
(Urmare din pag. I)

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu își iau un călduros rămas 
bun de la președintele Ernesto Gei- 
sel, de la doamna Lucy Geisel. 
înalții oaspeți și distinsele gazde își 
string mîinile îndelung, își exprimă 
satisfacția pentru rezultatele deose
bit de fructuoase ale dialogului 
româno-brazilian la nivel înalt, care 
deschide largi perspective dezvoltării 
pe multiple planuri a relațiilor de

Sosirea la
Continuîndu-și vizita în Brazilia, 

președintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au sosit, vi
neri la amiază, în orașul Sao Paulo 
— cel mai mare oraș al țării.

Pe aeroport, înalții oaspeți români

Intilniri de lucru 
și semnarea unor acorduri 

de cooperare economică 
în timpul vizitei oficiale în Brazi

lia a președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, to
varășii Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al guvernului, Nicolae Io- 
nescu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Vasile Pungan și Nicolae Doicaru, 
consilieri ai președintelui republicii, 
au avut întîlniri de lucru cu miniș
trii brazilieni Dyrceu Araujo No
gueira (transporturi), Severo Fagun- 
des Gomes (industrie și comerț), 
Shigeaki Ueki (mine și energie), cu 
alți reprezentanți ai cercurilor eco
nomice și de afaceri.

Cu acest prilej au fost încheiate o 
serie de acorduri și contracte privind 
dezvoltarea comerțului și cooperării 
dintre cele două țări in următoarele 
domenii : subansamble de tractoare, 
echipament de construcție, instalații 
de foraj și utilaje pentru industria 
petrochimică, instalații pentru explo
rări și exploatări miniere, linii de ci
ment, mașini-unelte și alte produse 
ale industriilo'r construcției de ma
șini, metalurgice și chimice.

Intîlnirile de lucru s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate și 
înțelegere reciprocă.

Marea familie a țării 
revarsă asupra tuturor 
fragedelor vlăstare, încă din 
primele lor clipe de via
ță, o grijă permanentă. 
In acest sens este de ajuns 
să amintim că majoritatea 
covîrșitoare a noilor născuți 
(peste 95 la sută) vin pe 
lume în maternități sau în 
case de naștere, sub supra
veghere medicală de spe
cialitate. Intr-o rețea de 
asemenea instituții care 
numără peste 20 000 de pa
turi. Avem astfel imaginea 
amplitudinii unui domeniu 
care a cunoscut, în ultimii 
ani. o rapidă dezvoltare și 
care va cunoaște în cinci
nalul viitor un spor sub
stanțial de noi asemenea 
instituții — multe dintre ele 
dotate cu clădiri noi, toate 
prevăzute cu tehnică mo
dernă — ca și un spor co
respunzător al numărului 
medicilor specialiști și al 
Fersonalului mediu sanitar.

ntr-un cuvînt, asistența 
medicală, medicamentele 
prescrise copiilor sînt gra
tuite, iar toate aceste înles
niri fac pe deplin explica
bilă continua scădere a 
procentului mortalității in
fantile.

în concordantă cu ritmu
rile dezvoltării economice 
și sociale a orînduirii noas
tre, ca urmare a angrenării

Făcînd unele aprecieri asupra si
tuației internaționale actuale. pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a subli

prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare.

Din ușa avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu salută încă o dată pe 
președintele Ernesto Geisel, pe doam
na Lucy Geisel, care la rîndul lor 
răspund cu amabilitate acestor sem
ne prietenești.

La ora 9,30 (ora locală), avionul 
special, pus de gazde la dispoziția 
înalților oaspeți români, decolează, 
îndreptîndu-se spre Sao Paulo.

Sao Paulo
au fost întîmpinați cu cordialitate de 
Paulo Egydio Martins, guvernatorul 
statului Sao Paulo, împreună cu so
ția. La ceremonie sînt prezenți Ma
nuel Goncalves Ferreira Filho, vice
guvernatorul statului Sao Paulo,

„Vizita președintelui României 
a trezit interesul nostru, al tuturor 

pentru această țara"
Ziarele apărute vineri la Brasilia 

și în principalele orașe din țară 
acordă spații deosebit de largi oglin
dirii evenimentelor din cea de-a 
doua zi a vizitei oficiale în Brazilia a 
președintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Convorbirile oficiale, omagiul par
lamentarilor brazilieni, vizita la Tri
bunalul Suprem Federal, ceremonia 
semnării Declarației solemne comu
ne și a celorlalte documente româno- 
braziliene, conferința de presă a șe
fului statului român de la hotelul 
Nacional din Brasilia, dineul ofici
al oferit de oaspeți sint amplu rela
tate și ilustrate cu fotografii, înfă- 
țișîndu-i pe președintele României și 
pe președintele Braziliei felicitîn- 
du-se reciproc — după semnarea do
cumentelor — pentru rezultatele con
crete ale dialogului la nivel înalt ro- 
măno-brazilian.

„Congresul a omagiat pe președin
tele Ceaușescu" — este titlul sub 
care ziarul „CORREIO BRASILIEN- 
SE“ relatează desfășurarea sesiunii 
speciale a Congresului Național. 
„Colaborarea între popoare pentru 
dezvoltarea tuturor națiunilor a fost 
elementul principal al discursului 
președintelui României, Nicolae 
Ceaușescu, în fața Congresului Na
țional, reunit, ieri, în sesiune solem
nă. cu prilejul vizitei sale" — scrie 
ziarul. 

unui număr crescînd de 
femei în activitatea pro
ductivă, societatea își asu
mă o bună parte din mul- <• 
țiplele și complicatele sar
cini legate de creșterea și 
educarea tinerei generații. 
Ca urmare, tot mai multe

tatea lor sporește în per
manentă : numai anul a- 
ceșta se construiesc 25 000 
de locuri în creșe și peste 
11 500 în grădinițe. Potrivit 
acestui ritm, în creștere de 
la un an la altul, la sfîrși- 
tul cincinalului următor vor

copil aflat în creșă statul 
cheltuiește anual 6 238 lei, 
iar in grădiniță, în medie, 
1 730 lei. Aceste cifre de
vin și mai grăitoare dacă 
ținem cont că sumele cu 
care contribuie părinții 
sînt cvasi-simbolice: 45—75

COPIII - FLORILE 
VIITORULUI

Cîteva date și cifre în care se oglindește grija părintească a socie
tății noastre socialiste față de cea mai tînără generație

familii au posibilitatea să-și 
încredințeze copiii creșelor 
și grădinițelor. Generații 
întregi de copii au trecut 
în anii socialismului prin 
aceste instituții, devenite o 
a doua familie pentru cei 
mici. In prezent, aproape 
57 000 de copii sînt cuprinși 
în creșe. grădinițele sînt 
frecventate de aproximativ 
600 000 de copii, iar capaci-

exlsta aproape 200 000 de 
locuri in creșe și 930 000 în 
grădinițe, ceea ce — prac
tic — va duce la acoperirea 
aproape totală a nevoilor 
în acest domeniu. De sub
liniat că sume importante 
de Ia buget sînt alocate și 
pentru buna funcționare a 
acestor instituții, pentru 
odihna, joaca și educația 
celor mici. Pentru fiecare

lei lunar pentru un copil 
la creșă și 36—72 lei pen
tru un copil la grădiniță 
(sume și mai reduse în ca
zul familiilor cu mai mulțl 
copii).

Este îndeobște știut că 
față de familiile numeroa; 
se statul nostru manifestă 
o grijă deosebită. Acestora 
li se acordă o indemnizație 
la fiecare naștere, înce

niat necesitatea intensificării efortu
rilor tuturor țărilor și popoarelor in 
lupta pentru pace și ^destindere, pen

Leonel Julio, președintele Adunării 
legislative a statului Sao Paulo, Jose 
Carlos Ferreira de Qliveira, pre
ședintele tribunalului statului Sao 
Paulo, Olavo Egydio Setubal, pre
fectul orașului Sao Paulo, cu soțiile, 
alte oficialități civile și militare lo
cale.

O gardă militară, in ținută de gală, 
a prezentat onorul.

De la aeroport, coloana oficială de 
mașini s-a îndreptat spre districtul 
Cubatao, unde înalții oaspeți au fost 
invitați să viziteze două mari între
prinderi industriale.

Sînt străbătute arterele principale 
ale marii metropole a Braziliei — 
orașul Sao Paulo — care numără în 
prezent, împreună cu suburbiile, a- 
proape zece milioane de locuitori — 
fiind al treilea mare oraș al Americli 
Latine, după Ciudad de Mexico și 
Buenos Aires.

Sao Paulo impresionează prin ar
hitectura ultramodernă a edificiilor 
sale, multe dintre ele avînd zeci de 
etaje. Dezvoltarea vertiginoasă, în 
special pe verticală, a orașului Sao 
Paulo este legată nemijlocit de si
tuarea sa în centrul celei mai im
portante zone industriale a Brazi
liei. Aici își au sediul marile firme 
industriale și comerciale, instituții 
bancare de tot felul, aici își desfă
șoară activitatea intensă o vastă re-

„Cel mai important aspect al vi
zitei pe care o efectuează președin
tele României in Brazilia — relevă 
„Correio Brasiliense", într-un alt 
articol publicat în același număr — 
constă in aceea că a trezit inte
resul nostru, al tuturor, pentru a- 
ceastă țară, al cărei popor vrea 
nu numai să conviețuiască cu cele
lalte țări ale lumii, ci face din so-

Revista presei braziliene
ciaiismul său un exemplu de efi
ciență a unei societăți angajate 
pentru realizarea bunăstării sale".

Alte mari ziare braziliene subli
niază cu titluri pe întreaga pagină 
ideile esențiale cuprinse în Declara
ția solemnă comună sau în discursu
rile pronunțate în timpul zilei de 
conducătorii celor două țări și po
poare.

„Brazilia și România se angajează 
în lupta pentru pacea mondială" — 
este titlul dat. pe lățimea unei pa
gini, de ziarul „O GLOBO", care 
scrie intr-una din relatările sale : 
„Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Ernesto Geisel au semnat, ieri după- 
amiază. Ia palatul Planalto, o De
clarație solemnă comună în care își 
manifestă hotărîrea de a perfecționa 

tru democratizarea relațiilor dintre 
state, pentru bunăstarea și fericirea 
tuturor națiunilor.

țea de magazine și de servicii în cele 
mai diferite domenii de activitate.

Datorită concentrării în perimetrul 
marelui oraș a mai bine de jumă
tate din operațiunile economice, fi
nanciare și de comerț exterior ale 
țării, precum și ritmului trepidant pe 
care îl cunoaște această metropolă 
din zori și pînă noaptea tîrziu, Sao 
Paulo a fost denumit, pe bună drep
tate, capitala economică a Braziliei.

Prezența președintelui Nicolae 
Ceaușescu in acest mare oraș al Bra
ziliei — după vizita cu rezultate 
fructuoase făcută la Brasilia — a 
stirnit un viu interes în rîndul 
cercurilor oficiale și de afaceri, pre
cum și al opiniei publice a marelui 
oraș.

Ziarele locale apărute vineri au 
salutat sosirea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în uriașa metropolă, dînd 
expresie bucuriei cetățenilor din Sao 
Paulo de a-i avea ca oaspeți pe solii 
poporului român.

Vizita înalților oaspeți români Ia 
Sao Paulo și în zona industrială din 
împrejurimi este apreciată aici ca un 
eveniment important, menit să am
plifice legăturile de prietenie și de 
cooperare în diferite domenii dintre 
România și Brazilia.

consultările reciproce la Națiunile 
Unite, în al căror for vor continua 
să facă eforturi pentru menținerea și 
consolidarea păcii și securității in
ternaționale".

Acordînd o deosebită atenție hotă- 
rîrilor comune luate pentru dezvol
tarea legăturilor comerciale și de 
cooperare economică, presa brazilia
nă scoate în evidență rezultatele 
deosebit de fructuoase, din acest 
punct de vedere, ale întilnirii la 
nivel Înalt româno-braziliene, pre- 
zentînd detaliat documentele semna
te, precum și implicațiile lor poziti
ve asupra relațiilor economice din
tre cele două țări.

La rîndul lor, ziarele din Sao 
Paulo — cel mai mare oraș al țării, 
care, începînd de vineri diminea
ța, are ca oaspeți pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu — acordă spații ample a- 
cestei înalte prezențe românești, re- 
levițid importanța vizitării de către 
șeful statului român a zonei indus
triale Cubatao și a întîlnirilor pe 
care urmează să le aibă cu reprezen
tanți ai cercurilor de afaceri din Sao 
Paulo.

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

pînd cu cel de-al treilea 
copil, iar alocația de stat 
pentru copii, majorată în 
1973. este diferențiată după 
veniturile părintelui și 
după numărul copiilor : 
începe de la 100 de lei și 
ajunge pînă la 230 lei lu
nar pentru cel de-al optu
lea copil. In acest context, 
membrii cooperativelor a- 
gricole de producție bene
ficiază de un ajutor lunar 
de 50 de lei pentru fiecare 
copil, sumă care sporește 
în cazul familiilor nume
roase. Iar vîrsta pînă la 
care se plătește alocația de 
stat pentru copii a crescut 
de la 14 la 16 ani.

