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Cultivarea spiritului de 
disciplină muncitoreas
că, obiectiv concret al 
educației comuniste
Cum vor fi asigurate 
piesele de schimb desti
nate reparării utilajelor 
agricole ?
Rubricile noastre : Car
net plastic ; Sport; în 
confruntare : scrisori și 
răspunsuri ; Din țările 
socialiste ; De la cores
pondenții noștri

* Lucrătorii din unitățile Inspec
toratului general de stat al silvicul
turii raportează îndeplinirea înainte 
de termen a principalelor prevederi 
ale planului cincinal.

Principalele etape ale obținerii 
acestui succes au fost îndeplinirea 
planului de împăduriri în patru ani 
și trei luni, ceea ce a condus la o 
depășire de 48 565 ha, realizarea tă
ierilor de îngrijire a arboretelor în 
proporție de 111,8 la sută la efagaj 
și 125,7 Ia sută la curățit, crein- 
du-se astfel pădurilor condiții mai 
bune de dezvoltare.

lului, pe lista unităților fruntașe 
înscriindu-și numele întreprinderile 
Automecanica, „Emailul roșu", Gaz 
metan Mediaș, Fabrica de confecții 
din Sibiu și întreprinderea meca
nică Mîrșa.

MĂ PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCII • Industria orașului Rădăuți. 
Alături de orașele Gura Humorului 
și Vatra Dornei, care au îndeplinit 
mai de mult prevederile actualului 
cincinal la producția globală, se 
înscrie acum un alt oraș al jude
țului Suceava — Rădăuți. Ca re
zultat al acestui avans, pînă la 
sfîrșitul anului 1975 industria ora
șului amintit va realiza o produc
ție globală suplimentară peste pre
vederile cincinalului în valoare de 
450 milioane lei. (Gh. Parascan).

• Pînă acum, un număr de 20 de 
unități industriale din județul Si
biu au realizat prevederile cincina-

• Sectorul 4 din Capitală. După 
sectoarele 1, 8 și 7 din Ca
pitală, care și-au îndeplinit sarci
nile de producție ale actualului 
cincinal, ieri au raportat realiza
rea acestui obiectiv și oamenii 
muncii din unitățile economice ale 
sectorului 4. In această perioadă, 
valorificînd mai bine resursele de 
care dispune, industria sectorului 
a realizat un ritm de creștere a 
producției de 14,7 la sută, față de 
9,2 la sută cît era prevăzut. De 
subliniat că 80 la sută din sporu
rile de producție înregistrate au 
fost obținute pe seama creșterii 
productivității muncii. La acest 
succes o contribuție deosebită au 
adus-o colectivele de muncă din 
întreprinderile: „Policolor", „Flacă
ra roșie", „Biofarm", întreprin
derea de construcții metalice și 
prefabricate, „Anticorozivul", „Mi
raj", „ICEMENERG", „Produc
ția" ș.a.ÎN BRAZILIA S-A ÎNCHEIAT

Rezultate substanțiale.

deschizătoare de rodnice

și ample orizonturi relațiilor

de colaborare și prietenie

româno-braziliene, corespun

zător intereselor de progres

ale ambelor popoare, cerințe

lor cooperării internaționale
Dialog fructuos la combinatul „Cosipa"
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a

Plecarea din Brazilia

In agricultura, 
lucruri urgente

9 Prășitul culturilor • Scurgerea apelor care 
băltesc • Strîngerea și însiiozarea furajelor

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a efectuat, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vi
zită oficială de prietenie în Bra
zilia, la invitația președintelui Re
publicii Federative a Braziliei, 
domnul Ernesto Geisel, și a doam
nei Lucy Markus Geisel, între 4 și 
7 iunie 1975.

în timpul șederii în Brazilia, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
personalitățile care l-au însoțit au 
vizitat capitala țării, Brasilia, pre
cum și orașul Sao Paulo, unde au 
fost oaspeții domnului Paulo Egy
dio Martins, guvernatorul statului. 
La Sao Paulo, șeful statului ro
mân a vizitat importante centre 
industriale și a avut contacte cu 
reprezentanții cercurilor economi
ce și ai coloniei române.

în Brazilia, președintele Româ
niei a făcut o vizită la Congresul 
Național, reunit în sesiune solem
nă. De asemenea, șeful statului 
român a vizitat Tribunalul Su
prem Federal, fiind primit în ca
drul unei sesiuni plenare. Cu pri
lejul acestor vizite, președintele 
Nicolae Ceaușescu a rostit cuvîn- 
tări, răspunzînd salutului adresat 
de reprezentanții Congresului Na
țional și ai Tribunalului Suprem 
Federal.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
șl președintele Ernesto Geisel au 
avut convorbiri oficiale, care s-au 
desfășurat 
cordialitate, 
ciprocă. în 
cei doi șefi 
o examinare aprofundată a relații
lor româno-braziliene, stabilind 
obiective și măsuri adecvate pen
tru dezvoltarea lor continuă, 
baza avantajului reciproc.

într-o atmosferă de 
prietenie și stimă re- 
cadrul convorbirilor, 

de stat au procedat la

Totodată, cei doi președinți s-au 
informat reciproc asupra stadiului 
actual de dezvoltare al celor două 
țări și au făcut un schimb de pă
reri asupra situației internaționale 
actuale, constatînd existența unor 
poziții comune într-un mare nu
măr de probleme.

Ca urmare a acestor convorbiri, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Ernesto Geisel au 
semnat o Declarație solemnă co
mună, în care sînt înscrise punc
tele de,vedere similare ale poziții
lor țărilor lor pe plan politic, eco
nomic și juridic, atît în ceea ce 
privește obiectivele raporturilor 
bilaterale, cît și în legătură cu 
perspectivele relațiilor internațio
nale, îndeosebi cu evoluția țărilor 
în curs de dezvoltare, în contextul 
situației economice mondiale ac
tuale.

La convorbirile oficiale au parti
cipat :

Din partea română, tovarășii 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului, Dumitru Popescu, 
președintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, George-Maco- 
vescu, ministrul afacerilor exter
ne, Nicolae Doicaru, consilier al 
președintelui, Vasile Pungan, con
silier al președintelui, Nicolae Io- 
nescu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internațio
nale, Nicolae Ghenea, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
Brazilia.

Din partea braziliană, 
Tavares, șeful Diviziei de 
porturi și comunicații din 
terul Afacerilor Externe,
dant Luis Joaquim Campos Alha- 
nati, din Direcția generală națio-

Helclo 
trans- 
Minis- 

coman-

nală a marinei comerciale, Minis
terul Transporturilor, Igor Torres 
Carrilho, consilier în Divizia Eu
ropa II a Ministerului Afacerilor 
Externe, Carlos Heitor Miranda de 
Faria, de la compania siderurgică 
Brasilieira S.A., Sider Bras.

Guvernul și poporul brazilian au 
rezervat o primire cordială și ospi
talieră iluștrilor oaspeți, expresie a 
relațiilor tradiționale de prietenie 
existente între România și Brazi
lia și a afinităților de limbă și cul
tură dintre cele două popoare.

Președintele Ernesto Geisel a 
conferit președintelui Nicolae 
Ceaușescu înalta distincție a Ordi
nului Național „Cruzeiro do Sul". 
La rîndul său, șeful statului român 
a conferit președintelui Braziliei 
Ordinul „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a exprimat mulțumiri președinte
lui Emesto Geisel pentru primirea 
cordială de care s-a bucurat, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu și colaboratorii săi, din 
partea poporului și guvernului 
brazilian în tot timpul vizitei. Șe
ful statului român a transmis pre
ședintelui Ernesto Geisel invitația 
de a efectua o vizită oficială de 
prietenie în Republica Socialistă 
România, împreună cu doamna 
Lucy Markus Geisel.

Președintele Ernesto Geisel a ex
primat președintelui Nicolae 
Ceaușescu satisfacția cu care a pri
mit prima vizită a unui șef de stat 
român în Brazilia și deosebita plă
cere cu care acceptă invitația de a 
vizita România. Data vizitei va fi 
stabilită ulterior, pe cale diploma
tică.

Vineri seara, tîrziu, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu celelalte 
persoane oficiale române, au părăsit 
orașul Sao Paulo, plecînd spre Rio de 
Janeiro cu un avion special.

Pe aeroportul din Sao Paulo, inalțli 
oaspeți români au fost salutați cu 
căldură de Paulo Egydio Martins, 
guvernatorul statului Sao Paulo, îm
preună cu soția.

Au fost, de asemenea, prezențl 
Manuel Goncalve.s, Ferreira Filho, 
viceguvernatorul statului Sao Paulo, 
Leonel Julio, președintele Adunării

Legislative locale, Jose Carlos Fe
rreira de Oliveira, președintele Tri
bunalului statului Sao Paulo. Olavo 
Egydio Setubal, prefectul orașului 
Sao Paulo, cu soțiile, alte oficialități 
civile și militare locale.

în cursul dimineții de sîmbătă, 
aeronava prezidențială a părăsit Rio 
de Janeiro, îndreptîndu-se spre Ciu
dad de Mexico.

Pe aeroportul din Rio de Janeiro 
au fost prezente oficialități brazi
liene. precum și ambasadorul Româ
niei la Brasilia. Nicolae Ghenea, 
membri ai ambasadei tării noastre.

Lucrările agricole se desfășoară 
în condiții diferite față de ceilalți 
ani. Timpul, după cum observăm 
cu toții, se menține instabil. In 
cursul lunii trecute, cantitățile de 
apă rezultate din ploi, calculate pe 
metrul pătrat, au fost fparte mari : 
60—100 litri în cîmpia de sud a 
țării, 100—150 litri în Oltenia, 70— 
100 litri în Moldova, 50—125 litri in 
Transilvania și cîmpia de vest a 
tării. Doar în Dobrogea cantitățile 
de apă au fost mai mici. Luna iu
nie a debutat cu cîteva zile extrem 
de călduroase, după care aerul re
ce din nordul Europei s-a extins 
și asupra țării noastre. A plouat 
din nou abundent, cele mai mari 
cantități de apă — 50—75 litri — 
înregistrîndu-se în nordul Moldo
vei și parțial în Oltenia. La Insti
tutul de meteorologie și hidrologie 
se apreciază că, de la începutul săp- 
tămînii viitoare, cerul va deveni 
variabil, iar, treptat, temperatura 
va crește.

întotdeauna agricultura s-a prac
ticat în condițiile oferite de natură, 
condiții care pot și trebuie învinse 
printr-o temeinică organizare a 
muncii, printr-o largă mobilizare 
de forțe, astfel încît toate lucrările 
să fie executate la timp și cît mai 
bine.

Din ultimele date centralizate Ia 
Ministerul Agriculturii rezultă că, 
pînă la 6 iunie. în cooperativele a- 
gricole, la sfecla de zahăr prașila a 
doua mecanică s-a făcut pe 44 la 
sută din suprafețe, iar cea manuală 
pe 85 la sută, la floarea-soarelui — 
82 la sută și, respectiv, 48 la sută, 
iar la porumb — 28 și, respectiv, 10 
la sută. în întreprinderile agricole 
de stat, prașila a doua mecanică s-a 
executat pe 88 la sută din suprafe
țe la floarea-soarelui, 53 la sută la 
cartofi și 26 Ia sută la porumb. în 
cooperativele agricole din nume
roase județe — Tulcea, Timiș, Arad, 
Bihor. Vrancea, Satu-Mare — prin
tr-o temeinică organizare a muncii, 
sfecla de zahăr a fost prășită a 
doua oară pe toate suprafețele, iar 
în județul Satu-Mare este pe termi

nate și prașila a III-a. De aseme
nea, în județele Tulcea, Bihor șl 

» Satu-Mare s-a încheiat prașila a 
II-a manuală și mecanică la floarea- 
soarelui.

Deși au avut condiții climatice 
asemănătoare, iar însămînțările 
s-au încheiat aproximativ în aceeași 
perioadă, în unele județe lucrările 
de întreținere nu se desfășoară 
s_ Bunăoară,

prașila a
în ritm corespunzător.
în județul Brăila, ___v_ . _
dcua mecanică la sfecla de za
hăr a fost făcută pe numai 8 
la sută din suprafețe, iar cea 
manuală — pe 12 la sută. Sînt ră- 
mîneri în urmă la prășitul manual 
al florii-soarelui în județele Dolj, 
Ialomița, Constanța, Caraș-Severin, 
Iași etc. în județele Neamț, Boto
șani, Sibiu, Mureș și altele, mai 
sînt suprafețe cu porumb care nu 
au fost prășite nici măcar o singură 
dată.

In unele zone din țară, unde 
ploile au fost mai abundente — 
bunăoară în vestul Munteniei — pe 
însemnate suprafețe de teren băl
tește apa. Este necesar ca, în ase
menea situații, conducerile unități
lor agricole și consiliile populare 
comunale să organizeze acțiuni 
pentru scurgerea apelor de pe cul
turi, pentru ca excesul de umidi
tate să nu dăuneze dezvoltării plan
telor.

O deosebită atențlq trebuie acor
dată, In aceste zile, recoltării fura
jelor. Unele unități agricole s-au 
abătut de la indicația ca, în aceas
tă perioadă, furajele să fie depo
zitate sub formă de semisiloz. Mi
nisterul a recomandat ca lucerna, 
trifoiul și alte furaje — pe care 
ploile le-au prins cosite în brazdă 
— să fie însilozate în amestec cu 
cele verzi.