Statul socialist încon
joară cu dragoste părin
tească și pe copiii care, 
dintr-un motiv sau altul, 
nu au un cămin familial. 
In cele 149 de case desti
nate acestui scop sînt cres
cuți și educați peste 24 000 
de copii — școlari și pre
școlari. Anul acesta numă
rul locurilor va crește cu 
peste 6 500. Deosebit de 
grăitoare sînt și cifrele ce 
exprimă investițiile bănești 
ale statului pentru forma
rea fiecărui elev din învă- 
țămîntul primar-gimna- 
zial, din liceu, școala pro
fesională, școala postlicea- 
lă sau facultate.

Rodica ȘERBAN

Pînă vineri, 6 iunie, în cooperati
vele agricole din județul Mehedinți 
au fost prășite mecanic 98 la sută 
din suprafețele cu porumb și 78 
la sută manual. De ce nu s-a 
încheiat prima prașilă la porumb 
într-un județ în care semănatul s-a 
încheiat devreme 7 „Timp de zece 
zile — ne spunea ing. Ilarion Țîrcă, 
director adjunct la direcția agricolă 
județeană — nu s-a putut intra în 
cîmp cu forțele mecanice. Pentru a 
nu se întîrzia aceste importante lu
crări de sezon, s-a recomandat spe
cialiștilor, tuturor cadrelor tehnice să 
urmărească în permanență starea te
renului și acolo unde este posibil, pe 
parcelele mai zvîntate, să se concen
treze toate forțele mecanice și ma
nuale. Cu toate că în județul nostru 
în ultima săptămînă a plouat în 
medie cîte 4—5 ore pe zi, „ferestrele" 
de timp au fost folosite din plin. S-a 
lucrat bineînțeles la executarea pra- 
șilelor manuale, asigurindu-se în fie
care unitate o largă mobilizare la 
muncă a cooperatorilor. Sînt multe 
cooperative agricole în județ — mă 
refer în special la cele care fac parte 
din consiliile intercooperatiste Gîrla 
Mare, Obîrșia de Cîmp, Bălăcița. 
Recea și altele — care au executat 
aceste lucrări în limitele epocii op
time și care aplică acum a Il-a pra
șilă".

Ne-am oprit în cîteva unități pen
tru a vedea, la fața locului, cum se 
acționează pentru a fi folosite „fe
restrele" de timp favorabil la prăși- 
tul CuHurilor. La cooperativa agri
colă din Salcia, pe parcele cultivate 
cu porumb, floarea-soarelui și sfe
clă de zahăr, se aflau peste 3 000 de 
cooperatori care executau lucrările 
de întreținere. „Ploile ne-au dere
glat oarecum activitatea din aceste 
zile — a ținut să ne spună președin
tele Constantin Bădița. Au fost zile 
cînd s-a lucrat pînă la ora prînzuliii, 
a plouat după aceea cîteva ore și 
din nou cooperatorii au ieșit în cîmp 
pentru a continua lucrările. Și, pu
tem spune că am reușit, In felul 
acesta, să întreținem în bune condi
ții toate culturile. Pe întreaga su
prafață de 1 397 ha cultivate cu po
rumb s-a aplicat sapa rotativă, s-a 
executat prima prașilă mecanică și 
manuală. Pe unele parcele s-a tre
cut la executarea celei de a doua 
prașile manuale".

împreună cu Octavian Pleniceanu, 
Inginer-șef al consiliului intercoope- 
ratist Obîrșia de Cîmp, ne-am o- 
prit la toate unitățile din con
siliu. Intr-adevăr, în puține locuri 
terenul permitea să se lucreze 
mecanizat. Pretutindeni însă — la 
Gemeni, Dîrvari, Cujmir, Obîrșia 
de Cîmp •— mii de cooperatori 
prășeau manual culturile. Se ob
servă însă că există decalaje mari 
între unități din aceeași zonă și ca 
aceleași posibilități. In cooperative
le agricole din consiliile intercoope
ratiste Bîcleș, Prunișor. Vlnju Mare 
și Strehaia, unde lucrările sînt ră
mase in urmă, se invocă excesul da 
umiditate în sol. Intr-adevăr, meca

Produse noi in industria 
locală clujeană

Industria locală clujeană își 
îmbogățește necontenit gama 
produselor de larg consum, care 
să satisfacă în tot mai mare mă
sură cerințele pieței. Cele 10 
corpuri de mobilă stil realizate 
de întreprinderile „Bobîlna" 
Dej, „Someșul" Gherla, „Na
pochim" din Cluj-Napoca și 
„Vlădeasa" Huedin se bucură 
de mare succes, atit pe piața in
ternă, cît și la export. La între
prinderea „Electrometal" au 
fost introduse în fabricație ar
ticole noi de bijuterie și 20 
modele de corpuri de iluminat. 
Noua fabrică de sticlărie din ca
drul întreprinderii „Napochim" a 
asimilat 60 de noi sortimente de 
sticlărie menaj. Covoarele reali
zate cu măiestrie la „Someșul" 
Gherla, ca de altfel și gen
tile fabricate la „Napochim" sînt 
tot mai solicitate pe piața ex
ternă. După cum ne informa to
varășul Gheorghe Țîrțan, direc
torul Grupului întreprinderilor 
de industrie locală Cluj, In toate 
unitățile există o preocupare 
constantă în direcția lărgirii și 
înnoirii sortimentelor de bunuri 
de larg consum. La „Someșul" 
Gherla, de exemplu, vor intra in 
producție noi tipuri și. modele 
de covoare, Ia „Electrometal" 
din Cluj-Napoca — 11 corpuri de 
iluminat etc. Sînt in curs de asi
milare la unitatea „Spicul" mai 
multe sortimente de produse a- 
limentare și băuturi răcoritoare. 
(Al. Mureșan, corespondentul 
„Scînteii")

Stațiunea Vatra 
Dornei se extinde

Situată la o altitudine de circa 
800 de metri, înconjurată de 
munți falnici, împăduriți, fru
moasa așezare Vatra Dornei a 
devenit stațiune balneară dato
rită izvoarelor existente aici, cu 
efect curativ remarcabil. Sta
țiunea Vatra Dornei a cunoscut 
în ultimii ani un important pro
ces de modernizare și dezvol
tare. Vechiului complex balnear, 
care a fost reamenajat, I s-a 
adăugat un nou complex, prevă
zut cu un hotel cu 300 locuri și 
o bază proprie de tratament do
tată cu aparatură și instalații 
moderne. Oaspeții stațiunii Va
tra Dornei. veniți pentru a-și 
trata diferite afecțiuni cardio
vasculare, se bucură de îngriji
rile atente ale personalului me
dical de specialitate. Tot aici, 
mii de oameni își petrec con
cediul de odihnă. Amatorii de 
excursii au la dispoziție frumoa
sele trasee turistice spre Căli- 
mani și Rarău. spre Broșteni, 
ori în sus, pe firul Dornei. pînă 
In munții Dornișoarei. ‘

Ținindu-se seama de valoarea 
curativă deosebită ce o au apele 
minerale, ceilalți factori balneo- 
climatici naturali, la Vatra Dor
nei se vor construi două noi 
hoteluri cu o capacitate de 300 
locuri fiecare, o nouă și moder
nă bază de tratament cu cîte 
1 000 locuri pe serie. (Gheorghe 
Parascan, corespondentul „Scîn
teii"). 

nic nu se poate prăși din plin, dar 
conducerile unităților agricole și or
ganizațiile de partid nu acționează 
pentru a se lucra cu toate forțele 
manuale spre a se scoate cît mai 
grabnic culturile din buruieni. Se 
impun măsuri hotărite pentru ca în 
aceste zile întreaga suflare a satelor 
să lucreze în clmp, la prășit. (Virgi- 
liu Tătaru).

★
Deși ploile s-au întețit in ultimele 

zile, stînjenind în bună parte lucră
rile agricole, pe ogoarele județului 
Satu-Mare se fac simțite mai mult 
ca oricînd spiritul organizatoric, 
hărnicia, participarea masivă a țăra
nilor cooperatori, a mecanizatorilor 
la întreținerea culturilor. Pentru în
ceput — iată cîteva date globale pri
vind desfășurarea acestor lucrări.

Raidul nostru 
în județele Mehedinți, 

Satu-Mare și Cluj

Prașila a Il-a mecanică la porumb 
s-a făcut pe 25 000 ha. Prașila a IlI-a 
mecanică la sfecla de zahăr a fost 
făcută pe 5 000 ha, iar la floarea- 
soarelui — pe 2 000 ha. „La a- 
ceste rezultate bune a contri
buit acțiunea de redistribuire a cul
tivatoarelor în funcție de schimbarea 
structurii culturilor — ne spunea di
rectorul direcției agricole, ing. Nico
lae Babici. De asemenea, datorită er- 
bicidării unei suprafețe mult mai 
mari față de anul trecut, forța de 
muncă a putut fi concentrată pe 
anumite porțiuni de teren. La a- 
cestea se adaugă sporul de iniția
tivă, de spirit organizatoric care 
caracterizează în mult mai mare 
măsură activitatea consiliilor de 
conducere din cooperativele agri
cole și organizațiile de partid de la 
sate".

Afirmația e întru totul validată 
de -realitățile din teren. Am reținut 
fapte care denotă preocuparea pen
tru executarea la timp a lucrărilor 
de întreținere. Astfel, la cooperati
vele agricole Sanislău, Cărei, Pe- 
trești, Apa, Urziceni, Livada, Ho- 
moroade, Porumbeștî etc., culturile 
sînt întreținute exemplar prin pra
șile efectuate la vreme. Nu ace-' 
lași lucru se poate spune despre 
cele din Santău, Aciș, Tășnad, unde 
suprafețe destul de mari, cultivate 
cu floarea-soarelui, sfeclă de zahăr 
și porumb sint „concurate" de bu
ruieni. Cadrele de conducere și 
specialiștii din aceste unități arun
că totul pe seama ploilor din ulti
mele zile. Numai că această moti
vare nu rezistă la o confruntare cu 
celelalte unități din județ, inclusiv 
din vecinătate, unde, de asemenea, 
a plouat, dar ploaia n-a stagnat

Furnizorii restanțieri 
au răspuns prompt 

șantierului din Miercurea Cine 
După publicarea articolului: „SÎNT AȘTEPTATE

UTILAJELE RESTANTE... DIN ANUL TRECUT"
în „Scinteia" din 30 mai a fost pu

blicat articolul Întitulat „Sînt aștep
tate utilaje restante... din anul tre
cut", in care semnalam că anumiti 
furnizori nepunctuali provoacă se
rioase greutăți constructorilor și mon- 
torilor de pe șantierul noii fabrici de 
mobilă de la I.P.L. Miercurea Ciuc, 
cu termen de punere în funcțiune la 
30 iunie a. c. Cum au fost recepțio
nate criticile și ce au întreprins uni
tățile vizate 7

— Centrala de utilaje și piese de 
schimb București, din cadrul 
M.E.F.M.C., a inițiat imediat măsuri 
energice și chiar a doua zi după a- 
pariția articolului au sosit pe șan
tier doi specialiști de la centrală, cu 
sarcina de a urmări și coordona de 
aici livrarea grabnică a utilajelor res
tante — a declarat ing. Szasz Imre, 
șeful fabricii de mobilă din Miercu
rea Ciuc. în decurs de patru zile s-au 
rezolvat majoritatea problemelor in 
suspensie de pe șantier, prin livrări 
de utilaje direct de la furnizori sau 
prin redistribuire de la alte unități. 
Astfel, de la I.U.P.S. Sibiu și U.C.R.U. 
București și, prin redistribuire, de la 
I.P.L. din Rm. Vîlcea și C.I.t. Pipe
ra — s-au asigurat de îndată o foar- 
fecă-ghilotină, presa C.I.F. și mașina 
de îmbinat furnir cu fir fuzibil, iar 
de la I.U.P.S. Miercurea Ciuc s-au 
livrat cele două mașini de aplicat a- 
dezive. Prompt s-a expediat și presa 
pentru asamblat corpuri de la I.U.P.S. 
FiliașI. Totodată. Unitatea de con
strucții și reparații utilaje București 
a trimis pe șantierul noii fabrici spe
cialiști pentru a acorda asistența 
tehnică necesară Ia montajul liniei 
de finisare, ceea ce asigură acum un 
ritm susținut la realizarea acestor 
lucrări. De asemenea, U.C.R.U. Bucu
rești a convenit cu I.U.P.S. Miercurea 
Ciuc să acorde — prin specialiștii 
săi — tot sprijinul necesar la mon
taj, pînă la punerea în funcțiune a 
noului obiectiv. Le mulțumim !

— Semnalele critice ale beneficia
rului din Miercurea Ciuc au fost a- 
nalizate cu răspundere și s-au luat 
măsuri imediate pentru îndreptarea 
lucrurilor — ne-au spus maistrul Cor
nel Lăpăduș, secretarul comitetului 
de partid de la întreprinderea de u- 
tilaje Alba Iulia, și inginerul-șef Ilie 

Unități turistice
La numai 25 kilometri de Baia 

Mare, pe muntele țJutîi, la a- 
proape 1 000 metri altitudine, se 
află hanul „Pintea Viteazul" 
deschis în tot timpul anului, o- 
ferind găzduire în camere cu 
confort modern. O altă frumoa
să unitate turistică a cooperației 
de consum, situată la numai 12

întreținerea culturilor pentru că au 
fost folosite toate „ferestrele" de 
timp favorabil. Iată de ce este de 
datoria organizațiilor de partid din 
unitățile rămase în urmă la prășit 
să mobilizeze toate forțele pentru 
a intensifica ritmul lucrărilor. (Oc- 
tav Grumeza).