Acum este o perioadă de virf a 
muncilor agricole. De hărnicia și 
abnegația cu care se va munci în 
aceste zile, folosindu-se fiecare oră 
bună de lucru în cîmp, depinde 
în mod hotărîtor realizarea recolte
lor sporite prevăzute pentru acest 
ultim an al cincinalului.

LA SAO PAULO

,Cosipa“
cu repre- 
cercurilorzentanți ai 

economice și de afaceri

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Decolind la orele 7,30 — ora locală — de la Rio de Janeiro,

AERONA VA PREZIDENȚIALĂ SE AFLĂ ÎN ZBOR

SPRE CAPITALA STATELOR UNITE MEXICANE

„Mexiol întâmpină pe președintele

La Sao Paulo, în mijlocul muncitorilor siderurgiștl

• Omagiu adus de 
membrii conducerii

Brasilia, 6 iunie 1975

• Întîlnire cu mem

ÎN PAGINILE II—III

asociației „Prietenii 
și ai socie

tății culturale „Brazilia

9 Recepție în onoarea 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu

NICOLAE CEAUSESCU
I

ca pe un prieten bun
DECLARAȚII, CUVINTE CALDE DE SALUT, 

ELOGIOASE APRECIERI IN PRESA MEXICANĂ
CIUDAD DE MEXICO 7 — Trimi

sul nostru special transmite : Vizita 
oficială de prietenie a președintelui 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Mexic, 
este așteptată cu viu interes. Despre 
România, despre președintele ei poți 
auzi aprecieri pline de căldură și ad
mirație, fie că interlocutorii sînt 
personalități politice, reprezentanți ai 
cercurilor de afaceri, fie că sînt zia
riști sau simpli cetățeni. Din convor
birile purtate se degajă convingerea 
că vizita va marca un moment de
osebit de important în 
relațiilor de prietenie și 
dintre cele două țări și

„Mexicul și România, 
Emilio Rabasa, ministrul
externe, cu prilejul apariției la Ciu
dad de Mexico a volumului „Nicolae 
Ceaușescu — România în fața lumii 
contemporane", împărtășesc idei si
milare ; există o mare asemănare în 
ceea ce privește obiectivele lor 
dezvoltare. Indiscutabil, vizita 
care o va face in țara noastră 
ședințele Ceaușescu va servi la 
certarea soluțiilor in probleme 
mune. Cele două țări doresc o 
bire a tensiunii in lume".

„Președintele Nicolae Ceaușescu se 
bucură de multă simpatie în Mexic 
și, de aceea, ne pregătim cu toții să-l

dezvoltarea 
colaborare 

popoare.
a declarat 
mexican de

de 
pe 

pre- 
con- 

co- 
slă-

primim ca pe un prieten bun" — 
ne-a declarat Jose Campillo Sainz, 
secretar de stat pentru comerț și in
dustrie, președintele Comisiei mexi- 
cano-române de colaborare economi
că. România și Mexicul — a continuat 
domnia-sa — au multe puncte co
mune și cred că vizita va permite 
identificarea unor noi domenii în 
care să putem colabora. Sint sigur că 
vom iniția unele programe de coope
rare, întrucit, după părerea mea, în 
aceasta constă viitorul comerțului. De 
altfel, experții noștri studiază une
le propuneri concrete. Va trebui 
să cooperăm în acele domenii care se 
vor dovedi avantajoase pentru ambele 
părți. Țările noastre au obținut reali
zări frumoase. Personal, sînt informat 
și mă bucur de succesele obținute de 
România și doresc să pot face o vizită 
în frumoasa dumneavoastră (ară. 
Preocuparea celor două state pentru 
instaurarea unei noi ordini economice 
și politice în lume, de înlocuire a 
vechiului sistem de subordonare prin- 
tr-unul de cooperare, preocupare ex
primată de cei doi președinți, ne 
apropie și mai mult. Iată de ce cred 
că, pe planul relațiilor, in ansamblu, 
vizita distinsului președinte Nicolae 
Ceaușescu va întări și mai mult re
lațiile dintre (ările noastre, care se 
intilnesc pe coordonate comune".

La rîndul său, deputatul Fidel He-

rerra Beltran, secretar cu problemele 
organizatorice al Comitetului Execu
tiv Național al Partidului Revoluțio
nar Instituțional, de guvernămint, 
ne-a declarat : Ne pregătim să-l 
primim cu mare entuziasm pe pre
ședintele Ceaușescu, pentru a-i trans
mite Domniei Sale, și, prin Exce
lența Sa, întregului popor român, 
dragostea noastră, sentimentele noas
tre de cordialitate. între cei doi con
ducători ai noștri, Ceaușescu și Eche
verria, există afinități profunde, în- 
trucît amindoi acționează pentru 
pace și o societate internațională în
temeiată pe o nouă ordine economică 
și pe justiție. Sintem — România și 
Mexicul — antiimperialiști, anticolo- 
nialiști și patrioți.

Vizita președintelui Ceaușescu va 
contribui Ia întărirea legăturilor de 
prietenie dintre România și Mexic, 
pentru ca miile de kilometri care ne 
despart sub raportul distanțelor să 
dispară sub căldura dragostei și a 
interesului reciproc de a dezvolta tot 
mai mult relațiile bilaterale. Ne-am 
întors din România profund satisfă- 
cuți de a fi văzut succesele poporului 
și țării dumneavoastră. Românii sînt 
un popor cu o veche istorie, în care 
lupta pentru eliberarea națională 
este foarte asemănătoare cu cea a
(Continuare in pag. a Hl-a) 1
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Vizita președintelui Nicolae Ceausescu în Brazilia

La recepția oferitâ de guvernatorul statului Sao Paulo in onoarea înalților oaspeți români

Calde manifestări de simpatie
Ea combinatul siderurgic „Cosipa*1

„CU DEOSEBITĂ PLĂCERE iNTlLNIM CETĂȚENI BRAZILIENI 
NĂSCUȚI IN ROMÂNIA Șl CARE NU AU UITAT DE PĂMlNTUL NATAL" 
Președintele Nicolae Ceausescu si tovarășa Elena Ceaușescu s e e i 9

s-au întîlnit cu membrii coloniei române din Sao Paulo

în după-amiaza Zilei de vineri, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost în- 
timpinați eu calde manifestări de 
simpatie fn cursul vizitei la o mare 
întreprindere din zona industrială din 
apropiere de Sao Paulo : combinatul 
„Cosipa" (Compania Siderurgica Pau- 
lista).

Construit în 1953 și avînd în pre
zent o producție anuală de un mi
lion tone de oțel, combinatul „Cosi
pa" ocupă locul al treilea în ierarhia 
industriei siderurgice braziliene, după 
combinatele Volta Redonda (statul 
Rio de Janeiro) și Usiminas (statul 
Minas Gerais). Combinatul dispune 
de un furnal de 1 500 metri cubi, cel 
mai mare din America Latină, o oțe- 
lărie cu patru convertizoare și un 
laminor. Producția uzinei este desti
nată, în cea mai mare parte, firme
lor constructoare de automobile, în
treprinderilor producătoare de ma- 
șini-unelte și material rulant.

însoțiți de guvernatorul statului 
Sao Paulo, Egydio Martins, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sint intîmpinați cu 
cordialitate la „Cosipa" de către direc
torul general Mario Lopes Leao, de 
ceilalți membri ai conducerii compa
niei. în sala de consiliu a întreprin
derii. directorul general prezintă pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu date despre

Semnarea unor contracte 
de cooperare economică și industrială
Vineri după-amiază, la Sao Paulo 

au fost semnate contractele de coo
perare economică și industrială între 
Întreprinderile românești „Mecano- 
exportimport" și „Universal tractor", 
pe de o parte, și firma Malves S.A. 
din Sao Paulo, pe de altă parte.

Contractele se referă la livrări de 
tractoare și echipamente pentru uti
laje de construcții, care urmează a fi 
asamblate de firma braziliană Mal- 

activitatea întreprinderii șî despre 
planul de dezvoltare a acesteia. 
Gazdele dau explicații asupra diferi
telor procedee tehnologice folosite 
aici pentru obținerea laminatelor de 
calitate superioară. Se arată că. la 
sfirșitul anului Viitor, producția com
binatului urmează să ajungă la 2,3 
milioane tone, iar în 1978 la 3,5 mi
lioane tone — potrivit prevederilor 
planului siderurgic național de creș
tere a producției de oțel a Braziliei 
de la aproximativ 8 milioane tone in 
prezent, la 20 milioane tone la sfir
șitul acestui deceniu.

Vizita a prilejuit un dialog Intre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
conducătorii „Cosipa" In probleme 
privind dezvoltarea cooperării in 
producție între această mare între
prindere braziliană și întreprinderi 
siderurgice din România.

în continuare au.fost vizitate tî- 
teva din halele combinatului și de
barcaderul acestuia, capabil să pri
mească nave de 25 000 tone.

Pe întreg parcursul vizitei in a- 
ceastă uzină, muncitorii siderurgiști 
au făcut o caldă manifestare de sim
patie și respect înalților oaspeți ro
mâni, expresie a sentimentelor fră
țești de solidaritate pe care clasa 
muncitoare braziliană le nutrește față 
de oamenii muncii din România so
cialistă.

Muncitorii uzinei îl salută cu ea

ves și comercializate pe piața Brazi
liei.

Contractele au fost semnate de ing. 
Theodosie Ghirescu, director general 
al „Mecanoexportimport" și Manoel 
Ferreira da Veiga Alves, președintele 
firmei Malves S.A.

La semnare au fost de față tovară
șii Gheorghe Oprea, viceprlm-mi- 
nistru al guvernului, Vasile Pungan 
și Nicolae Doicaru, consilieri al pre
ședintelui republicii. 

tuziasm pe președintele României, 
multi dintre ei ținind să stringă mîna 
șefului statului român.

Apoi, președintele Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu iau parte un 
prinz oferit în onoarea lor de con
ducerea „Cosipa".

în timpul prînzului, directorul ge
neral al combinatului, adresîndu-se 
înalților oaspeți, a spus : „Invit pe 
toți cei prezenți să toastăm pentru 
iluștrii noștri oaspeți, Excelența Sa 
președintele Republicii Socialiste 
România, domnul Nicolae Ceaușescu, 
distinsa sa soție, doamna Elena 
Ceaușescu, ceilalți membri ai 
suitei sale, să le mulțumim 
pentru faptul că ne-au onorat 
prin vizita făcută ia instalațiile 
„Cosipa". Sper că această,, ă 
le-a înlesnit o mai bună cunoaștere 
a țării noastre și le-a prilejuit mo
mente de satisfacție și bucurie".

Răspunzînd, PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU a declarat : 
„Țin să adresez calde felicitări tutu
ror celor care lucrează la acest 
combinat siderurgic brazilian, să 
urez realizarea programelor de 
extindere, aceasta constituind un 
factor esențial pentru dezvoltarea 
economico-socială independentă a 
Braziliei.

In sănătatea tuturor celor care lu
crează ia acest combinat, pentru 
prietenia intre România și Brazilia !“. 
(Aplauze).

în continuare sînt vizitate zona 
muntoasă denumită „Serra do Mar" 
și cartiere din orașul Sao Paulo.

După sosirea la Palatul Bandei- 
rantes (reședința guvernatorului sta
tului Sao Paulo), tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de guvernatorul 
Paulo Egydio Martins, survolează în 
elicopter metropola industrială a 
Braziliei, orașul Sao Paulo, care as
tăzi numără, împreună cu suburbiile, 
aproape zece milioane de locuitori.

Vizita de vineri după-amiază a în
lesnit înalților oaspeți români cu
noașterea unei zone de cea mai mare 
importanță pentru dezvoltarea indus
trială a Braziliei, prilejuind călduroa
se manifestări prietenești din partea 
populației.

Vineri seara, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au intîlnit în saloanele 
hotelului Hilton din Sao Paulo cu 
membrii coloniei române din acest 
oraș — cetățeni brazilieni de origine 
română, stabiliți cu decenii în urmă 
în Brazilia.

în cadrul acestei întilniri emoțio
nante, membrii coloniei române 
și-au exprimat marea bucurie de a 
se întîlni cu președintele României, 
sentimentele lor de profundă admi
rație față de realizările obținute de 
poporul român în dezvoltarea eco
nomică și socială a patriei sale.

Adresîndu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, Augustin Hila, președin
tele societății culturale „Brazilia- 
România" a spus :

Am plăcuta bucurie de a vă adre
sa urarea de bun venit între noi, 
precum și sueces deplin cu ocazia 
vizitei istorice pe care o faceți în 
țara luceafărului sudului, în Brazi
lia primitoare și ospitalieră, cu oa
meni de mare omenie și înalte vir
tuți.

Domnule președinte,
Geniul românesc, geniul poporului 

român se manifestă tot mai puter
nic pe întreaga planetă și în toate 
domeniile de activitate umană, im- 
punîndu-se cu vigoare și destoinicie. 
Astfel, și aici, in Brazilia, fiii Româ
niei au reușit prin muncă și perse
verență să demonstreze adevărul a- 
cestei afirmații.

Ne bucură faptul — a spus In con
tinuare vorbitorul — că din zi In zi 
România este tot mai mult cunoscu
tă și apreciată in întreaga lume. A- 
ceasta datorită vrednicilor săi fii, 
dar Îndeosebi prin politica Înțeleap
tă și chibzuită pe care dumneavoas
tră, domnule președinte, o duceți cu 
mare măiestrie. Această vizită a 
dumneavoastră ne umple inimile de 
mîndrie șl vă rog să fiți sigur că și 
noi, cei de aici, vom pune umărul ca 
să ajutăm, fiecare la locul unde se 
află, ca lăstarii seminței sădite de 
dumneavoastră să dea roadele dori
te, aceasta spre binele și fericirea ce
lor două națiuni.

Cine ar fi putut crede ca mie, fiu 
de țăran de pe plaiurile Transilva
niei, să-mi fie dată o asemenea 
cinste de a saluta pe președintele 
României tocmai aici, la Tropicul 
Capricornului 1 Spun cu mîndrie a- 
ceste cuvinte, pentru că, deși am 
devenit cetățean al Braziliei, nu voi 
uita.niciodată că posed cel mai fru- 
moâ1 certificat de naștere, căruia, fă- 
cîndu-i-se o analiză genealogică, se 
ajunge pînă' la Decebal și Traian. 
Și sint mîndru că pe pămîntul unde 
m-am născut Se scrie istorie.

Domnule președinte, ursitoarele 
v-au îndrăgit, dat v-au și hărăzit cu 
o mare și grea sarcină : de a fi pur
tătorul de steag al destinului nea
mului românesc. Pentru acest fapt, 
eu rog pronia cerească să vă lumi
neze calea și să vă netezească dru
mul ca să puteți conduce națiunea 
română cu aceeași nedezmințită ho- 
tărîre spre marele țel care este bine
meritata fericire a întregii suflări 
românești. Domniei Voastre, doam
nei dumneavoastră și familiei dum
neavoastră vă urez mulți ani și fe
riciți. (Aplauze).

în continuare a luat cuvîntul 
doamna Rachel Carmeiro do Ama
rate, membră a conducerii asocia
ției „Prietenii României" din statul 
Parana. „Am venit din Parana — a 
spus ea — să vă adresez, domnule 
președinte Nicolae Ceaușescu, un 
salut călduros al românilor din a- 
cest stat și al brazilienilor care, prin 
rădăcinile adinei în latinitatea co
mună, vă consideră ca frate. Socie
tatea noastră se afirmă și va crește 
în întreg statul Parana". Vorbitoarea 
a arătat, totodată, că fiul ei — fost 
deputat federal — încetat din viață 
anul trecut, a fost un mare prieten 
al României, care a acționat intens 
pentru dezvoltarea relațiilor Brazi
liei cu România.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

întilnire emoționanta cu membrii coloniei româno

Cuvîntul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Aș dori, în primul rînd, să exprim 
bucuria meâ, a soției mele, a cola
boratorilor mei pentru această în
tilnire, care ne-a produs o deosebită 
bucurie și emoție. Totodată, aș dori 
să mulțumesc pentru cuvintele pe 
care le-ați rostit aici la adresa po
porului meu, din care unii dintre 
dumneavoastră. faceți parte, la adrew. 
sa prieteniei și colaborării dintre po-:- 
porul :r<unâni și poporul brazilian, j;v

Ne aflăm în Brazilia la invitația 
președintelui țării dumneavoastră. 
Sintem, oarecum, la sfirșitul vizitei. 
Am avut convorbiri bune cu pre
ședintele Geisel. împreună am ajuns 
la înțelegeri care pun bazele unei 
colaborări trainice între România și 
Brazilia. Am semnat o Declarație 
solemnă comună și, așa cum a spus 
președintele Geisel, am semănat o 
sâmînță care sperăm să fie bine se
lecționată și să ducă la roade bogate 
în prietenia și colaborarea româno- 
braztliană.

Mi-a făcut o deosebită plăcere să 
mă întîlnesc aici cu unii cetățeni 
brazilieni care s-au născut în Româ
nia și mă bucură că nu au uitat de 
țara lor, de pămintul unde s-au năs
cut și că se străduiesc, ca cetățeni 
brazilieni, să contribuie la o mai 
bună cunoaștere și la dezvoltarea 
prieteniei între România și Brazilia. 
Nu știu, poate unii dintre dum
neavoastră ați fost în România mai 
de curînd. S-au schimbat multe. 
România este o țară nouă, deși are o 
istorie și un trecut vechi, de peste 
2 000 de ani. Sigur, ne mîndrim și cu 
Decebal și cu Traian, cu Ștefan cel 
Mare și cu Mircea cel Bătrin, cu 
Mihai Viteazul și cu Alexandru loan 
Cuza, ca și cu Tudor Vladimirescu și 
cu Eminescu, cu Vasile Alecsandri 
și cu atîția și atîția alții care au con
tribuit la dezvoltarea României, așa 
cum ne mîndrim cu cei care au 
luptat în epoca contemporană pentru 
eliberarea națională și socială, pen
tru ca România să fie liberă, puter
nică și independentă. (Aplauze).

Noi construim o societate nouă, 
socialistă, și aș putea spune că, de 
fapt, tocmai această societate a dat 
măreția la care gîndea cu mai bine 
de 100 de ani în urmă Bolintineanu, 
un poet român care, in citeva ver
suri, sintetiza dorința ca România să 
devină mai puternică și independen
tă. Dacă nu mă înșel, versurile , sună 
cam așa :

„Viitor de aur țara noastră are
Și prevăz prin secoli a ei înălțare"
A greșit într-un singur Sens, că 

nu au trecut secole, ci cîteva dece
nii și România s-a înălțat puternic 
spre soare și joacă astăzi un rol im
portant în viața internațională, in 
lupta pentru pace și colaborare în 
lume, (Aplauze).

Iar Eminescu, despre care cred că 
cei care s-au născut în România au 
citit mult, spunea :

„Ce-ți doresc eu ție, dulce
Românie...

La trecutu-ți mate, mare viitor!"
Și această dorință a lui Eminescu 

se realizează în timpurile noastre. 
Aș putea spUne, parafrazind pe E- 
minescu — ce doresc eu colaborării 
româno-brazlliene : „la trecutul co
mun, un mare viitor" de colaborare. 
(Aplauze).

într-adevăr, originea latină, cultu
ra, civilizația joacă un rol important 
nu numai in cunoașterea popoarelor 
noastre, dar și în civilizația univer
sală. Este plăcut că ele se pot înțe
lege ușor în Portugalia, în Italia, In 
Spania, Brazilia, în America Latină 
în general, prin intermediul unor 
limbi cu specificul lor, dar care au, 
totuși, ceva comun, limba latină. Tot 
un poet român, Vasile Alecsandri 
spunea :

„Latina ginta e regina Intr-ale 
lumii glnte mari".

Dar nu numai prin latină, ci și cu 
oamenii latini — oameni de omenie, 

oameni dornici de pace și progres, 
dornici să trăiască în colaborare cu 
toată lumea. (Aplauze).

Iată de ce puteți fi, intr-adevăr, 
mîndră, doamnă Carmeiro, că fiul 
dumneavoastră a militat și a contri
buit la dezvoltarea relațiilor între 
Brazilia și România. Activitatea sg 
a dat roade și> puteți fi mîndră că 
ați avut un asemenea fiu și trebuie 
să facgm- qa iiijr noștri să lupte 
totdeauna pentru apropiere, pentru,, 
cunoaștere, pentru pace și colaborare 
între popoare. (Aplauze).

Ne-am înțeles cu președintele Bra
ziliei asupra multor probleme și 
v-aș ruga pe dumneavoastră, pe 
membrii celor două societăți care 
sinteți prezenți aici, cît și pe toți de 
origine română, și pe cei de origine 
portugheză sau de altele — pentru 
că în Brazilia sînt multe origini, dar 
toți sînt brazilieni — să faceți totul 
pentru a contribui la dezvoltarea co
laborării între popoarele noastre, 
pentru a crea o apropiere mai puter
nică în toate domeniile — economic, 
științific, cultural — să contribuim 
pe această cale nu numai la bună
starea și fericirea popoarelor noas
tre — român și brazilian — dar și la 
cauza păcii și colaborării internațio
nale. (Aplauze).

Cu aceste gînduri și sentimente, 
vă urez succes în activitatea pe care 
o desfășurați. Sper că multi dintre 
dumneavoastră veți veni în România, 
așa cum mulți din România vor veni 
în Brazilia. Vă doresc multă sănă
tate și multă fericire. (Aplauze).

★
Președintele Nicolae Ceaușescu, 

tovarășa Elena Ceaușescu s-au în
treținut cordial cu membrii coloniei 
române.

La întilnire au participat tovarășii 
Gheorghe Oprea, Dumitru Popescu, 
George Macovescu, Vasile Pungan, 
Nicolae Doicaru, celelalte persoane 
oficiale române.
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Cultivarea spiritului de disciplină muncitorească, 
obiectiv concret al educației comuniste

Cum vor fi asigurate piesele de schimb 
destinate reparării utilajelor agricole?

De o bună bucată de vreme, comi
tetul de partid al Combinatului de 
prelucrarea lemnului din Tg. Jiu fo
losește în activitatea educativă o 
metodă ce se dovedește de mare efi
cientă, dind in mod constant bune 
rezultate : „Ștafeta muncii politice 
de masă". Necristalizată în toate amă
nuntele la început, această inițiativă 
(despre care s-a scris în „Scînteia" 
atunci ci nd se afla în stadiul de ex
periment) s-a transformat pe par
curs Intr-un mod statornic de a ac
ționa pentru cultivarea înaltelor tră
sături politico-morale înscrise in 
Codul etic comunist.

— Esența acestei inițiative — spu
nea inginerul Constantin Călugăru, 
secretarul comitetului de partid pe 
întreprindere — constă In concentra
rea concomitentă a tuturor formelor 
și mijloacelor de muncă politică 
asupra unui anume obiectiv care, 
la un moment dat, are cea 
mai mare importantă pentru reali
zarea și depășirea planului. Un ase
menea obiectiv l-a constituit, in ul
timul timp, Întărirea disciplinei. 
Pentru a fi mai concreți și mai con
vingători în acțiunea noastră, am 
îndreptat atenția spre un „caz", dar 
nu de dragul „cazului" în sine, ci 
pentru a ilustra și a combate mai 
temeinic o mentalitate, o atitudine 
în flagrant dezacord cu principiile 
și normele înscrise in Codul etic al 
partidului.

Studiind cu atenție diverse Ipos
taze ale manifestărilor de indisci
plină. comitetul de partid pe între
prindere a stabilit că focul concen
tric al „ștafetei" trebuie îndreptat 
spre un campion al „nemotiva
telor" de la fabrica de placaj, 
pe nume Vasile Baldovin, cu care 
nu o dată s-a discutat îndelung. 
Om tinăr, utecist, muncitor alt

minteri cu o bună calificare, acesta 
acumulase în decursul unul an în
treg zeci de absențe. Ceea ce inte
resa însă mai ales era faptul că, în- 
tr-o formă mai accentuată, „cazul 
B.“ permitea depistarea și combate
rea intransigentă a unor atitudini 
înapoiate față de muncă, față de in
teresele obștii.

Mai intîi, biroul de partid, biroul 
dc U.T.C. și comitetul sindical, re

VIAȚA DE PARTID
Intr-un mare combinat industrial din județul Gorj

unite intr-o ședință comună, l-au 
chemat să discute pe îndelete cu el. 
întreaga discuție a fost înregis
trată pe bandă de magnetofon. 
Frinturi semnificative din această 
discuție au fost apoi audiate In ca
drul adunării U.T.C. în care a fost 
pus în dezbatere acest caz : această 
audiere a constituit, de altminteri, 
cel mai elocvent referat. Pe temeiul 
ei au luat apoi cuvîntul tineri har
nici și inimoși, cu autoritate profe
sională și morală, ca Laurențiu 
Cornoiu, Rodica Roșoga, Savu Ta- 
lianu, care au exprimat dezacordul 
lor față de o asemenea atitudine ce 
pătează onoarea întregului colec
tiv. Uteciștii au adus în discuție 
și alte situații, mai mult sau mai 
puțin similare. A fost combătută, cu 
acest prilej, și atitudinea îngădui
toare față de asemenea manifestări, 
împăcarea călduță cu ele, ba chiar 
încercarea, ce se remarcă uneori, de 
a le „acoperi", de a le feri de sanc

țiuni și de oprobriul meritat al opi
niei publice.

„Ștafeta" a fost preluată de agi
tatori care — la sfirșitul schimbului 
— au organizat „audiții colective" 
ale unor „selecții" grăitoare din a- 
ceeași bandă de magnetofon. După 
audiție, agitatori ca Nicolița Colțan, 
responsabila grupei sindicale, mais
trul Ion Antonache, muncitoarele 
Maria Ungureanu, Ioana Turturea,

Elena Andrițoiu — oameni care se 
bucură de prestigiu și autoritate in 
colectiv datorită muncii lor pline de 
abnegație, comportării exemplare în 
toate împrejurările — au subliniat, 
prin evocarea unor cifre elocvente, 
prin cîteva socoteli șimple, la înde- 
mîna tuturor, cuantumul pierderilor 
pe care le pricinuiesc colectivului 
manifestările unor oameni ca Bal- 
dovin. în cadrul discuțiilor fie
care a adus spre exemplificare une
le situații asemănătoare de la locul 
respectiv de muncă, „cazul B." do- 
vedindu-se astfel un bun „develo- 
pant" al unor stări de lucru temeinic 
analizate și răspicat combătute.