★
Se poate spune pe drept cuvînt că 

nici într-un an, pe această vreme, in 
județul Cluj culturile de porumb, 
sfeclă, cartofi, legume nu au arătat 
atit de frumoase și de curate ca 
acum. își arată roadele calitatea se
mănatului, puterea de încolțite a se
mințelor, erbicidarea unor suprafețe 
mult mai mari și ampla mobilizare 
de forțe la întreținerea culturilor. 
După lucrarea cu sapa rotativă la 
porumb și prima prașilă meca
nică, s-a trecut cu toate forțele la 
prașila manuală.

Am făcut un popas Ia cooperativa 
agricolă din Jichișu de Jos. Toți co
operatorii, tineri și vîrstnici, erau în 
cîmp, la prășitul manual, fntrucit 
mijloacele mecanice aici nu au acces 
decît pe circa 50 de hectare din cele 
peste 300. Exista o adevărată între
cere între brigăzi și echipe. Brigada 
din satul Șigău, condusă de Viorel 
Zanc și cea din Jichișu de Jos a lui 
loan Bora au prășit cele mai mari 
suprafețe. „încă la însămînțare, ti- 
nînd seama de starea terenului nos
tru, mai de pantă — ne spunea in- 
ginerul-șef al cooperativei, loan 
Ranta — am asigurat o densitate mai 
mare a porumbului. Eu, ca și condu
cerea cooperativei și brigadierii ve
ghem cu strictețe la păstrarea acestei 
densități. De aceea, ne aflăm cu toții 
în cîmp, în mijlocul cooperatorilor. 
Acolo unde am socotit necesar, am 
aplicat și o fertilizare suplimentară 
cu azotat de amoniu".

Problema asigurării densității op
time a culturii porumbului se află, 
de altfel, în atenția specialiștilor și 
conducerii unităților din toate coope
rativele agricole. Peste tot s-a con
trolat tarla cu tarla densitatea po
rumbului și acolo unde a fost cazuL 
golurile au fost completate. „Cu toate 
că am erbicidat întreaga suprafață 
cu porumb, ne spunea inginerul-șef 
al cooperativei agricole din Moldo
venești, Gheorghe Chelcea, dăm o 
mare atenție întreținerii mecanice și 
manuale pentru ca nici o buruiană să 
nu ne dijmuiască recolta. Formațiile 
mixte de mecanizatori și cooperatori 
sînt prezente In clmp din zori și 
pînă-n noapte la întreținerea cultu
rilor."

în ceea ce privește cultura sfeclei 
de zahăr, într-o seamă de unități, 
cum ar fi cele din Cimpia Turzit, 
Turda Nouă, s-a încheiat și prașila a 
doua și s-a trecut la a treia. In 
schimb, in altele, cum ar fi cele din 
Țaga și Dăblca, prașila a doua este 
mult rămasă in urmă. Se impune ca 
peste tot, lucrările de întreținere să 

fie executate fără lntirziere și cu 
cea mai mare răspundere, asigurin
du-se densitatea optimă. (Alexandra 
Mureșan).

Cocea. O parte din piesele restante 
de la linia de pulverizat canturi 
(4 uși-balustradâ, un filtru cu talaj, 
două scări etc.) au fost trimise in 
noaptea de 2 spre 3 iunie a.c. Ia 
Miercurea Ciuc. Vom asigura nein- 
tîrziat toate completările de la came
ra de pulverizat și tunelul de uscare, 
în ce privește transportorul-distri- 
buitor, deși este executat din decem
brie 1974, nu l-am putut livra bene
ficiarului întrucît Ii mai lipsesc unele 
piese. Dar și acesta va ajunge pe 
șantierul noii fabrici de mobilă pînă 
în ziua de 15 iunie a.c.

— Articolul din „Scînteia" s-a dez
bătut cu toate cadrele de conducere 
din întreprindere — precizează ing. 
Florian Radu, directorul întreprin
derii de utilaje și piese de schimb din 
Filiași. Presa pentru asamblat corpuri 
a și fost livrată, iar dispozitivul de 
transfer panouri este executat In 
proporție de peste 80 la sută și-1 vom 
livra pînă la 11 iunie a.c. Cerem Insă 
sprijinul centralei noastre pentru 
procurarea de urgență a patru tipuri 
de subansamble (șaibe variabile, șai
be fixe, curea de antrenare și un 
electroventil), din fiecare cîte două 
bucăți. Colectivul unității noastre șl-a 
însușit critica beneficiarului din 
Miercurea Ciuc și va face totul ca 
pe viitor să-și onoreze prompt și la 
termen contractele.

Telefonic discutăm și cu tov. loan 
Trifan, secretarul comitetului de 

i partid de la I.U.P.S. Sibiu : „Șl cea 
de-a doua foarfecă-ghllotină restantă 
va fi livrată pînă Ia 20 iunie a.c.“.

Măsurile operative anunțate și în
treprinse pină acum, ca și angajamen
tele ferme asumate de furnizorii In 
cauză' și de Centrala de utilaje și 
piese de schimb București, din cadrul 
Ministerului Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții constituie 
o garanție că noul obiectiv — fabrica 
de mobilă de Ia I.P.L. Miercurea 
Ciuc — va putea fi gata la termenul 
stabilit. Punem totuși întrebarea : nu 
putea să se acționeze mai demult In 
acest sens, pentru ca munca construc
torilor și montorilor de pe acest șan
tier să nu fi fost cu nimic stînjenită 7

Sever UTAN
și corespondenții „ScînteU"

maramureșene
km de Baia Mare, in pădurea 
Lăpușel, este motelul „Două ve
verițe", iar la Sighetul Marma- 
ției — un elegant complex tu
ristic „Zimbrul" (cu restaurant 
și hotel). Toate aceste unități 
se bucură de aprecierea tot mal 
numeroșilor turiști români șl 
străini, care le calcă pragul.
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Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaVă exprim profunde mulțumiri pentru felicitările prietenești transmise cu ocazia zilei mele de naștere. Sînt bucuros că relațiile de prietenie și colaborare dintre cele două țări se dezvoltă bine și vă urez din toată inima multă sănătate și noi succese în muncă.

KIM IR.
Premierul Consiliului administrativ 

al Republicii Populare Democrate Coreene

Vizita vicepreședintelui Consiliului de Miniștri
al R. P. Ungare, Huszar Istvan

Adunare festivă cu prilejul Zilei

Cronica zilei
Primire la Ministerul 
Comerțului Exterior 

și Cooperării Economice 
Internaționale

Vineri dimineața, tovarășul Ion 
Pățan, viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
a primit pe Per Vignostad, director 
în Ministerul Afacerilor Externe al 
Norvegiei, președintele părții norve
giene la cea de-a V-a sesiune a Co
misiei mixte de comerț și cooperare, 
care își desfășoară lucrările la Bucu
rești.

In cadrul întrevederii au fost a- 
bordate aspecte ale relațiilor econo
mice dintre cele două țări, eviden- 
tiindu-se posibilitățile existente pen
tru lărgirea și diversificarea schim
burilor comerciale, cooperării in pro
ducție intre întreprinderile româ
nești de comerț exterior și firmele 
norvegiene.

întoarcerea de la Praga 
a delegației Frontului 

Unității Socialiste

Vineri s-a tntors de la Praga, de
legația Frontului Unității Socialiste, 
condusă de Tamara Dobrin, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
F.U.S., care a participat la intîlnirea 
cprezentanților opiniei publice din 
ațele socialiste membre ale Trata

tului de la Varșovia, organizată cu 
prilejul aniversării a 20 de ani de 
la încheierea acestui tratat.

Delegația a fost alcătuită din re
prezentanți ai sindicatelor, ai orga
nizațiilor de tineret și femei, ai oa
menilor muncii de la sate, din scrii
tori, ziariști și alți reprezentanți ai 
opiniei publice din țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Eugen 
Jebeleanu, vicepreședinte al Consi
liului Național al F.U.S., de acti
viști ai organizațiilor de masă și ob
ștești, ai Frontului Unității Socia
liste.

Au fost de față membri ai Amba
sadei R.S. Cehoslovace la București.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea profesorului 
Krishna Raj Aryal, ministrul aface
rilor externe al Nepalului, pentru 
felicitările transmise cu prilejul nu
mirii sale in funcția de ministru al 
afacerilor externe.

★
Teatrul Național „Ivan Vazov" din 

Sofia a prezentat, vineri seara, pe 
scena mare a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale" din Capitală, un 
spectacol de gală cu piesa „Odihnă 
la Arko Iris" de Dimităr Dimov. 
Piesa, care evocă pagini din războ
iul civil spaniol, avînd în centrul 
acțiunii destinul dramatic al ultimu
lui batalion republican, a fost mon
tată de regizorul Dimităr Stoianov. 
Scenografia aparține artiștilor plas
tici Kiril Nedelcev și Ivan Iordanov.

La spectacol au fost prezenți Ni- 
colae Mănescu, Emil Nicolcioiu, mi
niștri, Ion St. Ion, secretar general 
al guvernului, Dumitru Turcuș, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Ion Dodu Bălan, vicepreșe
dinte al Consiliului Culturii și Edu

cației Socialiste, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au asistat, de asemenea, Ivan A- 
bagiev, ambasadorul R.P. Bulgaria 
la București, alți șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Suediei, ambasadorul acestei țări la 
București, Curt Leijon, a oferit, vi
neri seara, o recepție la sediul am
basadei.

Au participat Nicolae Mănescu, 
ministrul energiei electrice, Emil Ni
colcioiu, ministrul justiției, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, general-colonel Vasile 
Ionel, adjunct al ministrului apărării 
naționale, funcționari superiori din 
M.A.E. și alte ministere, conducători 
de instituții centrale.

Erau prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
Galeria „Eforie" din Capitală 

găzduiește, începînd de vineri, o ex
poziție cu lucrări de grafică realiza
te de profesori și studenți din ca
drul Departamentului de artă al 
Universității din Florida (S.U.A.).

La vernisajul expoziției, organiza
tă în cadrul programului de schim
buri culturale dintre România și 
S.U.A., ca răspuns la expoziția ro
mânească de grafică și fotografii ar
tistice găzduită, în noiembrie 1973, 
de instituția americană de' învăță-» 
mint superior menționată, au luat 
parte membri ai conducerii Uniunii 
artiștilor plastici, reprezentanți ai 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, ai Ministerului Afacerilor 
Externe, artiști plastici și critici de 
artă, un numeros public.

In alocuțiunile rostite, criticul de 
artă Dan Grigorescu și Aurelius 
Fernandez, consilier al Ambasadei 
S.U.A. la București, au relevat le
găturile culturale existente între 
România și S.U.A.

în aceeași zi, la studioul de crea
ție al Asociației artiștilor fotografi, 
a fost deschisă o expoziție cuprin- 
zînd 70 de fotografii artistice, care 
au, de asemenea, ca autori cadre 
didactice și studenți ai Universității 
din Florida.

★
în, cadrul Săptămînii culturii libi

ene, scriitorul Iusuf Șerif, care ne 
vizitează țara cu acest prilej, a făcut 
o expunere, vineri după-amiază, în 
sala Dalles, despre arta și literatu
ra libiană. In continuare a fost pre
zentat un program de filme docu
mentare din Republica Arabă Libi
ană. _______ ._________ ,

Vizita redactorului șef 
al ziarului „El Moudjahid“

La invitația ziarului „Scînteia", 
ne vizitează țara Kamel Belkacem, 
redactor-șef al ziarului „El Moud- 
jahid“ din Algeria. Oaspetele a avut 
convorbiri la Ministerul Minelor, Pe
trolului și Geologiei, ’la Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, Ager- 
pres, Radioteleviziune și a vizitat în
treprinderi și instituții social-cultu- 
rale din Capitală, din județele Pra
hova, Brașov și Constanța.

Ieri, tovarășul Kamel Belkacem a 
fost primit de tovarășul Ștefan An
drei, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8. S 

șl 10 iunie. In țară : Vreme in general 
Instabilă. Cerul va fi variabil, cu In- 
nourărl mai accentuate în sudul șl es
tul țării, unde se vor semnala ploi lo-

cale de scurtă durată, mai ales la în
ceputul intervalului. In rest, averse 
izolate. Vînt potrivit cu unele intensi
ficări, temperaturile mintme vor fl cu
prinse intre 8 și 16 grade, iar maxi
mele între 18 și 24, mai ridicate în sud- 
vest. în București : Cerul va fi tem
porar noros, ploi de scurtă durată. în
deosebi în primele după-amleze. Vint 
potrivit, temperatura ușor variabilă la 
început, apoi în creștere.

Primire la priimil ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, a primit, vineri 
după-amiază, pe tovarășul Huszar 
Istvan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Ungare, pre
ședintele Oficiului Național de Pla
nificare, care se află in țara noastră.

In timpul convorbirilor s-a subli
niat cu satisfacție evoluția ascenden
tă a relațiilor dintre România și Un
garia, dorința comună și căile de ac
ționat pentru dezvoltarea colaborării 
și cooperării economice și tehnico- 
științifice dintre cele două țări. S-au

★
Vineri dimineață a sosit în Capi

tală tovarășul Huszar Istvan, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Ungare, președintele Ofi
ciului Național de Planificare.

La feosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost întîmpinat de tova
rășul Mihai Marinescu, viceprim-mi
nistru al guvernului, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
de alți membri ai conducerii C.S.P.

A fost prezent Gyorgy Biczâ, am
basadorul R. P. Ungare la București, 
și membri ai ambasadei.

★
La Palatul din Piața Victoriei au 

Început, vineri după-amiază, con
vorbirile dintre tovarășii Mihai Ma
rinescu, viceprim-ministru al guver
nului, președintele Comitetului de

naționale a Republicii Vietnamului de Sud
evidențiat, totodată, măsurile de în
treprins pentru definitivarea acțiunii 
de coordonare a planurilor pe peri
oada 1976—1980.

La întrevedere, desfășurată intr-o 
atmosferă prietenească, au participat 
tovarășii Mihai Marinescu, viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, și 
Mircea Georgescu, secretar general 
adjunct al guvernului.

Ă luat parte Gyorgy Biczo, amba
sadorul R. P. Ungare la București.

(Agerpres)

*
Stat al Planificării, și Huszar Istvan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Ungare, președintele 
Oficiului Național de Planificare.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă tovără
șească, de prietenie, au fost discu
tate probleme privind dezvoltarea 
relațiilor economice dintre România 
și Ungaria în cadrul activității de 
coordonare a planurilor celor două 
țări în perioada 1976—1980.

Au participat membri ai conduce
rii Comitetului de Stat al Planifică
rii, persoanele oficiale care îl înso
țesc pe vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Ungare, precum 
și ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Gyorgy Biczo.

(Agerpres)

Deschiderea expoziției documentare

„Marea victorie a poporului sovietic
împotriva Germaniei hitleriste"

La "Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România s-a deschis, 
vineri, expoziția documentară „Ma-, 
rea victorie a poporului sovietic îm
potriva Germaniei hitleriste", orga
nizată in colaborare cu Muzeul cen
tral al revoluției din Moscova.

Imaginile, alte mărturii «documen
tare ilustrează, după cum subliniau 
în alocuțiunile rostite la vernisaj 
Nicolae Cioroiu, directorul Muzeului 
de istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democratice 
din România, și V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. la București, 
eroismul poporului sovietic în mare
le război de apărare a patriei, suc
cesele obținute in construirea socie
tății comuniste în domenii dintre 
cele mai diverse, precum și lărgirea 
continuă a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre țările noastre.

La festivitatea de deschidere au 
fost prezenți Constantin Matei și Du
mitru Turcuș, adjuncți de șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., general-ma
ior Gheorghe Gomoiu, adjunct al mi
nistrului apărării naționale, secretar 
al Consiliului Politic Superior al ar-
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PROGRAMUL I

Film .serial pentru copii : 
„Răpitorii".
Tribuna TV.
Preferințele dv. muzicale sînt 
și preferințele noastre. 
Telecinemateca.
Telex.
Artiști amatori în concurs. 
Campionatele europene de 
box. Semifinale.
Caleidoscop cultural-artistic. 
Vlrstele peliculei.
Telex.
Documentar TV 1 „Impresii 
din Maramureș" 
Club T.
Campionatele europene mas
culine de gimnastică.
Publicitate.
Teleglob : imagini mexicane. 
1001 de seri.
Telejurnal. 
Teleenclclopedia. 
Film serial : Kojak. 
Telejurnal.
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21,40 ....
21.50 Săptămlna sportivă.
22,00 Intîlnirea de la ora 10..,

NOTE • NOTE • NOTE • NOTE

Practica elevilor 
își etalează valorile

Cu o consecventă dem
nă de laudă, școlile din 
sectorul 3 al Capitalei 
prezintă în expoziții anua
le rezultatele obținute de 
elevi în cadrul activităților 
tehnico-productive. Aflată 
acum la a V-a ediție, ex
poziția lucrărilor executate 
de elevi in ateliere-școală 
sau direct în producție, în 
întreprinderile sectorului — 
deschisă în holul Liceului 
real-umanist nr. 15 — im
pune atenției cîteva ele
mente.

Mai întîi o situație statis
tică. In anul școlar 1971— 
1972 valoarea producției 
realizate din activitatea 
tehnico-productivă era de 
5 100 000 lei. Astăzi, în al 
cincilea an de aplicare 
rodnică a măsurilor preco
nizate de partid pentru le
garea școlii de producție, 
de viață, valoarea a ajuns 
la aproape 25 milioane lei. 
Ce reprezintă ea concret ? 
Zeci și sute de repere și 
sortimente pentru „marea 
producție", mii și zeci de

mii de produse de largă 
utilitate gospodărească — 
de la ustensile electrice și 
metalice de uz casnic pînă 
lă aparate de radio cu tran- 
zistori, de la lenjerie și 
confecții pînă la piese de 
mobilier și instrumentar 
pentru autodotarea școlilor.

Din cărțile de vizită care 
însoțesc exponatele se con
turează — cu valoare de 
real schimb de experiență 
cu școlile din alte părți — 
unele căi interesante 
integrare a tineretului 
Iar în munca direct 
ductivă : organizarea 
centre de 
cu profil complex, în care 
lucrează elevii mai multor 
școli ; conlucrarea directă 
a unor școli cu întreprin
derile patronatoare pen
tru realizarea unor repere 
din producția curentă a 
acestora (în ateliere ame
najate fie în școală, fie în 
uzină) ; organizarea în 
școală a unei adevărate 
microîntreprinderi care lu
crează, pe bază de contrac-

de 
șco- 
pro- 

de 
ateliere-școală.

te. diferite produse pentru 
beneficiari etc.

Cel ce vizitează această 
expoziție nu poate însă să 
nu observe și unele con
traste, evidente de la o vi
trină la alta. Deși. în ge
neral. fată de edițiile an
terioare ponderea produ
selor de artizanat și lucru 
manual a scăzut, în favoa
rea creșterii ponderii pro
duselor specifice industriei 
de prelucrare a metalelor, 
și la această ediție a expo
ziției unele școli se „reco
mandă" încă îndeosebi 
asemenea „produse", 
radoxal, chiar școli în 
aceste sortimente sînt 
me în comparație cu 
dusele de largă 
și eficientă economică au 
acordat celor dinții un spa
țiu exagerat în expoziție. 
Expoziția demonstrează că 
în cuprinsul sectorului 
coexistă experiențe din 
cele mai valoroase, alături 
de unele situații care pro
bează lipsa simțului gos
podăresc. Un motiv în plus 
de analiză și măsuri prac
tice din partea tuturor 
factorilor din sectorul 3 
răspunzători de pregătirea 
tineretului școlar pentru 
muncă și viață.

prin 
Pa- 

care 
infi- 
pro- 

utilitate

Florica DINULESCU

almatei, loan Jinga, vicepreședinte 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Ilie Murgulescu, vice
președinte al Consiliului general 
A.R.L.U.S., funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, un 
numeros public.

Au fost de față șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Cu prilejul zilei de 6 Iunie, cînd se 
împlinesc șase ani de la constituirea 
Guvernului Revoluționar Provizoriu, 
Ziua națională a Republicii Vietna
mului de Sud, vineri după-amiază a 
avut loc, la întreprinderea IREMOAS 
din Capitală, o adunare festivă or
ganizată sub egida Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., Consiliu
lui Național al Frontului Unității 
Socialiste și Comitetului național de 
solidaritate cu lupta poporului viet
namez.

La adunare au luat parte Lam Van 
Luu, ambasadorul Republicii Vietna
mului de Sud, Tran Cuc, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R.D. Viet
nam la București, membri ai celor 
două ambasade.

Adunarea festivă a fost deschisă 
de tovarășul Petre Constantin, secre
tar al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R.

Luînd cuvîntul, tovarășul Gheor- 
gheStuparu, vicepreședinte al Con
siliului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, membru al 
Consiliului municipal al F.U.S., a 
subliniat deosebita însemnătate a 
creării Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, relevînd că istorica victorie 
obținută Ia 30 aprilie prin lupta 
dreaptă a poporului vietnamez, vic
torie pe care toate forțele mondiale 
iubitoare de pace și progres din 
lume au salutat-o cu nespusă satis
facție și bucurie, a însemnat o con
firmare strălucită a adevărului incon
testabil că nu există forță capabilă 
să înfrîngă un popor hotărît să-și 
apere independența și suveranitatea.

Recunoscînd din prima zi a exis
tenței sale Guvernul Revoluționat 
Provizoriu — a. spus vorbitorul — 
România a militat permanent pentru 
întărirea legăturilor sale de solidari
tate și prietenie cu Vietnamul luptă
tor și este hotărîtă să acorde și în 
continuare întregul său sprijin po
porului vietnamez în noile condiții 
ale dezvoltării sale politice și econo- 
mico-sociale, spre binele celor două 
popoare, al cauzei progresului și 
păcii în lume.

Ambasadorul Lam Van Luu a ară
tat în cuvîntul său că poporul viet
namez sărbătorește Ziua națională a 
Republicii Vietnamului de Sud în 
condițiile noi create de istorica vic
torie, dobîndită după 30 de ani de 
luptă grea și de sacrificii, victorie 
care a creat condiții favorabile pen
tru dezvoltarea multilaterală a celor

două zone ale Vietnamului, deschi- 
zînd o perspectivă strălucită pentru 
construirea unui Vietnam pașnic, 
reunificat, independent, democratic și 
prosper, ceea ce va insemna o con
tribuție valoroasă la cauza revoluțio
nară" în lume și îndeplinirea ultimei 
dorințe a președintelui Ho Și Min.

Ambasadorul Republicii Vietnamu
lui de Sud a adresat călduroase mul
țumiri partidului și poporului nostru 
pentru sprijinul și ajutorul prețios 
acordate luptei drepte a populației 
vietnameze pentru salvarea naționa
lă și și-a exprimat convingerea că 
țara sa va beneficia de același aju
tor și sprijin 
carea rănilor 
zarea vieții.

FAPTUL
DIVERS

multilateral in vinde- 
războiului și normall-

★
Ambasadorul Vietnamului de Sud, 

Lam Van Luu, a vorbit, vineri, la 
posturile noastre de radio și televi
ziune cu prilejul împlinirii a șase 
ani de la 
Revoluționar 
națională a 
de Sud.

constituirea Guvernului 
Provizoriu, sărbătoarea 
Republicii Vietnamului

■ ★
prilej, ambasadorul Re- 

Vietnamului de Sud, Lam
Cu același 

publicii T" 
Van Luu, a organizat. Ia sediul am
basadei, o gală de filme documen
tare, urmată de cocteil.

Au participat Corneliu Mănescu și 
Eugen Jebeleanu, vicepreședinți ai 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste. general-maior 
Gheorghe Gomoiu, adjunct al minis
trului apărării naționale, secretar a! 
Consiliului Politic Superior al ar
matei. loan Jînga, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Tudor Ionescu, președintele 
Comitetului național de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, generali și ofițeri 
superiori, oameni de artă și cultură.

A luat parte, de asemenea, Tran 
Cuc, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al R. D. Vietnam la București.

(Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 6 IUNIE 1975
Extragerea I : 80 59 8 3 56 72 13 

71 47
Extragerea a Il-a : 18 62 1 37 26 

11 49 35 30

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

Campionatele europene de box
VARȘOVIA 6 (de la trimisul A- 

gerpres, Paul Ochialbi). Cea de-a 
XXI-a ediție a campionatelor euro
pene de box a continuat ieri, la Ka
towice, cu întrecerile semifinale. In
tr-unui dintre cele mai spectacu
loase meciuri, pugilistul român de 
categoria semiușoară Simion Cuțov 
l-a învins la puncte pe campionul 
polonez Ryszard Tomczyk. Simion 
Cuțov a dominat lupta în toate cele 
trei reprize, obținînd decizia cu 5—0. 
Astfel, S. Cuțov se califică în finală, 
urmind să-și apere titlul continen
tal cucerit cu doi ani în urmă la 
Belgrad.

La categoria semimuscă, Remus 
Cosma a pierdut la puncte în fața 
spaniolului E. Rodrigues, iar laca- 
tegorîa cocoș, C. Andrejkovski 
garia) l-a învins la puncte pe 
cea Tone.

(Bul- 
Mir-

A

Constantin
puncte pe

La categoria muscă, 
Gruiescu l-a învins la 
campionul Ungariei, Laszlo Orban. 
In urma acestei victorii, Gruiescu 
s-a calificat în finală, urmind să bo- 
xeze cu V. Zasipko (U.R.S.S.). Con- 
firmînd forma bună demonstrată la 
aceste campionate, Victor Silberman 
a obținut și el calificarea, întrecînd 
la puncte (decizie de 5—0) pe boxe
rul danez Botkker. Pugilistul român 
îl va întîlni în finala categoriei se- 
mimijlocie pe finlandezul Kalevi 
Marjaama. La categoria grea, polo
nezul Andrei Biegalski l-a întrecut 
prin KO tehnic în rundul doi pe 
Mircea Șimon.

Din echipa României pentru fina
lele celei de-a XXI-a ediții a campio
natelor europene de box s-au califi
cat trei boxeri : C. Gruiescu, S. Cu- 
țov și V. Silberman.