A urmat la rînd gazeta satirică din 
secție care — la rubrica „Să ne cu
noaștem nemotivații !“ — a publicat 
o caricatură usturătoare la adresa ce
lui în cauză. în paralel, graficul în
trecerii între schimburi a demon
strat că, pentru fiecare absență ne
motivată a lui Baldovin. schimbul 
lui a pierdut 50 de puncte în între

cere. Totodată, brigada de agitație a 
întreprinderii, informată de această 
acțiune, a venit în fața colectivului 
cu un program ad-hoc din care n-a 
lipsit un cuplet plin de bun simț, dar 
și ascuțit critic. Fragmente din pro
gramul brigăzii de agitație au fost apoi 
reluate și la stația de radioamplifica
re, arătîndu-se că reducerea totală a 
„nemotivatelor" și învoirilor ar aduce 
anual o producție suplimentară de 
aproape un milion și jumătate lei și 
deschizindu-se cu această ocazie o 
autentică dezbatere pe tema „Ordi
nea și disciplina, trăsături definitorii 
ale profilului moral al muncitorului 
societății noastre socialiste, coordo
nate fundamentale ale conștiinței, 
onoarei muncitorești".

— Desigur — ne spunea tovarășul 
Nicolae Jianu, responsabil cu propa
ganda în comitetul de partid pe în
treprindere — „cazul Baldovin" ne-a 
interesat și prin el insuși, deoarece 
nimeni nu poate privi nepăsător o 
asemenea atitudine ca cea pe care a 
manifestat-o el. Angajamentele pe 
care și le-a luat in fața colectivului 
demonstrează, de altfel, că fermitatea 
critică dă roade.

Desigur, despre un bilanț al aces
tei acțiuni nu se poate vorbi încă. 
Fapt este Insă că la fabrica de placaj, 
unde odinioară se înregistrau „re
corduri" de tristă amintire, „nemoti
vatele" au scăzut simțitor. Dar cîști- 
gul cel mai de seamă — cum au sub
liniat interlocutorii noștri — este 
sensibilizarea întregului colectiv față 
de „cazurile" de acest gen. făurirea 
unui teren etic propice reacțiilor 
prompte și neingăduitoare față de 
orice încălcări ale ordinii și dis
ciplinei.

Victor BIRLADEANU 
Dumitru PRUNA

în „Scînteia" de vineri, 6 iunie, 
a apărut articolul intitulat : „Cind 
campania de recoltare a început, nu 
se pot admite scuze pentru utilajele 
aflate încă pe butuci". Publicăm 
astăzi răspunsurile primite din 
partea organelor Ministerului A- 
griculturii și a întreprinderilor pro
ducătoare vizate, în care se ara
tă ce măsuri au fost luate pentru ur
gentarea livrării pieselor de schimb.

PÎNA LA 10 IUNIE 
STOCURILE EXISTENTE 
VOR FI REDISTRIBUITE

Cele mai mari deficite de piese de 
schimb au județele Timiș, Satu-Mare, 
Iași, Sibiu, Vaslui, Suceava și Sălaj. 
Pentru a veni operativ în sprijinul 
unităților agricole din aceste județe 
— ne-a spus tov. Marian Curelea, 
director in Direcția generală de a- 
provizionare din Ministerul Agricul
turii. Industriei Alimentare și Ape
lor — am hotărât să redistribuirii 
stocurile de piese de schimb dis
ponibile aflate în celelalte baze 
de aprovizionare. Tin să subli
niez că avem asigurate mijloacele de 
transport necesare, astfel incit, pînă 
Ia 10, iunie, întreaga acțiune de redis
tribuire a pieselor de schimb va fl 
terminată. Este necesar insă ca și în
treprinderile producătoare să recupe
reze în cel mai scurt timp posibil 
restantele pe care le au. Am in ve
dere. in primul rînd. întreprinderea 
mecanică de utilaje din Medgidia, 
unde există restanțe la 122 repere 
pentru combinele „Gloria", combinele 
Cl si C3. presele de balotat pale. De 
asemenea. întreprinderea „Semănă
toarea" București are restante in spe
cial la piesele de schimb necesare 

pentru combinele „Gloria". Zilele a- 
cestea. conducerile Ministerului Agri
culturii și Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele au 
stabilit, de comun acord, un program 
pentru livrarea pieselor de schimb in 
luna iunie. Această reeșalonare a li
vrărilor trebuie respectată punct cu 
punct".

După publicarea artico
lului „Cînd campania de 
recoltare a început, nu se 
pot admite scuze pentru uti
lajele aflate pe butuci”.

FURNIZORII SE ANGAJEAZĂ SA 
RECUPEREZE RESTANTELE

Iată răspunsurile primite din partea 
a două întreprinderi producătoare de 
piese de schimb :

întreprinderea mecanică de utilaje 
Medgidia : „Restantele pe care le 
avem — apreciază ing. Virgil Oan- 
eca, directorul Întreprinderii — se 
datorează mai multor cauze. Unele 
de ordin obiectiv. Astfel, o presă cu 
excentric de 250 tone pe care trebuie 
să ne-o livreze întreprinderea „Pro
gresul" Brăila, la sfirșitul anului tre
cut. cu termen reactualizat la 30 iu
nie a.c„ nu va putea fi pusă in func
țiune, după toate probabilitățile, nici 
la sfirșitul lunii august. O presă si
milară. din import, nu ne-a sosit ia 
termenul prevăzut. Or. de aceste uti
laje depinde direct realizarea pieselor 
de schimb. Alte cauze sint de ordin 

subiectiv și trebuie să recunoaștem 
că nu întotdeauna am acordat atenția 
ce se cuvine producerii pieselor de 
schimb.

Critica adusă în ziarul „Scînteia" a 
prilejuit Imediat o analiză aprofun
dată a situației existente, cu toți fac
torii de răspundere din întreprindere, 
pe baza căreia s-au stabilit măsuri 
concrete. Fină la sfirșitul acestei luni 
ne vom achita toate obli-rațiile pe cnre 
le avem fată de unitățile agricole".

Întreprinderea „Semănătoarea" — 
București : „întîrziertle în livrarea 
unor piese de schimb — ne-a spus 
tov. Nicolae Boțea, șeful serviciului 
producție — se datoresc atît unor 
greutăți determinate de unele unități 
cu care colaborăm, lipsei de capaci
tate de prelucrare la unele operațiuni; 
cit și anumitor deficiențe în organi
zarea muncii la atelierul de strun- 
gărie. Ce măsuri au fost luate pen
tru lichidarea restantelor ? în primul 
rtnd. am stabilit de comun acord cu 
agrlcultnra un program prioritar pen
tru livrarea unui număr de 46 repere 
de cea mai mare urgență. Țin să 
subliniez că au și fost lichidate res
tanțele la 11 repere. în prezent 
mai avem restanțe la 7 repere. 
Pentru a ne achita și de aceste 
obligații contractuale, am fost do
tați cu două mașini de canelat 
și am perfectat colaborări cu între
prinderi din București și Craiova ale 
Centralei de reparații auto, cu între
prinderea „Tractorul“-Brașov. Sintem 
hotăriți ca, pînă la 30 iunie, 
să recuperăm integral toate restan
tele. respectînd graficele stabilite îm
preună cu agricultura".

Ion TEODOR 
George MIHAESCU
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Vizita președintelui . Nicolae Jeausescu .in Irazilia
„S-a creat un cadru bun pentru 

extinderea colaborării economice''
Intilnire cu guvernatorul statului Sao Paulo

Vineri la amiază, președintele 
Nicolae Ceaușescu a făcut o vizită 
la Palatul Bandeirantes, reședința 
guvernatorului statului Sao Paulo.

La sosire, șeful statului român a 
fost întîmpinat de Paulo Egydio Mar
tins, guvernatorul acestui stat, de 
membrii Consiliului municipal al o- 
rașului Sao Paulo.

între președintele Nicolae 
Ceaușescu și guvernatorul Paulo Egy
dio Martins a avut loc o convorbire 
cordială, prietenească.A

Intilnire cu reprezentanți ai cercurilor economice și de afaceri din Sao Paulo RECEPȚIE IN ONOAREA
Vineri după-amiază, președintele 

Nicolae Ceaușescu s-a intilnit cu re
prezentanți ai cercurilor economice 
și de afaceri din Sao Paulo, cel mai 
mare centru industrial și comercial 
al Braziliei.

La intilnire, care a avut loc în sa
lonul de festivități al Palatului Ban
deirantes, au participat guvernatorul 
statului Sao Paulo. Egydio Martins, 
președintele Asociațiilor băncilor, 
Luis Moraes Barros. președintele 
Sindicatului funcționarilor bancari, 
Lazaro Brandao, președintele Aso
ciației comerciale, Boaventura Fari
na, directorul companiei „Cacique 
Cafe Soluver", Horacio Coimbra, pre
ședintele Companiei siderurgice, Pin
heiro Guimaraes Carlos Mendes Pin
heiro, alți oameni de afaceri.

Au fost prezenți tovarășii Gheor
ghe Oprea, George Macovescu, Ni
colae Ionescu, reprezentanți ai Agen
ției economice române și ai birouri
lor comerciale ale României in Bra
zilia.

Cu acest prilej, între președintele 
Nicolae Ceaușescu și reprezentanții 
cercurilor economice și financiare 
din Sao Paulo a avut loc un dialog 
de lucru privind schimburile comer
ciale și cooperarea economică dintre 
firme, companii, instituții bancare 
braziliene și întreprinderi și institu
ții de specialitate din România.

In încheiere a luat cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUSESCU.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
ambianță cordială, de înțelegere re
ciprocă. în timpul întîlnirii cu oameni de afaceri din Sac Paulo

PREȘEDINTELUI NICOLAE 
ȘI A TOVARĂȘEI ELENA

Vineri seara, Paulo Egydio Mar
tins, guvernatorul statului Sao Paulo, 
a oferit la Palatul Bandeirantes o 
recepție în onoarea președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

CEAUȘESCU 
CEAUȘESCU

Au luat parte, de asemenea, în 
oficialități braziliene civile și n 
tare din Sao Paulo.

Recepția s-a desfășurat într-o 
mosferă de caldă cordialitate.

La recepție au luat parte tovarășii 
Gheorghe Oprea, Dumitru Popescu, 
George Macovescu, Nicolae Ionescu, 
Vasile Pungan, Nicolae Doicaru, ce
lelalte persoane oficiale care îl înso
țesc pe șeful statului român în vi
zita in Brazilia.

■ >

„Mexicul intimpină pe președintele
NICOLAE CEAUȘESCU 
ca pe un prieten bun“

DECLARAȚII, CUVINTE CALDE DE SALUT, 
ELOGIOASE APRECIERI IN PRESA MEXICANĂ

CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUSESCU

Aș dori, domnilor conducători ai 
Industriei și comerțului din Sao 
Paulo și domnule guvernator, să mă 
refer în primul rînd la faptul că în 
cadrul vizitei din Brazilia, ca rezul
tat al convorbirilor cu președintele 
Geisel, cu membri ai guvernului, s-a 
ajuns la încheierea unor acorduri și 
convenții de colaborare în multe do
menii de activitate economică : petro
lier, minier, construcții de mașini, de 
colaborare tehnico-științifică in dife
rite domenii, cum ar fi cel farma
ceutic. S-a încheiat un nou acord co
mercial și de plăți, s-au pus deci ba
zele juridice — ca să spun așa — ale 
unei colaborări largi între România 
și Brazilia.

Am semnat împreună cu președin
tele țării dumneavoastră o Declara
ție solemnă comună care se referă 
la principiile generale ale colaboră
rii bilaterale și internaționale. Deci, 
s-a creat, după părerea mea și a pre
ședintelui dumneavoastră, cadrul bun 
care să ducă la o extindere a schim
burilor economice, a colaborării din
tre țările noastre.

în ce privește România, ea des
fășoară o activitate de dezvoltare in
tensă a industriei, agriculturii, a tu
turor sectoarelor de activitate. Rit
mul de creștere în ultimii cinci ani a 
producției industriale a fost, de 
exemplu, de 14 la sută.

Promovăm larg relațiile de colabo
rare internațională nu numai sub 

forma schimburilor economice sau 
comerciale, dar și a cooperării în 
producție, inclusiv formarea de so
cietăți mixte. Asemenea societăți le 
creăm atit în România, cît și în alte 
țări. La cele din România, statul ro
mân deține 51 la sută, iar la cele care 
le creăm în alte părți pornim de, la 
același principiu, ca întreprinderile 
respective, sau statul respectiv, să 
dețină 51 la sută. Sigur, aceasta de
pinde de înțelegerile care se reali
zează.

România participă activ la colabo
rarea în domeniul petrolier cu aproa
pe 15 state, în domeniul minier cu 
mai multe — și sub formă de socie
tăți mixte, de exemplu în Peru, în 
Chile, cit și sub formă de asistență 
tehnică și cooperare.