Campionatul european de baschet
în trei 

Karlovaț 
trecerile 
pionat european masculin de baschet. 
La actuala ediție a competiției, ale 
cărei favorite sînt selecționatele 
U.R.S.S. și Iugoslaviei, participă 12 e- 
chipe, care au fost repartizate în 
trei grupe preliminare. Primele două 
clasate din fiecare grupă urmează să 
se califice pentru turneul final, pro
gramat, între 10 și 15 iunie, la 
Belgrad.

orașe din Iugoslavia (Split, 
și Rijeka) încep astăzi în- 
celui de-al XIX-lea cam-

României face parte 
alături, de formațiile

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
JUDO : Trei medalii de aur 
cucerite de sportivii români

La Istambul se desfășoară prima 
ediție a Campionatelor balcanice de 
judb. întrecerile individuale au pri
lejuit cîteva succese ale sportivilor 
români, care au cucerit trei medalii 
de aur prin Loghin Lazăr (semimij- 
locie), > Ionel Lazăr (mijlocie) și 
Gheorghe Nache (semigrea).

Campionatele continuă cu proba 
pe echipe.

TENIS

£

Imagini ciuntite

Selecționata 
din grupa C, 
Spaniei, Greciei și Bulgariei.

Astăzi, în primul joc, baschetba- 
liștii români vor întîlni, la Rijeka, 
reprezentativa Greciei.

In turul doi al campionatelor in
ternaționale de tenis ale Franței, 
jucătorul român Ilie Năstase l-a e- 
liminat cu 3—6, 6—3, 6—0 pe italia
nul Paolo Bertolucci. Alte rezul
tate : Vilas — Muntanola 6—1, 6—3 ; 
Ramirez — Robinson 7—6, 6—0 ; 
Kodes — Volkov 6—3, 6—4 ; Smith 
— Ganzabal 6—3, 6—2 ; Kyrmair — 
Metreveli 2—6, 7—5, 6—4 ; Tanner — 
Barthes 6—4, 3—6, 6—2 ; Goven — 
Kary 6—3, 7—5 ; Franulovici — Mu
noz 6—0, 6—7, 6—2 ; Gottfried — 
Gorman 7—6, 6—4 j Pilici — Pattison 
6—4, 6—3.

TENIS

Meciul Spania — România 
va avea loc la Barcelona

SIMPOZIOANE 
OMAGIALE

în cadrul manifestărilor în
chinate împlinirii a 375 de ani 
de la prima unire politică a 
țărilor române sub Mihai Vi
teazul, la Baia Mare și Sighe- 
tu-Marmației au avut loc sim
pozioane cu tema „Lupta po
porului român pentru unitate, 
eliberare socială și independen
tă națională". Cu acest prilej, 
membri ai biroului comitetului 
județean de partid, oameni de 
știință și cultură din Capitală, 
veterani ai războiului antifas
cist au vorbit despre jertfele a- 
duse de poporul român în nu
mele demnității, libertății și in

dependenței patriei. (Gheorghe 
Susa).

„FILE DE ISTORIE"
Peste 5 000 de oameni ai mun

cii din Gorj și județele înve
cinate au fost prezenți la Pa- 
deș, in frumoasa Cîmpie a Soa
relui, la manifestările politice și 
cultural-artistice prilejuite de 
evocarea personalității pandu
rului din Vladimiri și a mișcă
rii revoluționare din anul 1821. 
Cu acest prilej, elevii școlii ge
nerale din localitate și ai Li
ceului pedagogic din Tg. Jiu au 
prezentat un montaj artistic e- 
vocator intitulat „File de isto
rie — Padeș 1975", după care, 
formații de amatori din jude

„Am revăzut recent, pe 
micul ecran, filmul „Mihai 
Viteazul". Am stat în fața 
televizorului împreună cu 
copiii mei, cărora le vor
bisem pe larg despre va
loarea acestei remarcabile 
realizări a cinematografiei 
noastre. Din păcate însă, 
filmul a fost prezentat în 
condiții proaste, cu scene 
și dialoguri ciuntite, cu 
„sărituri" care făceau unele 
episoade de neînțeles. S-a 
mai întîmplat și în cazul 
altor filme ca reluarea lor 
pe micul ecran să prezinte 
astfel de neajunsuri regre
tabile. Fiind vorba însă 
despre un film românesc 
de ținuta și însemnătatea 
social-educativă a celui la 
care mă refer, cred că 
ciuntirile nu-și pot găsi 
nici o justificare. Respec
tul față de valorile culturii 
românești și față de crea
țiile cinematografice în ge
neral, ca și considerația 
față de telespectatori im
pun, după părerea mea, 
evitarea cu strictețe a a- 
cestui gen de neglijență".

NOTA RED. Considerăm 
că autorul scrisorii de 
mai sus are perfectă drep
tate. De la televiziune am 
aflat că neajunsurile sem
nalate se datoresc, în ce 
privește filmul „Mihai Vi
teazul", uzurii peliculei. In 
legătură cu aceasta, foru
rile competente din cadrul 

’ centralei „România-film" 
precizează că un film care 
a rulat vreme îndelungată 
în cinematograf poate, in
tr-adevăr, avea cndre lipr 
să, ca o consecință a pro
cesului firesc de uzură. 
Dar că — dată fiind 
semnătatea proiectării 
mului pe micul ecran 
televiziunea ar fi putut
tine, la rigoare, copia-eta- 
lon a filmului „Mihai Vi
teazul", care ar fi asigurat 
o proiecție corespunzătoare. 
Este un aspect al conlucră
rii dintre televiziune și ci
nematografie care, cum se 
vede, nu se 
totdeauna In 
plar, spre 
îndreptățită
de telespectatori.

Federația spaniolă de tenis a con
firmat că meciul dintre echipele 
României și Spaniei, contînd ca se
mifinală a zonei europene (grupa A) 
a „Cupei Davis", se va desfășura 
între 18 și 20 iulie pe terenul de la 
„Real Club" din Barcelona.

Pe de altă parte, Pablo Llorens, 
președintele forului spaniol, a anun
țat că este posibil ca Manuel Oran- 
tes și Juan Gisbert să nu participe 
la actuala ediție a turneului de la 
Wimbledon. Cei doi cunoscuți tenis- 
mani spanioli intenționează să intre 
într-o scurtă vacanță, după care 
urmează să reia pregătirile în ve
derea meciului pentru „Cupa Davis".

ATLETISM: Concursul de la 
Ostrava

In cadrul concursului „Pantoful 
de aur" de la Ostrava, atleta ceho
slovacă Helena Fibingerova a cîștigat 
proba feminină de aruncarea greută
ții cu performanța de 21,43 m. Cla
sată pe locul secund, atleta româncă 
Valentina Cioltan a stabilit un nou 
record national cu rezultatul de 
18.41 m (vechiul record il aparținea 
Mihaelei Loghin cu 18,11 m).

VOLEI: România - 
slovacia 3—1

Ceho-

In ziua a doua a turneului inter
național masculin de volei, care se 
desfășoară în sala „Universiada" din 
Sofia, reprezentativa României a 
învins cu scorul de 3—1 
13—15, 15—12, 15—9) formația 
slovaciei.

(15—S, 
Ceho-

Marin CRISTEA

țele Gorj, Hunedoara șl Me
hedinți au susținut, pe tot cu
prinsul zilei, un bogat program 
artistic. (D. Prună).

ZILELE CULTURII 
CĂLINESCIENE

In municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej se desfășoară 
cea de-a Vil-a ediție a Zile
lor culturii călinesciene. Deve
nită tradițională, această mani
festare culturală a întrunit in 
orașul de pe Trotuș personali
tăți de seamă ale culturii și 
științei românești contempora
ne, profesori universitari, scrii
tori, critici, editori, artiști. Pro
gramul, care cuprinde șezători

în- 
fil-

ob-

desfășoară în- 
mod exem- 

nemulțumlrea 
a milioanelor

literare, simpozioane, spectaco
le de teatru și sportive, sesiuni 
științifice etc., s-a deschis cu 
un colocviu pe tema „Industrie

CARNET
CULTURAL

și spiritualitate", desfășurat pe 
platforma petrochimică Bor- 
zești La această ediție, Zilele 
culturii călinesciene au cuprins 
și localitățile învecinate — Tg. 
Ocna, Dărmănești, Oltuz, Cașln,

i

Liei Manoliu i s-a înmînat 
Trofeul Fair-Play

PARIS 6 (Agerpres). — La Pala
tul UNESCO din Paris a avut loc 
vineri ceremonia decernării Trofee
lor Fair-Play „Pierre ’de Coubertin", 
celor doi laureați ai anului 1974 : 
fosta campioană olimpică de atle
tism, maestra emerită a sportului 
Lia Manoliu (România) și sportivul 
elvețian Claude Ravonel, campion de 
karate.

La festivitate a fost de față pre
ședintele Comitetului internațional 
olimpic, lordul Killanin.

înmînînd Liei Manoliu trofeul, di-, 
rectorul general al UNESCO, Ama- 
dou-Mahtar .M’Bow, a subliniat cali
tățile sportive și morale ale laurea
tei, caracterul exemplar al activității 
sale, atît pentru viața sportivă inter
națională, cit și pentru educație in 
general.

Dofteana — unde au fost pro
gramate șezători literare, re
citaluri de poezie și muzică etc. 
Manifestarea se va încheia cu 
un recital liric de poezie con
temporană intitulat sugestiv 
„Poetul în cetate" și cu un co
locviu de impresii. (Gheorghe 
Baltă).

„PRIMĂVARA SI Bl ANĂ"
Pe scena Casei de cultură a 

sindicatelor din Sibiu au avut 
loc cele trei concursuri „tradi
ționale" : de romanțe, de mu
zică populară și muzică ușoară 
românească din cadrul festiva
lului cultural-artistic „Primăva
ra sibiană". Aflată In acest an

ȘAH
inter- 
Timi-

După 11 -runde, în turneul 
național feminin de șah de la 
șoara continuă să conducă Nona Ga- 
prindașvili (U.R.S.S.) cu 10 puncte 
(1), urmată de Baumstark (România) 
— 7,5 puncte (1), Borisova (Bulga
ria) — 7,5 puncte. în runda a 11-a 
Gaprindașvili a întrerupt cu Baum
stark într-o poziție complicată. Bo
risova a cîștigat la Kasprczyk, iar 
partida Makai — Nuțu s-a terminat 
remiză.

FOTBAL : Surpriza în campio^ 
natul european

La Reykjavik, în prezența a peste 
10 000 de spectatori, s-a disputat 
meciul retur dintre selecționatele 
Islandei și R. D. Germane, contind 
pentru grupa a Vil-a a campiona
tului european interțări. Fotbaliștii 
islandezi au obținut o surprinză
toare victorie cu scorul de 2—1 (2—0),

la a zecea ediție, manifestarea 
are drept scop afirmarea de 
noi și autentice talente. Artiștii 
amatori — tineri muncitori, e- 
levi ai școlilor profesionale ș.a. 
— selecționați în cadrul celor 
trei gale-concurs vor lua parte 
la gala laureaților (programată 
la 12 iunie) în cadrul căreia 
cîștigătorilor li se va înmîna 
cupa de cristal „Primăvara si
biană". (Nicolae Brujan).

U.R.S.S. — TARA 
TURISMULUI

Acesta este genericul unei fo- 
toexpoziții deschise zilele tre
cute la Casa de cultură a sin
dicatelor din Suceava. Organi

zată sub egida Ministerului Tu
rismului din țara noastră și a 
INTURIST-ulul — organism 
specializat din U.R.S.S. — foto- 
expoziția prezintă imagini re
prezentative din activitatea oa
menilor muncii sovietici pentru 
construirea comunismului, as
pecte ale culturii și civilizației 
în continuă dezvoltare și înflo
rire din țara prietenă. La ver
nisaj au luat parte reprezen
tanți ai Direcției generale pen
tru turism internațional din 
U.R.S.S. și ai Ministerului Tu
rismului, reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, 
oameni de' artă și cultură, un 
numeros public. (Gheorghe Pa- 
rascan).

Au copiii 
de la cine 
învăța...

La sediul miliției orașului Fi- 
Iiași, județul Dolj, s-au prezen
tat profesorii T. Stancu și D. 
Vasilcan din localitate :

— Poftiți. E un pachet eu 
bani : 10 000 de lei.

— Unde i-ați găsit 1
— Pe linia ferată.
Peste puțin timp, Ia același 

sediu al miliției s-a prezentat 
cetățeanul Ion Grigore Rada :

— Vă rog să mă ajutați. Am 
pierdut un pachet cu 10 000 de 
lei.

— Unde 1-ațl pierdut ?
— Cred că prin preajma gă

rii, pe lingă linia ferată.
Cînd 1 s-a înmînat pachetul 

cu bani nu-1 venea să-și crea
dă ochilor.

Dar de ce i-a 
fost frică...

„Deși mă grăbeam, pentru că 
trebuia să ajung la I.T.A. Rovi- 
nari, unde lucrez, am avut ghi
nionul să-mi răsară o circiumă 
în drum". Am reprodus din de
clarația dată la miliție de Gh. 
Șerban. „Circiuma" din drum 
era restaurantul „Cocoșul de 
aur" din Tg. Jiu. După ce a ie
șit din el, pe trei cărări, Șerban 
s-a dus spre autogară, dar i-a 
ieșit in cale un chioșc, unde a 
intrat prin forțarea ușii, insu- 
șindu-și tot felul de obiecte. 
Cînd să iasă, doi trecători pun 
mina pe Șerban, dar Șerban in
tră din nou in chioșc și blochea
ză ușa. Mai departe, în decla
rația dată la miliție, scrie ne
gru pe alb : „Recunosc că, fiind 
în stare de ebrietate, am intrat 
in chioșc și am luat cîteva o- 
biecte. Dar rog să se rețină că 
eu singur m-am închis in chioșc 
și am așteptat tsă vină miliția 
și să mă scape de cei doi agre
sori, de care mi-era frică". Dar 
de ce i-a fost frică n-a scăpat.

Zahărul 
piperat

Cărăușan Viorica, gestionară 
Ia magazinul alimentar din II- 
ba (Maramureș), a vîndut in
tr-o zi, la două cumpărătoare, 
nu mai puțin de 200 kg de za
hăr. Cele două ziceau că-1 iau 
pentru albine. Dar dacă 7 O în
trebare pe care și-au pus-o orga
nele de miliție, iar pentru afla
rea răspunsului au început să 
înlănțuie o serie de întîmplări, 
petrecute una după alta. Și așa 
au ajuns pe urinele unor spe
culanți care preparau țuica in 
instalații improvizate, și nu din 
prună sau alte fructe, ci din 
zahăr. O singură necunoscută a 
mai rămas : ce măsuri „en-de- 
tail" și cu piper va lua direcția 
comercială județeană împotriva 
celor care fac rezerve de zahăr 
și-1 revînd „en-gros“ pentru a- 
semenea scopuri ?

Un dosar, 
două dosare...

Muncitorul Tudor Bădol, de 
la întreprinderea de piele ți în
călțăminte Rimnicu-Vilcea, s-a 
dus la biroul personal al unită
ții cu rugămintea să-i fie anga
jată și soția.

— Locuri de munci avem, ți 
problema se rezolvă — l-a asi
gurat inspectorul de personal 
Marin Făgețeanu, după care a 
adăugat : Problema se rezolvă, 
dar te costă 1000 de lei.

Contrariat, T.B. l-a anunțat 
pe șeful lui de secție, C. Dăni- 
lă, iar acesta l-a povățuit t

— Di-i banii, și pe urmă ve
dem noi ce se intimplă.

Intrind in posesia banilor, 
M.F. s-a apucat imediat de în
tocmirea dosarului de angajare. 
Tot imediat a văzut și T.B. ce 
s-a întîmplat. Un lucrător de 
miliție a luat locul inspecto
rului și a inceput, la rindul său, 
un alt dosar : pentru luare de 
mită.

Din pensia 
bătrînei...

— Sînt un om cu necazuri. 
Am o familie numeroasă. Aș 
vrea să lucrez aici, în întreprin
dere.

— Foarte bine., De cînd vreți 
să începeți lucrul ?

Asemenea discuții au fost 
purtate de Gheorghe Roșulescu, 
din Drobeta Turnu-Severin, la 
diferite Întreprinderi, dar la nici 
una n-a rămas. De la fabrica de 
pîlne a plecat repede, pe motiv 
că e prea cald. La C.P.L. i s-a 
părut prea greu. La Poștă nu i 
s-a oferit — zice el — un post pe 
măsura... aptitudinilor. Care ap
titudini ? Nici el nu prea știe 
ce aptitudini are, că încă nu și 
le-a descoperit pînă acum, la 26 
de ani. Același motiv îl invocă 
și soția sa, de 23 de ani, care 
refuză diferite oferte de servi
ciu, în speranța că va găsi un 
post cu retribuție mare și trea
bă puțină. După cum am aflat 
de la miliție, soții Roșulescu au 
4 copii. Și cînd te gindești că 
trăiesc din pensia unei bătrîne 
în vîrstă de 90 de ani !...

Rubrlcd redactata de
Petre POPA
cu spri|inui corespondenții!» 
.Scîntell"
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In întîmpinarea vizitei președintelui nicolae ceaușescu
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU IN MEXIC

Răspunzind interesului viu al opiniei publice mexicane, 

la Ciudad de Mexico a apdrut volumul 

NICOLAE CEAUȘESCU
ROMÂNIA IN FATA LUMIICONTEMPORANE

Delegația de activiști 
ai P. C. R. primită 

la C. C. al P. C. U. S.
MOSCOVA 6 — Corespondentul

nostru transmite : Delegația de 
activiști ai Partidului Comunist Ro
mân. condusă de tovarășul Ion Din- 
că, membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean Ar
geș al P.C.R., care, la invitația C.C. 
al P.C.U.S., face o vizită pentru 
schimb de experiență în U.R.S.S., a 
fost primită, la 6 iunie, de I, V. Ka
pitonov, secretar al C.C, al P.C.U.S.

La întrevedere a participat, de a- 
semenea, ambasadorul Republicii So
cialiste România în Uniunea Sovie
tică. Gheorghe Badrus.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Convorbiri intre președinții 
losip Broz Tito și Kim Ir Sen
BELGRAD 8 (Agerpres). — Iosip 

Broz Tito, președintele R.S.F. Iugo
slavia, președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, și Kim Ir 
Sen, secretar general al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, președin
tele R.P.D. Coreene, au avut, vineri, 
convorbiri în probleme de interes 
comun la reședința președintelui 
iugoslav de la Brdo kod Kranja.

După cum relatează agenția Ta- 
niug, într-o declarație pe care a fă
cut-o în urma acestor convorbiri, 
președintele Tito a arătat că au fost 
abordate probleme ale relațiilor re
ciproce și principalele probleme In
ternaționale, realizîndu-se o înțele
gere deplină în domeniile discutate.

Comunicat bulgaro-coreean

DE PRETUTINDENI

CIUDAD DE MEXICO 6 (Ager- 
pies). — Corespondentul Agerpres 
transmite : La Ciudad de Mexico a 
ieșit de sub tipar lucrarea „Româ
nia in fafa lumii contemporane".

Volumul cuprinde o amplă cule
gere de extrase din cuvîntărlle, ex
punerile și interviurile tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU din pe
rioadă 1970—1975, răspunzind ast
fel interesului publicului cititor din 
Meocic de a cunoaște preocupările 
și realizările poporului român, ac
tivitatea țării noastre pe planul po
liticii externe.

Culegerea este precedată de o 
notă biografică, relevînd drumul de 
luptă și activitatea revoluționară ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
care i-au adus dragostea și prețuirea 
poporului român, exprimate prin 
înaltele funcții ce i-au fost Încre
dințate.

Cuvîntul introductiv al lucrării 
subliniază că România și Mexicul, 
țări cu numeroase și profunde afi
nități, aduc o contribuție deosebită 
la dezvoltarea relațiilor și colaboră
rii între state, indiferent de regi
mul social și politic, la soluționa
rea problemelor internaționale.

„Politica externă plină de cute
zanță și de spirit creator, indepen
dentă sf patriotică pe care o desfă
șoară România, personal șeful statu
lui român, a făcut posibil să se în
treprindă primii pași pentru apro
piere pe pian international. Româ
nia, ca țară socialistă, este pre
cursoarea destinderii" — se arată în 
cuvîntul introductiv.

In continuare, este subliniat faptul 
că România, ca tară balcanică, acor
dă o importanță specială acestei 
zone. Pornind de la realitățile aces
tei zone și ale continentului euro
pean, România acționează cu hotă- 
rire pentru dezvoltarea colaborării 
și Înțelegerii intre toate țările bal
canice, cu scopul de a găsi modali
tăți diferite și concrete de extindere 
a colaborării, de transformare a 
Balcanilor într-o zonă fără trupe și 
baze militare străine, fără arme nu
cleare, într-o zonă a păcii și co
laborării, ceea ce va contribui la 
realizarea securității europene, pre
cum și la dezarmarea generală.

„încă înainte de restabilirea rela
țiilor diplomatice, se arată în pre
față, pozițiile Mexicului și României 
în organismele internaționale coinci
deau sau se completau. în probleme 
ca realizarea de zone denucleari- 
zate, dezarmarea generală, controlul 
efectiv al dezarmării, necesitatea 
sprijinirii țărilor lumii a treia, lup
ta împotriva colonialismului. cele 
două țări aia desfășurat o colaborare 
•trinsă".

Subliniind importanța vizitei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în 
Mexic, prefața arată că ea „deschide 
un nou capitol în relațiile dintre 
Mexic și România și stabilește un 
contact direct între doi conducători 
de prestigiu în rindul popoarelor 
progresiste".

Textele selectate din cuvîntările, 
expunerile și interviurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sînt grupate în 
șase capitole tematice. Cititorul me
xican are posibilitatea să cunoască 
concepțiile și politica partidului și 
statului nostru, promovate în condi
țiile schimbărilor fundamentale re
voluționare care s-au produs în via
ța internațională în ultima perioa
dă. ale modificărilor în raportul de 
forțe pe plan mondial. Se relevă că 
activitatea internațională a Români
ei din această perioadă a urmărit 
promovarea cu consecvență a politi
cii de colaborare și pace internațio
nală, de dezvoltare a relațiilor cu 
toate statele lumii. Indiferent de o- 
rînduirea lor socială, inclusiv cu ță
rile capitaliste dezvoltate.

La baza politicii externe a Româ
niei se află respectarea strictă a 
principiilor și normelor dreptului in
ternațional, de promovare largă a 
cursului spre destindere și coopera
re în lume, date fiind marile per- 
spective ce se deschid pentru inten
sificarea colaborării economice, teh
nice, științifice și culturale. Dezvol- 
tînd relații de prietenie și alianță 
frățească cu toate țările socialiste. 
România își manifestă în același 
timp solidaritatea cu tinerele state 
care și-au cucerit independența, 
acordă o atenție deosebită relațiilor 
cu țările în curs de dezvoltare, spri
jină în mod consecvent mișcările de 
eliberare națională.

Un capitol amplu este rezervat re
lațiilor cu țări din America Latină 
de care România este legată prin 
vechi tradiții istorice, prin afinități 
de limbă și cultură, cît și prin aspi
rațiile de dezvoltare independentă, 
de pace și progres social.

Un loc important în volum este 
consacrat poziției României față de 
una dintre problemele de mare ac
tualitate ale vieții contemporane — 
decalajul care s-a accentuat între 
țările dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare. Astfel, este evidențiat 
punctul de vedere al țării noastre 
în ce privește necesitatea soluționă
rii problemelor internaționale cu 
participarea tuturor statelor, fie ele 
mari, mici sau mijlocii, precum și 
necesitatea instaurării unei noi or
dini economice și politice mondiale, 
care presupune înlăturarea vechilor 
relații de inechitate și realizarea 
unor relații bazate pe egalitate de

plină între toate națiunile lumii, pe 
respectarea dreptului fiecărui popor 
de a fi stăpin pe bogățiile sale na
ționale.

Un ultim capitol din volum exem
plifică poziția României fată de ma
rile probleme ce confruntă lumea 
contemporană — securitatea euro
peană, lichidarea focarelor de ten
siune internațională, soluționarea pe 
cale pașnică a conflictelor, realiza
rea destinderii și a păcii în întreaga 
lume. Este evidențiată în acest con
text participarea intensă a țării 
noastre Ia activitățile Organizației 
Națiunilor Unite și ale celorlalte or
ganisme internaționale.

★
La sediul Secretariatului pentru 

relații externe al Statelor Unite 
Mexicane, în prezența a numeroși 
ziariști reprezentând marile publica
ții din capitală, a avut loc, joi seara, 
o festivitate în cadrul căreia secre
tarul relațiilor externe. Emilio 
O. Rabăsa, a prezentat volumele 
„Nicolae Ceaușescu. România in fața 
lumii contemporane" și „Luis Eche
verria. Pentru o nouă ordine inter
națională", apărute simultan în cele 
două țări.

Ambasadorul României, Dumitru 
Mihail, a mulțumit autorităților me
xicane pentru grija acordată edită
rii volumului cuprinzînd lucrări ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu. în 
legătură cu apariția acestor lucrări, 
secretarul relațiilor externe, Emilio 
O. Rabasa, a declarat :

„Cred că editarea în Mexic, în 
limba spaniolă, a volumului privind 
activitatea internațională a președin
telui Ceaușescu, pe de o parte, și 
editarea în România, în limba ro
mână, a volumului privind activită
țile internaționale ale președintelui 
Echeverria, reprezintă un exemplu 
de colaborare reciprocă menită să 
permită cunoașterea mai amplă a 
gindirii politice a acestor doi oameni 
de stat. Publicarea în cele două țări 
a acestor volume este foarte utilă, 
ea va oferi guvernelor și popoarelor 
noastre posibilitatea de a se cunoaș
te mai bine, de a înțelege mai bine 
concepțiile și tezele președinților 
lor".

La rîndul său, Ignacio Ovalle Fer
nandez, subsecretar al Președinției 
Republicii, a declarat :

„în Mexic, considerăm foarte im
portant acest efort simultan _ al gu
vernelor mexican și român de a 
edita punctele de vedere pe care le 
au cei doi președinți asupra princi
palelor probleme ale lumii contem
porane. Acest lucru este foarte im
portant, întrucît există o similitu
dine de păreri foarte largă asupra 
acestor probleme".

LISABONA Noi măsuri 
de naționalizare

LISABONA 6 (Agerpres). — Un 
comunicat dat publicității la Lisa
bona face cunoscut că guvernul por
tughez a hotărit să-și asume drep
tul de a bloca fondurile și proprie
tățile persoanelor care se fac vinova
te de „acte intenționate de prejudi
ciere a economiei naționale".