în înțelegerile realizate pînă acum, 
în afară de cele specificate aici de 
domnul guvernator, avem în vedere 
o colaborare mai largă în domeniul 
mijloacelor de transport, al industriei 
siderurgice și metalurgice. In acest 
sens, am și convenit deschiderea 
unui credit de 150 milioane dolari. 
S-a incheiat un acord pentru impor
tul din Brazilia, în următorii zece 
ani, a 25 milioane tone de minereu 
de fier. Dar am apreciat împreună cu 
președintele Geisel că toate acestea 
trebuie să ofere posibilitatea ca în
tre conducătorii întreprinderilor din 
Brazilia și întreprinderile sau sec
toarele de stat economice din Româ
nia să se realizeze și contacte direc

te, un schimb mai larg de delegații, 
pentru o mai bună cunoaștere re
ciprocă și o concretizare și dezvol
tare a colaborării. Știu că și Bra
zilia se dezvoltă intr-un, ritm înalt. 
Am văzut în Sao Paulo o întreprin
dere siderurgică și din elicopter am 
văzut anumite întreprinderi din do
meniul construcției de automobile și 
altele. Aici v-ați referit la proble
mele tractoarelor și pieselor de 
schimb. După cite știu, chiar în după- 
amiaza aceasta s-a semnat un acord 
in această privință. Fără îndoială că 
va trebui să realizăm o bază mai pu
ternică de piese de schimb aici pen
tru a putea satisface la timp cerin
țele. în ce privește celelalte produse, 
fără nici o îndoială că în cadrul re
lațiilor ce se dezvoltă între țările 
noastre trebuie să găsim soluții pen
tru un șir de produse pe care vrem 
să le schimbăm în mod reciproc. 
Deci, noi vedem problema acestei 
colaborări economice între România 
și Brazilia pe o bază mai largă, dar 
desigur că trebuie să găsim soluții 
și pentru dezvoltarea schimburilor de 
diferite produse.

Ținînd seama că și România, și 
Brazilia sînt încă țări în curs de dez
voltare, că se dezvoltă rapid, consi
der că o colaborare reciproc avan
tajoasă poate să se extindă foarte 
mult. Consider că ar fi util ca o de
legație sau un grup de. conducă tori 
ai industriei și comerțului din Sao 
Paulo să viziteze România și să cu

noască mai bine, îndeaproape, eco
nomia românească, posibilitățile de 
colaborare. De asemenea, din Româ
nia un grup de conducători din dife
rite domenii ale industriei și econo
miei să viziteze Sao Paulo. Sigur, am 
în vedere aceasta în cadrul general 
al dezvoltării relațiilor cu Brazilia 
și să putem în mod concret să gă
sim soluții tuturor acestor > probleme 
în vederea unei colaborări reciproc 
avantajoase. Noi colaborăm bine cu 
multe state care au orînduiri sociale 
diferite de a noastră. R.F.G., de 
exemplu, se găsește pe locul al doi
lea în comerțul exterior al României. 
Cu Statele Unite avem schimburi de 
cîteva ori mai mari decît cu Brazilia. 
Deci deosebirea de orînduire socială 
nu este o piedică în dezvoltarea co
laborării, atunci cînd se pornește de 
la egalitate în drepturi și respect 
reciproc. Pe această bază am apre
ciat împreună cu președintele dum
neavoastră că putem să extindem 
încă de cîteva ori în următorii 2—3 
ani schimburile economice între 
România și Brazilia.

V-am ruga ca dumneavoastră, care 
trebuie să concretizați aceste înțele
geri, împreună cu conducătorii indus
triei și economiei românești, să ac
ționați împreună pentru a da viață 
tuturor acestor, înțelegeri.

Aș dori să ufez o colaborare bună 
între Sao Paulo și industria din 
România, între Brazilia și România ! 
(Aplauze).

(Urmare din pag. I)
poporului mexican. Teza socialismu
lui multilateral dezvoltat este justă 
pentru că a permis obținerea unor 
realizări de netăgăduit și face din 
România o țară liberă și indepen
dentă. Ne amintim cu deosebită plă
cere de primirea călduroasă de care 
ne-am bucurat in România.

Cuvinte deosebit de elogioase 
pentru apropiata vizită în Mexic a 
președintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu inse
rează presa mexicană, reliefînd im
portanța acestui eveniment în cro
nica relațiilor româno-mexicane și 
apreciind-o ca pe un eveniment de 
natură să contribuie la o mai bună 
înțeTăgere și colaborare între toate’ 
popoarele lumii.

Stib titlul „Ceaușescu — luptător 
neobosit pentru cauza poporului său 
și a păcii mondiale. Elena Ceaușescu 
— înalt reprezentant al științei și 
politicii", cotidianul „EL DIA“ a pu
blicat date biografice ilustrînd per
sonalitatea înalților oaspeți.

„Președintele Ceaușescu ne vizi
tează" — își intitulează ziarul „EL 
UNIVERSAL" comentariul referitor 
la principiile ce stau la baza poli
ticii noastre externe, subliniind în
deosebi eforturile pe care România 
socialistă și președintele său le de
pun pentru edificarea securității și 
cooperării europene, remarcabila 
contribuție a șefului statului român 
la soluționarea celor mai arzătoare 
probleme ce confruntă lumea con
temporană.

Subliniind că România acționează 
pentru realizarea unui sistem de 
securitate și cooperare în Europa, ca 
parte integrantă a eforturilor ce se 
fac la scară mondială în vederea 
evitării războiului și consolidării 
unei păci durabile, „El Universal" 
scrie : „Vizita în Mexic a președin
telui român, Nicolae Ceaușescu, va 
permite cu siguranță multiplicarea 
eforturilor pe care țările noastre le 

fac în această direcție, va prilejui 
evidențierea identității lor de păreri 
în problemele de bază ale politicii 
externe".

După ce trece în revistă princi
piile politicii externe a României și 
subliniază clarviziunea și justețea 
lor, ziarul scrie, în încheiere, că 
„este de așteptat și de dorit ca vizi
ta șefului statului român să întă
rească atît acțiunile comune în fa
voarea păcii, cît și relațiile economi
ce, politice și culturale dintre cele 
două țări".

„Poporul Mexicului îl salută pe 
președintele Ceaușescu" — este titlul 
editorialului publicat sîmbătă în zia
rul „EL NACIONAL", în care se a- 
rată că „vizita pe care o face pre
ședintele României constituie un e- 
veniment cu semnificații de cea mai 
mare însemnătate. Vizita oferă o 
mărturie a felului cum două țări cu 
sisteme politice diferite promo
vează o prietenie și cooperare reci
proc avantajoasă, demonstrează că 
există o similitudine intre obiective
le pe care le urmăresc popoarele 
mexican și român, confirmă faptul 
că diferentele de regim nu exclud 
identitatea de vederi asupra unor 
probleme esențiale".

„Vizita șefului statului român — 
continuă ziarul — deschide perspec
tive foarte concrete acordurilor bi
laterale, în vederea dezvoltării co
merțului reciproc avantajos, cît și 
pentru impulsionarea cooperării teh
nologice in domeniul petrolului. în 
final, convorbirile dintre Ceaușescu 
și Echeverria vor contribui Ia ci
mentarea păcii internaționale $1 la 
instituirea unei noi ordini economi
ce mondiale mai juste".

După ce trece în revistă probleme
le în care cele două țări au găsit în
totdeauna un limbaj comun, de în
țelegere și cooperare, în editorial se 
subliniază : „Președintele Ceaușescu 
și soția sa sînt bineveniți! Exprimîn- 
du-le salutul nostru ne facem ecoul 
sentimentelor poporului mexican și 

ale conducătorilor săi, fiind siguri 
că această vizită de stat va servi 
cauzei prieteniei intre cele două na
țiuni ale noastre, efortului omenirii 
pentru stabilirea unei păci durabile". 

„Prezența unui șef de stat atît de 
remarcabil, reprezentînd un popor 
de care ne leagă tradiționale sen
timente de prietenie și înțelegere re
ciprocă, va determina întărirea a- 
cestor legături și va face posibilă în
cheierea de convenții care, atit pe 
plan economic cît și pe plan tehnic 
și cultural, vor fi spre folosul am
belor națiuni", scrie „El Nacional".

„Ceaușescu în Mexic" este intitu
lat editorialul ziarului „EXCELSIOR", 
care salută sosirea președintelui 
României pe teritoriul mexican ca 
pe un eveniment de rezonantă isto
rică. „Prezența președintelui Nicolae 
Ceaușescu in Mexic, se arată în edi
torial, va prilejui o reafirmare a po
zițiilor celor două țări in ceea ce 
privește reducerea cheltuielilor mi
litare, dezarmarea generală, slăbirea 
tensiunii mondiale, respectarea drep
turilor țărilor producătoare de ma
terii prime".

în numărul din ajunul vizitei zia
rul „EL DIA" publică două articole 
intitulate : „Președintele Ceaușescu — 
reprezentant demn al unei națiuni 
demne" și „Nicolae Ceaușescu : o 
viață în arena mondială". Ziarul re
levă că România este o tară în plin 
avînt, o republică socialistă de peste 
20 milioane de locuitori, care în trei 
decenii au dat un nou chip și un nou 
sens vieții sale. 30 de ani au fost 
mai fertili decît trei secole ; prin or
ganizare socialistă această națiune a 
pășit in ritm accelerat spre idealul 
întregii comunități — o viață demnă 
pentru locuitorii ei.

„România este o țară aliată, 
Ceaușescu este un conducător prieten 
și națiunea sa — un popor frate" 
— scrie în încheiere autorul artico
lului.

Întîlnire cu membrii conducerii
asociației „Prietenii României" 

și ai societății culturale 
„Brazilia - România"

Vineri seara, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit. în saloanele ho
telului Hilton din Sao Paulo, pe 
membrii conducerii asociației „Prie
tenii României" din statul Parana.

Cu acest prilej, membrii conducerii 
asociației și-au exprimat deosebita 
satisfacție și bucuria de a fi primiți 
de către șeful statului român, precum 
și hotărîrea de a desfășura și în viitor 
o largă activitate pentru a face cu
noscute valorile spirituale create de 
poporul român.

„Noi vrem — a declarat prof. 
Newton Carneiro, președintele aso
ciației. ca datorită vizitei dumnea
voastră, domnule președinte, să con
solidăm succesele asociației, în bene
ficiul păcii și al dezvoltării popoare
lor noastre. Vă mulțumim foarte 
mult, domnule președinte, pentru vi
zita dumneavoastră, care ne dă avînt, 
ne dă încredere și ne dă curaj pen
tru a ne amplifica activitatea".

Adresîndu-se reprezentanților aso
ciației „Prietenii României" din sta
tul Parana, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : „Aș dori să ex
prim bucuria noastră de a ne întilni 
eu conducerea acestei asociații, din 
unul dintre cele mai tinere state din 
Brazilia. Apreciem activitatea dum
neavoastră, îndreptată spre apropie
rea $1 cunoașterea celor două popoare 
— român și brazilian — ca o activi
tate care are bune perspective.

Vizita pe care o facem acum in 
Brazilia are rezultate foarte bune. 
Am Încheiat multe acorduri ce des
chid perspectivele unei colaborări 

largi și sper ca și asociația dumnea
voastră, care are îndeosebi o activi
tate culturală, să contribuie pe această 
cale la cunoașterea mai bună a popoa
relor noastre, popoare ce au, este a- 
devărat. multe afinități comune — de 
origine latină, de cultură — dar mai 
au mult de făcut acum pentru dez
voltarea economică, socială, pentru 
bunăstare, pentru progres, pentru 
pace. De aceea, vă urez succes în 
activitatea dumneavoastră și sper că 
in cadrul activității veți avea în ve
dere să vizitați și România. Din 
România să vină o delegație să vi
ziteze statul dumneavoastră și, în 
felul acesta, să dezvoltăm relațiile de 
colaborare". (Aplauze).

*
Președintele Nicolae Ceaușescu și 

tovarășa Elena Ceaușescu au primit 
apoi pe membrii conducerii socie
tății culturale „Brazilia-România", 
veniți pentru a omagia prezența șe
fului statului român în marea me
tropolă braziliană.

„Societatea culturală «Brazilia- 
România» — a arătat Paulo Paixao, 
vicepreședintele societății — este an
grenată direct în difuzarea culturii 
românești în Brazilia și a celei bra
ziliene în România, prin conferințe, 
convorbiri, simpozioane, publicații și 
călătorii cu caracter cultural sau tu
ristic".

Adresîndu-se membrilor conducerii 
societății culturale „Brazilia-Româ
nia" din Sao Paulo, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : „Doresc 

să vă mulțumesc mult pentru cuvin
tele pe care le-ați rostit aici, pentru 
primirea pe care mi-ați făcut-o, pen
tru activitatea pe care societatea cul
turală «Brazilia-România» din Sao 
Paulo o desfășoară în vederea unei 
mai bune cunoașteri, pe linia cultu
rii și artei, a poporului român și po
porului brazilian.

Activitatea dumneavoastră va da, 
fără îndoială, bune rezultate. Cu
noașteți că, in cursul acestei vi
zite in Brazilia, ca rezultat al con
vorbirilor cu președintele Geisel, am 
ajuns la bune înțelegeri, concretizate 
într-un șir de acorduri și convenții, 
intr-o Declarație solemnă comună, 
semnată de președintele Geisel și de 
mine, care pune bazele politice și ju
ridice ale unei colaborări multilate
rale intre popoarele noastre. Deci, 
activitatea dumneavoastră are de pe 
acum un cimp mult mai larg. Sper 
că, intr-adevăr, prin organizarea di
feritelor manifestări de cunoaștere a 
culturii românești in Brazilia și mai 
cu seamă in Sao Paulo, unde dum
neavoastră vă desfășurat! activitatea, 
și de cunoaștere a culturii braziliene, 
mai ales din Sao Paulo, în România, 
prin schimbul de vizite, prin inten
sificarea acestora, veți aduce o con
tribuție importantă la apropierea și 
cunoașterea dintre popoarele noastre.

Este adevărat că există multe afi
nități de origine latină, cultură, ci
vilizație, dar, mai cu seamă, sînt 
multe probleme actuale care leagă 
popoarele noastre, preocupate de 
dezvoltarea economico-socială inde-

înalții oaspeți se întrețin cu membri ai societății culturale „Brazilia—România”

pendentă, de contribuția lor la reali
zarea unei lumi mai bune, mai drep
te, a unei noi ordini economice și 
politice internaționale, a unei poli
tici de pace și colaborare între toate 
popoarele lumii.

în acest context larg, sînt convins 
că activitatea dumneavoastră va a- 
duce o contribuție importantă. De a- 
ceea vă urez succes in activitatea pe 
care o desfășurați, sper să vă reîn- 
tilnesc în România și încă o dată vă 

doresc succese, multă sănătate și fe
ricire !“ (Aplauze).

Au participat tovarășii Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guvernu
lui, Dumitru Popescu, președintele 
Consiliului Culturii și Educației So

cialiste, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Nicolae Ionescu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale, alt« 
persoane oficiala.
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W d& ani de la moartea
militantei revoluționare pașoptiste

Ana Ipătescu
Ana Ipătescu a rămas In conștiința 

poporului ca o figură simbolică de 
militantă revoluționară, care, la 19 
iunie 1848, ’ "
ce a luat cu asalt palatul dom
nesc și a eliberat guvernul pro
vizoriu „arestuit" de complotul re
acționar, în» frunte cu coloneii So
lomon și Odobescu.

De bună seamă, tlșnirea eroică. în 
fruntea mulțimii, la 19 iunie, a avut 
ceva spontan și romantic ; dar în 
conștiința Anei Ipătescu, revoluția 
reprezenta de mult o necesitate. In 
vîrstă atunci de 43 de ani, soție a 
unui slujbaș Ia vistierie — Nicolae 
Ipătescu, membru al „Frăției" — tră
ise într-un mediu protestatar, revo
luționar. Aici s-au format trăsăturile 
ei caracteristice de devotament și 
dăruire pentru idealul libertății și 
demnității umane, grefate pe un 
temperament dîrz, neînfricat, 
mulți ani înaintea revoluției, nu 
sfia să scrie Intr-o jalbă către dom
nie : „Asta-i bucuria noastră... să ne 
maltrateze zbirii poliției ? Ce deose
bire între guvernul fanarioților și al 
măriei tale ? Decît... viața rușinoasă 
ce o trăim... mai bine lupta pînă la 
moarte".

Istoricii arată că revoluționarii au 
socotit-o „soră", cu alte cuvinte, ne
mijlocit participantă Ia activitatea 
revoluționară secretă a acelor ani. 
A acționat, alături de soțul și de 
cumnații ei, pentru pregătirea revo
luției de la 1848. De aceea a'salutat 
izbucnirea acesteia, la 9—11 iunie, ca 
o sărbătoare, un triumf al idealurilor 
de libertate socială și independență 
națională. Firesc era, așadar, ca in 
ziua in care guvernul provizoriu, ve
nind de la Izlaz, intra în București, 
Ana Ipătescu să se afle în prime
le rînduri ale mulțimii ieșite în în- 
timpinare, să-1 salute cu ardent en
tuziasm și să-i presare calea cu flori. 
O remarcă, de altfel. Heliade-Rădu- 
lescu, care consemna In „Amintirile" 
sale : „O doamnă se deosebea, de

a însuflețit mulțimea

asemeni, prin entuziasmul el. Ea 
avea la dinsa coroane de flori pe 
care le arunca in trăsurile membri
lor guvernului".

Asemenea soțului ei, comandant de 
gardă civică. Ana Ipătescu nu iși

Cu
se

Detaliu din tabloul „Ana Ipâtescu1 
de Alexandru Ciucurencu

cruță elanul și energia spre a spri
jini cauza revoluției și a dejuca 
uneltirile forțelor reacționare. Iar 
atunci cînd, ia 19 iunie, inițiatorii 
complotului au arestat pe membrii 
guvernului provizoriu și au poruncit 
să se deschidă focul asupra mulțimii 
care alergase să înlăture primejdia, 
ea n-a ezitat să-și riște viața pentru

salvarea guvernului, a revoluției. în 
acele clipe de cumpănă, cînd in ju
rul ei oamenii cădeau străpunși de 
gloanțe, Ana Ipătescu, fără a-și pier
de cumpătul, înarmată cu două pis
toale, s-a avîntat în fruntea mulțimii 
și cu îndemnul „Curaj copii, moarte 
trădătorilor !“ i-a călăuzit la luarea 
cu asalt a palatului domnesc, alunga
rea complotiștilor și eliberarea mem
brilor guvernului provizoriu.

Cei care au cunoscut-o In acea zi 
o descriu ca o „femeie oacheșă, înal
tă, cu o eșarfă tricoloră be pieptul 
ei". „Cine este această eroină ? — se 
întreba corespondentul „Gazetei 
Transilvaniei". Este doamna Ani- 
ca, soția domnului Nicolae Ipătescu, 
o româncă ce poartă arma ca orice 
bărbat". Iar C. Negruzzi, în scrisoa
rea XXIII, din iunie 1848, slăvea 
patriotismul femeii române, găsind 
gestului ei spontan adinei rădă
cini istorice : „Trei veacuri și ju
mătate au trecut de la mama lui Ște
fan cel Mare, care încue porțile fiu
lui său și-1 trimite Ia biruință, și 
pînă la doamna... (Ipătescu), care cu 
arma în mină îmbărbătează norodul, 
se pune în fruntea lui, și scapă pe 
aleșii poporului de complotul unor 
ticăloși parveniți ce voiau să stingă 
în noaptea despotismului steaua Ro
mâniei abia răsărită".

De la Viena, Al. C. Golescu scria 
cu emoție lui Bălcescu : „fapta d-nei 
Ipătescu dă un luciu și un 
nespus cauzei 
din Viena au 
și vreo 40 000 
s-au tipărit 
dăugînd, în 
s-ar întinde focul ei și în alte inimi". 
Se cuvine menționat că C. Aricescu 

la 
pe

interes 
noastre ; toate gazetele 
descris această faptă 

exemplare, foi volante, 
cu această faptă", a-7 
continuare, „doar de

PICTURĂ CEHĂ SI SLOVACĂ LA BUCUREȘTI» »
Schimburile cultu

rale dintre țări prie
tene sînt un prilej de 
a dezvolta și adinei
multilateral cunoaște
rea reciprocă, apro-
piindu-le spiritual. Pe 
acest plan se înscrie 
și „Expoziția de pic
tură cehă și slovacă 
din secolul XX", des
chisă la Muzeul 
artă al republicii, 
concyrsul Galeriei de 
artă din Praga.

încă de la Începutul 
secolului, la Praga se 
formase o școală mo
dernă de artă, ale că
rei direcții artistice 
principale au o preg
nantă orientare 
cială. îndeosebi 
tlștii asociat! in gru
parea „Convorbiri des
pre artă" sau In cea 
avangardistă „Devel- 
sil" aveau o atitudine 
socială militantă, fiind 
totodată preocupați să 
înfățișeze veridic su
biectele vieții cotidi
ene. După anii 20, 
pictura se eliberează 
total de constrîngerile 
neoclasicismului, care 
mai dăinuiseră pînă 
atunci, și devine mai 
degajată tn expresia 
artistică.

Așa cum o demon
strează selecția adusă 
la București. creația 
majorității pictorilor 
se caracterizează prin 
orientarea spre o artă 
cu tendințe sociale, 
spre o artă Inspirată 
din tradițiile realiste, 
din trecutul de luptă 
Împotriva oprimării 
capitaliste, spre acele 
imagini ce înfățișează 
lupta eroică pentru 11-

de 
cu

sp- 
ar-

bertate și socialism, 
sau ne concentrează 
atenția asupra proble
melor contemporane 
ale oamenilor muncii.

O valoare deosebită 
acestei expoziții o im
primă diversitatea sti
lurilor artistice, măies
tria creatorilor, evi
dența unor personali
tăți care s-au impus 
pe olan national și eu-

CARNET
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ropean prin calitatea 
și deosebita lor pu
tere de creație, prin 
știința făuririi 
viziuni artistice 
sonale și distincte, 
prin atașamentul fată 
de cauza populară și 
problemele contempo
raneității. Nu putem 
să nu cităm pe Josef 
Capele — care, în afa
ră că se înscrie ca un 
continuator al tradi
ției folclorice, se evi
dențiază prin spiritul 
da observație al nu
anțelor sociale ale 
subiectelor desprinse 
din viață, ca în com
poziția „Femei odih- 
nindu-se“. avînd tot
odată o paletă croma
tică originală și de 
certă calitate plastică. 
Aceleași trăsături se 
pot remarca și la alți 
artiști, precum L. Ful- 
la. Josef Sima. V. Spă
la sau artistul po
porului Jaroslav Grus, 
cunoscut publicului

unor 
per-

din ex- 
personală 
București 
trei ani.

bucureștean 
poziția sa 
deschisă la 
in urmă cu

Arța pictorilor cehi
și slovaci se remarcă 
în elementele sale 
fundamentale 
virtuozitatea 
plastice in 
scrupuloasă a 
țel or, uneori 
cînd-o pe

prin 
tehnicii 
redarea 
aparen- 
sacrifi- 
aceasta 

oentru a accentua mai 
sxpresiv și nuanțat 
jn caracter uman, o 
scenă socială, poezia 
jnui peisaj.

Culoarea, 
și lumina 
mișcarea, 
acțiunea și 
ca și ordinea sau dis
punerea compozițio
nală in construcția 
ansamblului imaginii 
picturii sînt de ase
menea caracteristice. 
Apreciem astfel cali
tatea picturală a ope
relor expuse, seriozita
tea meșteșugului și 
înalta conștiință civi
că a autorilor lor. Sub
liniem, 
selecția 
cătuiță 
artă a 
pentru 
ceastă 
prezentativă.

Organizată cu 
leju! aniversării 
de ani de la elibera
rea Cehoslovaciei, ex
poziția este astfel și 
un act de glorificare 
a spiritului creator al 
poporului cehoslovac 
și totodată o manifes
tare a prieteniei din
tre popoarele român și 
cehoslovac.

Intelegînd 
și umbra, 
cuprinzind 

pasiunea.

de asemenea, 
riguroasă al

de Galeria de 
orașului Praga 
a constitui a- 
expozltie re-

pri-
8 30
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„ROND44 OBIȘNUIT
— Nu-i o regulă, deși... 
Cazul lui M. B. ne a- 

jută să descifrăm motivul 
punctelor de suspensie. Ca 
membru al comitetului co
munal de partid, șeful pos
tului de miliție a avut de
seori prilejul să colabo
reze cu M.B., fost maistru 
la S.M.A. Snagov. Maistrul 
dovedea seriozitate, rigoare 
în munca profesională, 
chiîibru în viața familială, 

descoperă că este 
unor pontaje fic- 
a păgubit avutul

a scris, încă în 19 iunie. „Odă 
eroina română Ana Ipătescu". 
care o publica in „Pruncul Român", 
din 6 iulie 1848.

Infringerea revoluției a adus multe 
mihniri și suferințe inflăcăratei mili
tante care luptase cu atita dăruire 
pentru cauza pașoptistă. Soțul i-a 
fost exilat, împreună cu ceilalți frun
tași ai revoluției. Urmărită, prigo
nită, n-a plecat fruntea, s-a străduit 
din răsputeri să-și readucă soțul din 
surghiun. Abia In 1850 
tescu a obținut învoirea 
întoarce în patrie ; dar 
vreme întreaga familie 
să fie ținută sub cea mai strictă su
praveghere. Cum In inima Ipătești- 
lor n-a secat nicicînd dragostea pen
tru Idealurile de libertate și progres, 
s-au înrolat în lupta pentru unirea 
țărilor române. Ana Ipătescu a trăit 
ziua mare de la 24 ianuarie 1859, cînd 
întîmpinîndu-1 cu entuziasmul ei veș
nic tinăr pe Alexandru loan Cuza, la 
intrarea lui în București, avea temei 
a se mîndri că biruința Unirii a fost 
pregătită și prin lupta revoluționari
lor pașoptiști. N-a mal ajuns să tră
iască ziua de 9 mai 1877, proclama
rea independenței de stat a Româ- 

__ , la 
rămas 

un sim- 
române, 
față de 
sociale,

Nicolae Ipă- 
de a se re- 
încă multă 

a continuat

niei. 1s-a stins din viață în 1875, 
70 de ani, dar eroismul ei a 
viu în conștiința națiunii, ca 
bol al patriotismului femeii 
al atașamentului neclintit 
cauza libertății și dreptății 
pentru al cărei triumf poporul nostru 
a dat atitea jertfe.