Totodată, comunicatul informează 
că guvernul a hotărit naționalizarea 
sistemului de transport în comun din 
capitală. în baza acestei hotărîri, vor 
trece in proprietatea statului me
troul din Lisabona, societățile de 
autobuze, precum și „Compania ge
nerală de transport".

SOFIA 6 (Agerpres). — Comunica
tul privind vizita în R. P. Bulgaria 
a delegației de partid și guverna
mentale a R.P.D. Coreene conduse de 
Kim Ir Sen, secretar general al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, și convor
birile acestuia cu Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria, relevă satisfacția păr
ților față de stadiul relațiilor reci

proce și hotărîrea lor de a le pro
mova in continuare.

Partea bulgară și-a reafirmat spri
jinul față de programul de reunifi- 
care a Coreei, avansat de președin
tele Kim Ir Sen și a condamnat în
cercările de perpetuare a scindării 
acestei țări. Partea coreeană și-a de
clarat sprijinul față de politica Bul
gariei de promovare a păcii în Eu
ropa și în întreaga lume și a relații
lor de bună vecinătate în Balcani.

• PERICOLUL REZI- 
DUURILOR RADIOAC
TIVE. Hotărirea Organizației 
pentru Cooperare Economică 
și Dezvoltare (O.E.C.D.) de a 
scufunda în măre, la o distantă 
de 370 mile de litoralul sud- 
vestic al Irlandei, conteinere 
conținînd 4 500 tone reziduuri 
radioactive a provocat vii pro
teste în rîndul opiniei publice 
irlandeze. Reziduurile provin 
din întreprinderi industriale din 
Marea Britanie, Belgia, Olanda 
și Elveția. Se apreciază că ele 
vor deveni extrem de nocive 
după aproximativ patru decenii, 
cînd apele mării vor reuși să 
roadă pereții conteinerelor.

ATMOSFERĂ SĂRBĂTOREASCĂ LA CIUDAD DE MEXICO

„Poporul și guvernul mexican sînt dornice 
să-l solute, săI cunoască și să discute 

cu acest mare conducător al unei țări prietene"

ORIENTUL APROPIAT
CAIRO 6 (Agerpres). — Șeful sta

tului egiptean, Anwar El-Sadat, a 
încheiat, vineri, ciclul de festivități 
mareînd redeschiderea oficială pen
tru navigația internațională a Cana
lului Suez — relatează agenția 
M.E.N.

COLOMBO 8 (Agerpres). — Gu
vernul Republicii Sri Lanka a anun
țat, vineri, că recunoaște Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.) drept singurul reprezentant 
legitim al poporului palestinean și 
acceptă să înființeze un oficiu al 
O.E.P. în Sri Lanka.

TEL AVIV 6 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Israelului, Yitzhak 
Rabin, a luat, joi seara, cuvîntul în 
fața membrilor conducerii Partidului 
Muncii (partid de guvernămînt), de- 
clarînd că perspectivele soluționării 
situației din Orientul Mijlociu sînt, 
în prezent, „extrem de bune" și că 
el nu crede că, în negocierile de pace, 
se va mai produce un nou impas.

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Statele Unite consideră că redeschi
derea Canalului Suez pentru traficul 
internațional constituie „un pas spre 
pace" în Orientul Apropiat — a de
clarat, joi seara, Robert Funseth, 
purtătorul de cuvînt al Departamen
tului de Stat. ■ '

CAIRO 6 (Agerpres). — La Cairo 
a fost formată, joi, o comisie mixtă 
egipteano-americană, în conformitate 
cu acordul semnat, în iunie 1974, de 
președinții celor două state — anun
ță agenția M.E.N. Grupul american 
de 14 membri este condus de Tho
mas Murphy, de la compania „Ge
neral Motors", iar grupul egiptean 
de' 15 membri este condus de Ahmed 
Effat, fost ministru al transporturi
lor maritime. Comisia mixtă va ac
ționa în direcția dezvoltării și lărgi
rii ariei investițiilor de capital ame
rican în economia egipteană.

încheierea sesiunii Adunării Naționale

Fam Van Dong
HANOI 6 (Agerpres). — La Hanoi 

s-au încheiat, vineri, lucrările primei 
sesiuni a Adunării Naționale a R. D. 
Vietnam a celei de-a V-a legisla
turi. La ședința de închidere a fost 
adoptată o declarație, în care a fost 
relevată importanța deosebită a de
plinei eliberări a Vietnamului de sud 
în istoria națiunii vietnameze, inde
pendentă și liberă în prezent în to
talitatea ei.

Adunarea Națională a R. D. Viet
nam a exprimat sentimente de pro
fundă și sinceră recunoștință față de

a R. D. Vietnam
desemnat din nou prim-ministru

țările socialiste, mișcarea comunistă 
și muncitorească, popoarele țărilor 
nealiniate prietene și opinia publică 
progresistă din întreaga lume pentru 
simpatia, sprijinul și ajutorul acor
date cauzei drepte a poporului viet
namez.

★
In cadrul sesiunii Adunării Națio

nale a R. D. Vietnam, Fam Van 
Dong a fost din nou desemnat prim- 
ministru al R. D. Vietnam, fiind în
sărcinat cu formarea guvernului 
țării.

Pentru edificarea unui Vietnam pașnic, 
independent, unit, democratic și prosper

Ședință lărgită a Guvernului Revoluționar Provizoriu
SAIGON „ORAȘUL HO ȘI MIN“ 

8 (Agerpres). — în Vietnamul de 
sud a avut loc o ședință lărgită — 
prima de la eliberarea Saigonului — 
a Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud, consacrată celei de-a Vl-a a- 
niversări a creării G.R.P. al R.V.S. 
și a Consiliului Consultativ de pe 
lîngă G.R.P. — eveniment sărbăto
rit, vineri, cu entuziasm de popu
lația sud-vietnameză.

Deschizînd lucrările ședinței, pre
ședintele G.R.P. al R.V.S., Huynh 
Tan Phat, a relevat că populația ță
rii este ferm hotârîtă să vindece în 
timpul cel mai scurt posibil rănile 
războiului și să edifice un Vietnam 
pașnic, independent, unit, democra
tic și prosper.

Un comunicat oficial dat publici
tății în urma acestei ședințe lărgi
te relevă că G.R.P. al R.V.S. a fost 
recunoscut oficial pînă acum de a- 
proape 80 de state, fapt care de
monstrează autoritatea sa crescîndă 
în arena internațională. Comunica
tul subliniază că, prin politica sa 
externă, G.R.P. al R.V.S. va întări

pe multiple planuri relațiile cu alte 
țări, pe baza principiilor respectului 
reciproc, neamestecului în treburile 
interne, respectării suveranității și 
nealinierii. în comunicat este evi
dențiată, totodată, hotărîrea G.R.P. al 
R.V.S. de a întări și dezvolta mul
tilateral relațiile de prietenie și co
laborare cu țările socialiste Și cu 
țările vecine din Indochina.

★
NEW YORK 8 (Agerpres). — Peste 

o mie de cetățeni sud-vietnamezi 
care și-au părăsit tara odată cu tru
pele americane, sosind în S.U.A., 
și-au manifestat dorința de a se re
patria. numărul lor fiind în continuă 
creștere — transmite agenția France 
Presse.

Încheierea vizitei 
la Belgrad 

a premierului Greciei

Este necesară folosirea tuturor posibilităților 
pentru adîncirea procesului destinderii"

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Mexic, prima vi
zită a unui șef de stat român în 
această tară latino-americană, este 
așteptată aici cu un interes deose
bit, Ciudad de Mexico, marea 
metropolă de circa 10 milioane de 
locuitori, a făcut pregătiri remar
cabile, pentru a întîmpina sărbăto
rește pe președintele României so
cialiste prietene. Pe frontispiciile 
impunătoarelor edificii de pe „Pa- 
seo de la reforma", „Insurgențes", 
„Periferico" sau „Juarcz" — impo
zantele artere care străbat capita
la — se pot vedea mari portrete 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
urări de bun venit In limbile spa
niolă și română. Drapele de stat ale 
României și Mexicului flutură de-a 
lungul marilor „avenidas", bulevar
dele pe care va trece coloana ofi
cială.

în zilele premergătoare vizitei, la 
Ciudad de Mexico, ca și In alte lo
calități din această țară, au fost or
ganizate multiple' manifestări priete
nești — expoziții de artă populară 
și de carte românească, săptămîni 
ale culturii și filmului românesc, 
spectacole ale ansamblului folcloric 
„Rapsodia română", inființarea în 
Capitală a primei catedre de limbă 
și literatură română — toate aces
tea fiind menite să facă cunoscute 
poporului mexican realizările Româ
niei socialiste, să vorbească Mexicu
lui despre oamenii țării noastre, des
pre succesele ei, despre preocupări
le sale de viitor, să contribuie la a- 
propierea dfntre cele două popoare.

Făcîndu-se ecoul interesului larg 
față de țara noastră, subliniind 
personalitatea președintelui Româ
niei și rolul său remarcabil in via
ța politică a contemporaneității, pre
sa mexicană, posturile de radio și

televiziune, în articole și emisiuni 
speciale, evidențiază apropierea sau 
similitudinea de păreri și poziții ale 
Mexicului și României în principa
lele probleme ale actualității inter
naționale, eforturile țării noastre, 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu 
personal, pentru instituirea unei noi 
ordini economice și politice în lume.

„Această similitudine de păreri și 
principii — scrie marele cotidian 
„EXCELSIOR" — ne face să aștep-

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL

tăm cu optimism și încredere întîl- 
nirca dintre șeful statului nostru și 
cel al României". „România, la fel 
ca și Mexicul — scrie la rîndul său 
ziarul „EL NACIONAL" - promo
vează principiile autodeterminării și 
neintervenției, militează pentru o 
largă colaborare internațională, res
pinge ferm politica imperialistă, co
lonialistă și neocolonialistă. Desigur, 
în timpul vizitei sale, acest prodigios 
șef de stat va reafirma în mod hotărit 
aceste principii. Incontestabil, Româ
nia a practicat și practică o politică 
externă principială, străină oricăror 
elemente de conjunctură". într-un 
alt articol, același ziar își exprimă 
convingerea că „prezența unui șef 
de stat atît de remarcabil, reprezen
tând un popor de care ne leagă tra
diționale sentimente de prietenie și 
înțelegere, va determina consolidarea 
acestor legături, va face posibilă în
cheierea unor înțelegeri și acorduri 
care, atît pe plan economic cit și pe 
plan tehnico-științific și cultural, vor 
fi spre folosul și binele ambelor na
țiuni".

în același spirit, oameni politici;T 
exponenți ai vieții obștești și cul
turale. ziariști, simpli cetățeni, ex
primă înalte aprecieri la adresa 
României socialiste, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu.,

„Poporul mexican îl așteaptă cu 
multă nerăbdare pe președintele 
Nicolae Ceaușescu, pregătindu-se 
să-l întâmpine cu tradiționala sa 
ospitalitate — ne declara în acest 
sens secretarul relațiilor externe, 
EMILIO RABASA. Atît poporul, cit 
și guvernul mexican sînt dornice 
să-1 salute, să-l cunoască și să dis
cute cu acest mare conducător al 
unei țări prietene de care ne 
leagă atitea afinități și tradiții, 
ca și similitudinile economiilor 
în curs de dezvoltare ale ță
rilor noastre. Adresăm un căl
duros bun venit președintelui 
României și doamnei Elena 
Ceaușescu. Pe agenda amplă a dis
cuțiilor care vor avea loc între pre
ședintele țării dumneavoastră și pre
ședintele Luis Echeverria figurează 
puncte de mare importanță, care re
prezintă tot atitea jaloane pentru 
dezvoltarea pe mai departe a colabo
rării dintre popoarele noastre. Co
merțul exterior dintre cele două țări, 
cooperarea pe tărim economic, teh- 
nico-științific și cultural sînt tot a- 
titea domenii care vor fi puternic 
impulsionate prin desfășurarea aces
tei vizite".

Sub asemenea auspicii favorabile, 
va începe dialogul la cel mai inalt 
nivel dintre reprezentanții a două 
state situate la extremități ale lu
mii latine, dar pe care le apropie 
atît de mult sentimentele reciproce 
de stimă și prietenie, multiplele aspi
rații comune ale popoarelor lor.

Mihai FABIAN

Comunicatul publicat la încheierea întîlnirii de la Praga a repre
zentanților opiniei publice din statele socialiste participante 

la Tratatul de la Varșovia
PRAGA 6 (Agerpres). — La înche

ierea întâlnirii de la Praga a repre
zentanților opiniei publice din statele 
socialiste participante la Tratatul de 
la Varșovia, organizată cu prilejul.

MAREA BRITANIE

Vot majoritar

în

Documente Irano-irakio- 
jjq. Toate documentele referitoare la

pentru rămînerea 
în Piața comună

LONDRA 6 (Agerpres). —
cursul zilei de vineri, în Marea Bri
tanie a continuat operațiunea de nu
mărare a voturilor înregistrate la re
ferendumul din 5 iunie, în cadrul 
căruia circa 40 de milioane de ale
gători au fost chemați să răspundă 
— prin „da“ sau „nu" — la între
barea : „Considerați că Marea Bri- 
tanie trebuie să rămînă în comuni
tatea economică vest-europeană ?“.

Potrivit cifrelor cunoscute pînă la 
închiderea ediției, pentru rămînerea 
Angliei în Piața comună s-au pro
nunțat 17 334 306. iar 8 427 988 au 
spus „nu". Participarea la vot a 
fost moderată, ridieîndu-se la apro
ximativ 65 la sută dintre alegători.

După anunțarea rezultatelor preli
minare, atît premierul laburist Ha
rold Wilson, cît și fostul lider con
servator Edward Heath, și-au expri
mat satisfacția în legătură cu votul 
majoritar pentru rămînerea țării în 
Piața comună.

aniversării a 20 de ani de la încheie
rea acestui tratat, a fost dat publi
cității un comunicat în care se arată, 
printre altele, că este necesar să se 
folosească toate posibilitățile pentru 
a se adinei procesul destinderii, astfel 
ca el să devină neîntrerupt și irever
sibil, să se înfăptuiască reorganiza
rea relațiilor internaționale în dome
niile politic, economic, tehnico-știin- 
țific și cultural, pe baza coexistentei 
pașnice a statelor cu orînduiri sociale 
diferite.

Participantii au adresat tuturor 
partizanilor păcii din țările europene, 
muncitorilor, țăranilor, intelectuali
lor, oamenilor de știință și cultură, 
veteranilor de război, participanților 
la mișcarea de rezistență, tuturor 
forțejor progresiste, democratice și 
antiimperialiste chemarea de a con
tribui pe toate căile la crearea unei 
situații de pace și colaborare pe 
arena mondială, de a contribui la în
cheierea cu succes a Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Europa, 
de a depune eforturi și mai mari 
pentru adîncirea procesului de des
tindere internațională.

BELGRAD 6 (Agerpres). — Comu
nicatul iugoslavo-grec, dat publicită
ții la încheierea vizitei în Iugoslavia 
a președintelui Consiliului de Mi
niștri al Greciei, Constantin Kara
manlis, evidențiază hotărîrea părți
lor de a continua dezvoltarea rela
țiilor bilaterale pe baza principiilor 
egalității, respectării suveranității 
naționale, integrității teritoriale și 
neamestecului, în spiritul raporturi
lor de bună vecinătate și în bene
ficiu mutual.

în ce privește situația internațio
nală, s-a arătat că politica de des
tindere 
efectele 
zultatul 
egale a 
rea crizelor internaționale și a pro
blemelor importante din lume. Păr
țile au subliniat necesitatea desfășu
rării fazei finale a Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Eu
ropa la cel mai înalt nivel cît mal 
curînd posibil. Comunicatul expri
mă, totodată, hotărîrea părților de a 
stimula stabilirea și dezvoltarea de 
noi instituții și forme de cooperare 
în Balcani, în economie, știință, teh
nologie și alte domenii.

După ce se referă la situația din 
Cipru și Orientul Apropiat, părțile 
cheamă la intensificarea eforturilor 
în direcția transpunerii în viață a 
Declarației sesiunii extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.U. privind 
crearea unei noi ordini economice 
internaționale.

Președintele R. S. F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, și președintele Con
siliului Executiv Federal, Gemal 
Biedici, au acceptat invitația de a 
face o vizită în Grecia.

și cooperare poate aduce 
dorite numai dacă este re- 

eforturilor și participării 
tuturor statelor la soluționa-

• ORDINATORUL Șl 
CĂLDURA. In RFG a £ost 
inaugurată de curînd, la Aachen, 
o casă experimentală dota
tă cu acumulatori de raze 
solare, fixați pe acoperiș, 
și cu 6 instalație deînma- 
gazinare subterană a căldurii. 
Izolația termică a fost astfel 
concepută îneît să nu fie cîtuși 
de puțin nevoie în timpul iernii 
de încălzire artificială. Dozarea 
consumului de energie și de 
căldură acumulată va fi asigu
rată de un mic ordinator.

• FOSILE DE 700 MI
LIOANE DE ANI. ° re- 
marcabilă descoperire — în
științează cotidianul „Inter
national Herald Tribune" — 
a avut loc zilele acestea în 
S.U.A. în apropierea locali
tății Durham, un grup de 
geologi a scos la lumină, din- 
tr-un teren vulcanic, fosilele 
unor viermi marini a căror 
vîrstă a fost apreciată la 700 
milioane de ani. Potrivit afir
mațiilor oamenilor de știință, 
aceste fosile se numără printre 
cele mai vechi descoperite vre
odată în America de Nord.

• DUPĂ SECETA, LA- 
CUSTELE. Sahelul ~ acea3* 
tă fișie de pămînt ce stră
bate continentul african de la 
coasta vestică, prin sudul Saha- 
rei, Mali, Mauritania, Niger, 
Gambia, Volta Superioară șl 
Ciad pînă în Etiopia — abia 
scăpat de seceta devastatoare 
din anii trecuți și de ploile to
rențiale ce au urmat acesteia, 
este amenințat de o nouă cala
mitate. După cum a anunțat la 
Roma Organizația Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și A- 
gricultură (F.A.O.), iarna foarte 
blîndă a favorizat înmulțirea 
insectelor în așa măsură, îneît 
recoltele sînt acum serios ame
nințate de invazia a milioane 
de lăcuste.

• PRIMA PROBA A 
„MOTORULUI CU 
APĂ". Jean Chambrin, pro
prietarul unul garaj auto . din 
Rouen, a prezentat la Paris ,un 
automobil „Renault" al cărui 
motor funcționează pe baza 
unui tip nou de carburant, ob
ținut dintr-un amestec, în părți 
egale, de alcool și apă. Agenția 
France Presse relevă că Cham
brin i-a cucerit pe parizieni cu 
automobilul său experimental, 
cu care a atins o viteză de 110 
km/oră. Chambrin a anunțat că 
va supune procedeul său exami
nării oamenilor de știință de la 
universitatea din Strasbourg. 
Obiectivul pe tșrmen lung 
urmărit de Chambrin vizea
ză punerea la punct a unui 
motor care să funcționeze fo
losind un combustibil obținut 
în exclusivitate din apă. Prin
cipiul urmat de inovatorul 
francez este acela al căldurii 
produse prin disocierea molecu
lelor de apă.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
de dolari a bugetului apărării pen
tru exercițiul financiar 1975—1976.

linia de frontieră irano-irakiană au 
fost elaborate, ca și protocolurile 
privind securitatea fluvială, mariti
mă și de frontieră între cele două 
țări — a anunțat Mohamad Sabri 
El Hodayessl, ministru de stat ira
kian, la încheierea reuniunii Comi
siei mixte irako-iraniene ce s-a des
fășurat la Teheran.

In cadrul festivalului 
dansului filmat, ce se desU' 
șoară în aceste zile Ia Stockholm 
sub auspiciile Consiliului internațio
nal al dansului și ale UNESCO, au 
fost prezentate două producții româ
nești, care s-au bucurat de succes, 
fiind apreciate elogios de critici și 
specialiști.

Adunare festivă.Cu prilei”1 
împlinirii a 100 de ani de la nașterea 
marelui scriitor umanist german 
Thomas Mann, la Berlin a avut loc, 
vineri, o adunare festivă organizată 
de Consiliul de Miniștri al R. D. Ger
mane. Despre semnificația operei lui 
Thomas Mann a vorbit Hans-Joa
chim Hoffmann, ministrul culturii al 
R.D.G.

Zborul stației orbitale so
vietice „Saliut-4" se desfă- 
șoară conform programului. La 5 iu
nie. ziua de lucru a cosmonauților 
Piotr Klimuk și Vitali Sevastianov a 
fost mai puțin încordată decît ce
lelalte zile de zbor. în afara unor

acțiuni gospodărești, programul a 
cuprins experiențe medicale. Starea 
sănătății cosmonauților este bună, 
iar. sistemele de bord ale stației 
funcționează normal.

Senatul S.U.A.a respins ioi> 
un amendament depus de senatorul 
democrat Mike Gravel (Alaska), pre- 
conizînd reducerea cu 200 000 de 
combatanți a efectivelor militare a- 
meficane staționate în străinătate. 
Potrivit datelor oficiale, numărul 
militarilor americani dislocați la ba
zele din afara S.U.A. se ridică la 
485 000. în ziua precedentă. Senatul 
a respins, de asemenea, o propu
nere vizînd reducerea cu 1,2 miliar-

Electoratul elvețian e3te 
chemat să se pronunțe, In cadrul u- 
nui referendum care se va desfă
șura sîmbătă și duminică, asupra u- 
nor texte privind finanțele federale, 
ip baza cărora să poată fi luate mă
suri de apărare a francului 
în raport cu alte monede 
tale.

elvețian 
occiden-

Guvernul Indiei ■ »probat 
proiectul de lege care prevede că, 
la muncă egală cu cea a bărbaților, 
femeile vor primi aceleași retribuții. 
Proiectul va fi supus aprobării par
lamentului în prima zi a lucrărilor 
noii sesiuni. Prevederile sale cuprind 
întreprinderile din sectorul de stat și 
cele particulare.

MOSCOVA 6 (Corespondentul nos
tru transmite) : între 3 și 6 iunie, la 
Moscova a avut loc cea de-a XLIV-a 
ședință a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru comerțul exterior. 
Delegația română a fost condusă de 
tovarășul Nicolae M. Nicolae, minis
tru secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale.

Comisia a examinat problema pri
vind rezultatele tratativelor și înche
ierea între țările membre ale C.A.E.R., 
precum și cu Iugoslavia a protoco
lurilor privind livrările reciproce de 
mărfuri pe anul 1975.

Protocolurile prevăd creșterea în 
continuare a livrărilor reciproce 
mărfuri necesare dezvoltării econo- ' 
miilor naționale și creșterii bunăstă
rii popoarelor. în conformitate cu 
Programul complex și cu recoman
dările organelor C.A.E.R.. au 
convenite livrări suplimentare 
mărfuri, peste volumele prevăzute 
prin acordurile comerciale de lungă 
durată. în comparație cu anul 1974, 
livrările de mărfuri stabilite pentru 
anul 1975 vor crește în toate țările 
membre ale C.A.E.R., precum și în 
Iugoslavia și vor depăși în mod în
semnat volumul livrărilor prevăzute 
de acordurile comerciale de lungă 
durată pentru anul 1975. Totodată, 
livrările de produse specializate vor

de

fost 
de

cu 24 la sută 
Vi din totalul

■"spori 
circa 
șini și utilaje ; se 
menea, lărgirea livrărilor mărfurilor 
de larg consum.

Realizarea protocolurilor privind 
schimburile de mărfuri pe anul 1975
— ultimul an al actualului cincinal
— asigură o depășire însemnată a 
volumului comerțului reciproc, pre
văzut prin acordurile comerciale de 
lungă durată pe anii 1971—1975.

La ședința comisiei au fost exami
nate, de asemenea, probleme legate 
de apropiatele tratative privind în
cheierea între țările membre ale 
C.A.E.R., precum și cu R.S.F.I., de a- 
corduri comerciale interguvernamen- 
tale de lungă durată, pe anii 1976— 
1980 și de protocoluri privind schim
burile de mărfuri pe anul 1976, pe 
baza rezultatelor coordonării planuri
lor economiilor naționale, și au fost 
adoptate recomandări corespunză
toare.

Comisia a examinat unele schim
bări și adăugiri la „Condițiile gene
rale ale livrărilor de mărfuri între 
organizațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R." și alte probleme ale cola
borării economice.

Ședința comisiei s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie, înțele
gere reciprocă și colaborare tovără
șească.

și vor reprezenta 
livrărilor de ma- 
prevede, de ase-

• PREPARAT ANTI
COAGULANT. Cercetători 
suedezi au elaborat un produs 
sintetic, care poate fi introdus 
în circuitul sanguin, împiedi- 
cînd, cel puțin 12 ore, coagula
rea sîngelui. Un astfel de pre- ' 
parat ar urma să anuleze reac
țiile de intoleranță ale or
ganismului uman la mecanisme 
artificiale, folosite pentru a su
plini, fie chiar și temporar, 
funcții ale valvelor inimii, sau 
chiar ale inimii și plămînilor 
afectați de boală. Intoleranța
la corpuri străine este însoțită, 
după cum se știe, de coagularea 
sîngelui. Această reacție împie
dică înlocuirea unei inimi bol
nave cu una artificială. Prepa
ratul anticoagulant, aplicat deo
camdată experimental, reușește 
să preîntîmpine pentru o scurtă 
perioadă reacțiile care provoacă 
coagularea sîngelui. Cercetăto
rii speră să ajungă la prelungi
rea efectului noului produs.

• ȘEPTELUL MON
DIAL. Potrivit unor date sta
tistice elaborate de Ministerul 
american al Agriculturii, șepte- 
lul mondial de vite se cifrează 
în prezent la 1,34 miliarde ca
pete, fată de 1,32 miliarde cu 
un an în urmă. Creșterea din 
ultimul an a fost de 2 la sută, 
ceva mai lentă decît în ultima 
perioadă.

• O PREMIERĂ ME
DICALĂ. Din pricina com

plexității mișcărilor, o articula
ție artificială a gleznei, necesa
ră suferinzilor de artrită, era 
extrem de greu de realizat. De 
curînd, un grup de oameni de 
știință londonezi a reușit per
formanța de a pune la punct o 
articulație de acest gen, îmbo
gățind astfel cu o „piesă de ba
ză" arsenalul articulațiilor arti
ficiale.
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