Dumitru ALMAȘ

— Profesia noastră este 
plină de neprevăzut, ne 
spune plutonierul Nicolae 
Trăsnea, șeful postului de 
miliție din comuna Sna- 
gov-sat. Neprevăzut care a 
început exact la cîteva ore 
după ce am 
coleg tocmai 
noștință cu 
de activitate, 
cind, iată, 
spargerea a 
risme și furtul unor obiec
te. Cercetăm 
delete, stăm 
recepționerul 
ping, unde 
infracțiunea, 
Restringem cercul bănuiți- 
lor. Urmele lăsate — ne
concludente. A doua seară, 
încă un furt : dispare 
portmoneul unei turiste ca
zate intr-o căsuță a cam
pingului. De data asta paz
nicii au observat un tînăr 
care se tot învîrtea pe a- 
colo, fără rost. Aflăm că a 
reținut și el o căsuță la 
camping. Acționăm prompt 
și, sub salteaua din camera 
sa, găsim portmoneul sus
tras. Tinărul 7 Din cate
goria celor care fug de 
munca cinstită, avînd o 
condamnare la activ.

Cînd interlocutorul nos
tru afirmă ceva, pornește 
de regulă de la faptul pe
trecut, de la realitatea cu 
care a dat piept într-o îm
prejurare sau alta. De pil
dă : după apariția legii 
care se referă la regimul 
pescuitului în țara noastră, 
11 persoane — unele sanc
ționate anterior pentru 
braconaj — au venit cu fel 
de fel de unelte de prins 
pește la șeful postului. 
„Gata, vrem să ne vedem 
,cțpatit de treburile noas
tre. Sculele acestea nu ne 
mai fac pici o trebuință". 
„E adevărat, adaugă acum 
Nicolae Trăsnea, discuta
sem mai înainte cu fiecare 
In parte. Am folosit orice 
prilej să le deslușesc înțe
lesul noilor prevederi. Cu 
toate acestea, gestul lor 
m-a luat parcă be nepre
gătite. Drept să spun nu 
m-așteptam la o reacție a- 
tît de promptă, de corec
tă".

— Să-nțelegem cumva de 
aici că unii oameni se lasă 
mai greu cunoscuți 7

sosit aici. Un 
imi făcea cu- 
noul teritoriu 
era într-o joi, 
se reclamă 

două autotu-
lucrurile pe-n- 
de vorbă cu 
de Ia cam- 

se produsese 
cu paznicii.

e-
chiîibru
Pînă se 
autorul 
tive și 
obștii.

— Am întocmit actele de 
trimitere în judecată ; dar

pru cu el, ci el cu dv !“ 
„Mă scol și noaptea din 
somn și mă întreb : De ce 
a făcut-o 7 De ce 7“ 
Știți, se confesează Nicolae 
Trăsnea, este cea mai tul
burătoare întrebare pe care 
și-o pune de regulă fami
lia, cea care suferă măi 
mult de pe urma unui gest 
necugetat, nesăbuit.

Spusa omului în uniformă 
albastră cuprinde mult ade
văr. Valul lovește mult mai 
necruțător țărmul decît pe 
nesocotiții plecați hai-hui, 
în larg. Deloc sau prea pu
țin se Întreabă asemenea 
oameni cită durere lasă în

DE ZIUA MILIȚIEI

nu vă mai spun cît mi-a 
tremurat mina cind am 
scris concluziile de învinu
ire. Deși sentința a fost 
pronunțată, dosarul aces
tui om rămîne încă „des
chis" pentru mine. De ce 7 
Pentru că rar mi-a fost 
dat să întîlnesc o fire atît 
de închisă, un om atît de 
ascuns. Pînă și soția lui 
M.B. a aflat de faptele să- 
vîrșite de el abia după ce 
justiția și-a spus cuvîntul. 
Femela a venit la noi, la 
miliție, plîngînd : „Nu 
mi-aș fi 'închipuit nicioda
tă că ar putea ajunge a- 
ici. Acum, eu, ce mă fac 7“ 
„Aveți doi copii. Trebuie 
să-i îngrijiți, să-i creșteți. 
Cîtva timp trebuie să le 
fiți nu numai mamă, dar și 
tată." „Cum 7“ Am ajuta
t-o să se angajeze la com
plexul turistic. Administra
torul de acolo îmi spune că 
își face conștiincios dato
ria. Am trecut in cîteva 
rînduri pe la școală. Ron
dul meu obișnuit... Tulbu
rați la început de ceea ce 
s-a întîmplat cu tatăl lor, 
copiii și-au mai revenit și 
cu învățătura. Mai zilele 
trecute a fost pe aici, din 
nou, soția lui M. B. îmi 
zice : „Nu m-așteptam să 
ne ajutați atita, după cît 
de aspru ați fost cu Ma
rin." „Nu eu am fost as-

urmă. Iresponsabilitatea u- 
nor astfel de indivizi se 
confruntă nu o dată dra
matic în propria familie. 
Șeful de post de la Snagov- 
sat, rememorează drept ar
gument cazul tînărului A.G. 
Calificat in meseria de șo
fer, acesta părăsește vola
nul și o ia pe calea tată
lui său : a băuturii. Cînd 
părintele se mai trezește 
din aburii paharului și-i 
mai zice fiului cîte o vor
bă, acesta îl repede fără 
drept de apel : „Tocmai tu 
te-ai găsit să-mi faci edu
cație 1 Tu, care în viața ta 
n-ai adus cîștigul întreg a- 
casă 7“ Sînt mai mult 
reprobabile motivele 
generează asemenea 
porturi" de familie... 
inadmisibile astfel 
xemple" pe care un pătin- 
te sau altul le oferă fiilor 
săi. Rezultatul 7 Mai de
vreme sau mai tîrziu se 
culege exact ceea ce s-a se
mănat.

— Nu vreau 
scuz pe tatăl 
— precizează interlocuto- 

nostru — 
absolv de 
nu-i drept.

familia 
G„

decît

deloc să-1 
Iui A. G.

rul 
Să-1 
fiu 
bine

dar nici 
vină pe 

Cunosc 
amintită. 

Mama lui G„ de pildă, 
împreună cu un frate al lui. 
mai mic, muncesc, cîștigă

banul cinstit. G. este om în 
toată firea : de ce a apu
cat-o pe calea iresponsa
bilă a tatălui cînd avea în 
familie și exemplul 
vieți demne, clădite 
muncă 7

— Ați avut prilejul 
spuneți acesț lucru ?

— Nu numai atît. 
tot îmi replica mereu 
tînăr și vrea „să-și trăiască 
viața", l-am pus o dată 
față în față cu un grup de 
tineri, ca și el, îmbrăcat! 
insă frumos — din banii 
lor, cîștigați prin muncă. 
„Am impresia că ei nu-și 
trăiesc viața mai puțin de
cît tine. Ba aș zice, dim
potrivă". L-am convins ast
fel să se apuce de treabă 
și l-am ajutat să-și afle 
rostul in meseria lui. Pati
ma de pahar a fost însă 
mai puternică și a scăpat 
ca prin urechile acului de 
un accident. Vedeți, se mai 
întîmplă să te zbați pen
tru un om, să îi sari în 
ajutor, dar el nu înțelege 
ori nu vrea să înțeleagă, 
tu îi vrei binele dar el își 
întoarce răul împotriva lui, 
și lucrurile ajung unde a- 
jung. Sigur, nereușitele a- 
cestea sînt mai puține decît 
reușitele, dar ele îndeam
nă la meditație și la per
severență. .

...Are exact vîrsta pe 
care i-o poți da : 31 de ani. 
A venit aici, în urmă cu 
trei ani, împreună cu soția 
și fata, viitoarea școlăriță 
— Marinela Aurelia. In 
vara asta intenționează să 
dea examen la fără frecven
tă — la drept. E respectat 
și prețuit în mijlocul celor 
6 500 de locuitori ai comu
nei unde muncește și tră
iește. Intr-un cuvînt, plu
tonierul Nicolae Trăsnea 
este unul ca atîția alți oa
meni în uniformă 
Unul din acești 
slujitori ai vieții 
care veghează la apărarea 
avutului obștesc și al celui 
personal, a vieții și dem
nității cetățenilor, la men
ținerea ordinii și liniștei 
publice. intransigent 
faptele care contravin 
gilor și normelor 
conviețuire socială.

unei 
pe

să-i

Cum 
că e

albastră, 
neobosiți 

publice.

cu 
Ie
de

Hie TANASACHE

Falimentul unei 
„formule de viața"

de peste cinci ani, a ale9 „formula de via
tă" a expedientelor oferite de... amatorii 
de „chilipiruri". Cele cîteva condamnări su
ferite între timp puteau să-i fie de învă
țătură. Să se tot fi gindit că e calificat — 
In meserie, nu în hoții 1

— Obligați-mă, vă rog, și la o cură de
dezintoxicare alcoolică 1

Fapt care l-a făcut pe cineva din sală 
să exclame :

— Era bine s-o fi făcut la vreme 1

...în fata restaurantului „Nord-Hotel" din 
București, un cetățean — L.B. — așteaptă 
de aproape două ore. Prin intermediul unui 
prieten, a făcut cunoștință cu cineva care 
i-a promis un casetofon de ocazie. Drept 
pentru care — la nici zece minute după 
cunoștință — i-a inmînat acestuia suma de 
2 500 lei. Dar individul s-a făcut nevăzut.

...In fata restaurantului „Nord-Hotel" un 
alt cetățean - S.P. - așteaptă. A făcut 
și el cunoștință cu cineva care, tn schim
bul sumei de 2 200 lei. i-a promis un ca
setofon. S-au întîlnit apoi aici, i-a inmînat 
suma de bani...

„.în fața hotelului „Union”, un cetățean 
— I.F. — așteaptă. Ceva mal devreme, in 
schimbul sumei de 1 400 lei, un individ i-a 
promis un casetofon...

între 7 și l? decembrie anul trecut, „omul 
cu casetofonul fantomă", pe numele său 
Marin Ciurea — dintr-o comună din preaj
ma Capitalei — a săvîrșit, în condițiile de 
mai sus. trei infracțiuni. Fapte pentru care 
a fost condamnat la doi ani și șase luni 
închisoare de către Tribunalul municipiu
lui București, secția a Il-a penală.

— Pedeapsa este mult prea mare — sus
ține M C. Este adevărat că faptele săvîrșite 
sînt grave : dar rog instanța să la în con
siderație faptul că subsemnatul nu sînt un 
oarecare : sînt meseriaș calificat, topome-
trist.

Răsfoim și noi dosarul... Intr-adevăr, 
M.C. nu e „un oarecare". Are 31 de ani 
*i este absolvent al unei scoli tehnice. Dar.

Paharul complice
într-o noapte de noiembrie, Petrică Flo- 

rcscu (ultimul domiciliu : București — Str. 
Sfinții Apostoli nr. 72) a spart două unități 
de unde a sustras bunuri și bani, după care 
a fost prins, trimis in judecată și condam
nat. Persoana infractorului, condițiile în ca
re au fost săvirșite faptele ne rețin însă, cu 
precădere, atenția.

...Persoana infractorului : P. F. este ab
solvent de liceu, dar, după absolvire, nici 
nu și-a continuat studiile, nici nu s-a apu
cat de muncă.

...Condițiile în care a fost săvîrșită fap
ta : după ce a consumat o cantitate apre
ciabilă de alcool, tinărul a rămas fără 
bani ; dorința de băutură a fost Insă mai 
mare decît posibilitățile sale financiare, mai 
puternică decit orice opreliște.

Și astfel, nu s-a dat tn lături să „spargă" 
un bufet. Mai mult. Deși surprins de niște 
cetățeni și — datorită gradului Înaintat de 
beție — alungat — de două ori I — în tim
pul spargerii, infractorul s-a reîntors de 
fiecare dată la locul faptei, unde a și fost 
prins.

Dincolo de pedeapsa pronunțată de fn- 
stantă. Judecătoria Buftea — 1 an închi
soare corectională —, merită reținută o re
plică a condamnatului (după ce, de voie, 
de nevoie, se trezise) :

Cine o face pe 
mortu-n păpușoi

— Sînt pur șl simplu nevinovat. După ce 
am Încărcat porumbul, întrucît eram obo
sit, subsemnatul, m-am suit in căruță și 
m-am culcat. De unde era să știu că in
culpata. în loc să-1 ducă la magazia coo
perativei, cum trebuia, o să-1 ducă la ea 
acasă 7!

Tribunalul județean Ilfov, colegiul penal. 
Inculpați : Marin Zlate și Sofița Radu — 
ambii foști cooperatori în Vinătorii Mari — 
Ilfov.

într-una din zilele toamnei trecute, So- 
fița R. s-a prezentat la conducerea coo
perativei :

— Tovarășe președinte, lotul de porumb 
de care răspund este numai bun de cules ; 
n-aș vrea să avem pierderi...

Prompt, președintele t-a încuviințat ce
rerea ; in plus, i-a pus la dispoziție și un 
mijloc de transport : atelajul condus de 
Marin Zlate. Numai că, imediat după cules 
— profitind și de faptul că, între timp, se 
inserase — în înțelegere cu M. Z„ femeia 
i-a dat recoltei strînse o altă destinație : 
a dus-o la ea acasă. Pentru orice eventua
litate însă, după încărcarea porumbului, 
M. Z. a încercat să se pună la adăpost : 
s-a suit în căruță și„. s-a prefăcut că doar
me. Dacă ar fi cumva prinși, el unul chi

purile n-a văzut, n-a auzit — somnu’, ba- 
tă-1 vina !

Calm, urmînd logica de nelnfrint a pro
belor, președintele completului se apleacă 
cu grijă asupra tuturor detaliilor :

— Bun. Să admitem, prin absurd, că pe 
moment ați dormit — cum pretindeți. Dar 
cind ați ajuns la destinație și ați văzut că 
sinteți acasă la Sofița. nu la sediul coope
rativei, ce ați făcut 7

întrebarea a rămas fără răspuns. Nu și 
opinia completului. Pentru faptele lor, S. R. 
și M. Z. au fost condamnați la cîte 1 an 
închisoare. Vorba proverbului : Cum îți 
„așterni", așa „dormi" 1.

in vedere că asta o făceam nu pentru banii 
cîștigați în plus, ci numai și numai pen
tru a-mi servi onor clientela (71). întrebat 
de ce nu s-a gîndit să-și servească „onor 
clientela" din aprovizionarea curentă a u- 
nității, P. D. a pus fruntea în pămînt...

Atît pentru introducerea și desfacerea 
ilegală a cantității de 76 kg carne, cît și 
pentru dezinteresul manifestat fată de apro
vizionarea legală a bufetului, „serviabilul" 
ex-gestionar a fost condamnat de instanță 
— judecătoria Giurgiu — la șase luni În
chisoare. Prilej de meditație pentru unii ca 
el. care mai împărtășesc falsa credință că 
pot transforma postul încredințat într-o 
sursă de venituri ilicite.

Gestionarul 
ultra-serviabil... 
cu sine însusi

* w

Din caietul 
grefierului

— Ia mititeii 1 Proaspeți mititeii I
Cu un timp în urmă, cine-1 vedea pe Păun 

Drăghici — fost gestionar la bufetul din co
muna Găujani, Ilfov — nu putea să-1 mai 
uite : dezghețat și serviabil — ai fi zis un 
ospătar model. Mai ales dacă era vorba de 
mititei...

Cine ar fi privit însă în gestiune I Sub 
firma unității, P. D. iși înjghebase propria 
afacere. Necurată, se-nțelege. Carnea era 
cumpărată și introdusă clandestin în uni
tate, prelucrată și vîndută sub formă de mi
titei, încasările ajungînd in propriul buzunar.

— Este adevărat, onorată Instanță, a sus
ținut în „apărare" P.D. Dar vă rog să aveți

„Este adevărat, subsemnatul am luat din 
curtea vecinului meu I. C. lemnele în cau
ză. căruciorul de aragaz și ciutura de la 
fintînă, dar nu pentru ca să mi le însușesc 
pe nedrept — cum greșit au reținut orga
nele de miliție — ci pentru a-1 determina 
să-mi plătească o datorie mai veche.

— Și el știa 7 T-ați spus ceva despre bu
nurile luate 7

— Păi, vedeți, și eu m-am gîndit la asta ; 
numai că, pînă la urmă, am renunțat. Dacă 
zicea că i le-am furat 71".

(Fragment din interogatoriul luat lui 
Marin Răboj, dosar nr. 9175, Tribunalul 
județean Ilfov, condamnat la 8 luni 
închisoare pentru furt).

Tltus ANDREI

FAPTUL
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II

I
I
I
I
I
I
I
I__

DIVERS
„Grota
miresei4*

chiar 
la 

tau 
mi- 

de 
Mi-

Puțini sint cei care, 
dacă nu l-au putut admira 
fața locului, să nu fi citit 
auzit despre acest unic si 
nunat monument al naturii 
la Slănic Prahova : Grota
reset. Cu timpul, din cauza ploi
lor și a unor infiltrații, monu
mentul era gata-gata să se pră
bușească. Edilii locali au che-

1 mat specialiști din București si 
l Ploiești să-i ajute. Toți care au 

venit, au dat din cap si au ex- 
| clamat : „Ce păcat ! Monumen- 
. tul trebuie salvat !" Dar cum 

au venit, asa au plecat. Nimeni 
n-a mișcat un deget. Alarmat, 

' primarul a apelat la colectivul 
l, minei de sare din localitate. 

Idee salutară. Inginerul Con- 
I stantin Tudose și alți specia- 
I liști de aici au întocmit ime

diat un plan ingenios de conso
lidare a pereților de sare ai 
grotei. Apoi, o echipă de mi- 

| neri, condusă de G. Constantin, 
s-a oferit să pună in aplicare, 

I prin muncă voluntară, proiectul 
I specialiștilor. In prezent. se 

efectuează complicate lucrări de 
umplere a fisurilor cu lapte de 
ciment si la întinderea unor u- 

I riase ancore de oțel. „Grota Mi
resei" va rămîne tot frumoasă, 

I ca numele ce-l poartă Oamenii 
I din subteran s-au dovedit, incă 

o dată, la înălțime !

„Exmatricu
lat“

La căminul 
întreprinderii 
laj tehnologic 
primit, cu căldură și prietenie, 
un nou locatar : Pavel Bulină, 
sticlar la fabrica „Perla". Toate 
bune și la locul lor. pînă într-o 
zi. cînd tinerii de la cămin au 
început să se plingă cum că 
din dulapuri începuseră să le 
lipsească banii de... buzunar. 
Păgubașii — și nu numai ei — 
au organizat, ad-hoc, o ingeni
oasă capcană de prindere a făp
tașului. Și l-au prins. Era toc
mai P.B. După ce l-au supus 
judecății colectivului (sau, cum 
spunea unul dintre ei. l-au fă
cut „cu ou și cu oțet, ca să 
se-nvețe minte și să-i crape 
obrazul de rușine"), căminiștii 
l-au „exmatriculat" și l-au dat 
pe mina miliției. Acum, urmea
ză examenul cel mai greu, in 
fața instanței.

de nefamiliștî al 
mecanice de utî- 
din Buzău a fost

Cu „N“ de
la noroc

Un fapt neobișnuit s-a petre
cut în blocul 12 din cartierul 
brăilean „Viziru". Neluțu, un 
băiețaș în vîrstă de un an, se 
juca în pătuț, iar mama, alături, 
îi urmărea. îneîntată. giumbuș
lucurile. La un moment dat, o- 
bosltă, mama a ațipit. Neluțu a 
început să se cațere 
cum) pe pervazul 
Cum fereastra era ______ .
Neluțu și-a dat drumul în gol, 
de la etajul IV. Văzîndu-1, ma
ma a încremenit. Dar. spre ui
mirea tuturor, căzlnd „pe moa
le", între flori, copilul a scăpat 
cu viață, și se află acum în gri
ja medicilor, care ne-au spus, 
glumind, că nu degeaba îl 
cheamă Neluțu. Cu „N“, de ta 
norocosul.

(el știe 
ferestrei, 
deschisă,

wb

Fața... fețelor |
de masă

mareLa Caracal există un 
restaurant al Oficiului județean 
de turism Olt. Acest mare res
taurant din Caracal poartă 
numele „Caracal". I s-a dat nu
mele urbei, în ideea ca oaspe
ții acesteia să-si amintească de 
două ori de ea. Nu știm de cite 
ori își amintesc de localitate, 
dar de local cu siguranță că-si 
amintesc multă vreme. Lăsind 
la o parte servirea („vine, vi- 
neeee", dar nu prea vine), lă
sind la o parte ordinea șt cu
rățenia (lipsă la apel), oaspeții 
nu vor uita curind fețele 
masă. Care fețe, fie că sint 
lecționare ale rămășițelor 
meniuri dintr-o săptămină, 
că nu sint deloc. „De ce 
există fețe de masă ?“ Răspun
sul a venit prompt : „Le-am 
trimis de o săptămină la spă- 
lat, la Slatina. Și tot de o săp- 
tămînă ne tot amină Așa se 
intimplă mereu". Așadar, fe
tele de masă se plimbă 100 de 
kilometri dus-întors Aceasta, 
pentru că la numitul local „Ca
racal" rufele nu se spală in fa
milie. Le spală alții.

Joacă

de 
co
de 
fie 
nu

periculoasă
Lăsați nesupravegheați, cinci 

copii între 7 și 14 ani, toți șco
lari, dintr-un cartier al Bacău
lui, își găsiseră loc de joacă pe 
terasamentul căii ferate. Tot 
din „joacă" aruncau cu pietre 
și spărgeau lentilele de la sis
temele de semnalizare, fapt 
care a dus la întîrzierea unor 
trenuri sau oprirea forțată a al
tora. la semnalele de intrare și 
ieșire. Din fericire, nu s-a in- 
tîmplat nimic grav, pentru că 
stricăciunile lor au fost de fie
care dată observate și înlătura
te la timp. Dar „joaca" lor pu
tea să aibă urmări tragice, atît 
pentru ei. cît și pentru circu
lația feroviară. Iată de ce dăm 
aici un semnal de alarmă nu 
numai pentru părinți, ci șl pen
tru educatori. Cu astfel de joa
că ' 'periculoasă nu e de joacă.

Rubrica redoctotd de
Petre POPA
cu 6pri|inul corespondenților 
„Scinteil"
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VIZITA VICEPREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE MINIȘTRI
Al R. P. UNGARE, HUSZAR IM

Tovarășii Mihai Marinescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, și Huszar Istvan, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Ungare, președintele O- 
ficiului Național al Planificării al 
R. P. Ungare, au semnat sîmbătă, la 
București, Protocolul privind rezul
tatele coordonării planurilor dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Ungară pe perioada 
1978—1980.

Documentul prevede livrarea re
ciprocă, în viitorul cincinal, a unui 
volum de mărfuri de aproape două 
ori mai mare față de perioada 
1971—1975 și cuprinde măsuri privind 
extinderea in continuare a cooperă
rii și specializării în producție în 
domenii de interes reciproc. Tot
odată s-a convenit un program de 
acțiuni în vederea concretizării de 
noi posibilități de lărgire șl diversi
ficare în continuare a relațiilor e- 
conomice dintre cele două țări pe 
perioada 1976—1980 și după 1980.

★
în alocuțiunea rostită după sem

nare, tovarășul, Huszar Istvan a sub

liniat că cele convenite la București 
constituie încă o expresie a rela
țiilor în continuă dezvoltare dintre 
Partidul Muncitoresc Socialist Ungar 
și Partidul Comunist Român, dintre 
guvernele celor două țări, dintre po
porul ungar și poporul român, în 
cele cîteva zile petrecute in România, 
a spus oaspetele, am vizitat o uzină 
modernă, un frumos ansamblu de lo
cuințe, suficient însă ca să-mi dau 
seama de succesele înregistrate de 
oamenii muncii din România, de dez
voltarea viguroasă a economiei româ
nești. Aceasta, precum și realizările 
oamenilor muncii din țara mea con
stituie o garanție sigură a dezvoltă
rii și colaborării rodnice dintre cele 
două țări și popoare.

★
După cocteilul oferit de ambasa

dorul R. P. Ungare la București, 
Gyorgy Biczo, tovarășul Huszar Ist
van, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Ungare, președin
tele Oficiului Național al Planifică
rii al R. P. Ungare, a părăsit Capi
tala, indreptîndu-se spre patrie.

(Agerpres)

Sesiune de lucru a Comisiei mixte 
româno-norvegiene pentru comerț și cooperare
între 2 și 7 iunie, la București 

s-au desfășurat lucrările celei de-a 
V-a sesiuni a Comisiei mixte româ
no-norvegiene pentru comerț și coo
perare. Cu acest prilej au fost ana
lizate evoluția schimburilor comer
ciale dintre cele două țări și perspec

tivele dezvoltării lor, precum și 
unele probleme privind inițierea 
unor acțiuni de cooperare între în
treprinderile românești de comerț 
exterior și firmele norvegiene, în 
domenii de interes comun.

(Agerpres)

VIZITA DELEGAȚIEI MILITARE DIN VENEZUELA
în cursul zilei de sîmbătă, genera

lul de armată Ion Ioniță, ministrul 
apărării naționale al Republicii So
cialiste România, a primit delegația 
militară din Venezuela, condusă de 
generalul de divizie Manuel Bereciar- 
tu Partidas, comandantul trupelor de 
uscat venezuelene, care face o vizită 
In țara noastră.

Cu acest prilej, generalul de arma
tă Ion Ioniță a înmînat generalului 
de divizie Manuel Bereciartu Parti
das și celorlalți oaspeți venezueleni 
înalte distincții ale Republicii Socia-

liste România, care le-au fost confe
rite prin decret prezidențial.

De asemenea,«generalul'de divizie 
Manuel Bereciartu Partidas a înmî
nat generalului de armată Ion Ioniță 
și generalului colonel Ion Coman, 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat Ma
jor, înalte distincții ale Republicii 
Venezuela.

La convorbiri și la ceremonia în- 
minării distincțiilor a fost de față 
Juan Uslar Pietri, ambasadorul Re
publicii Venezuela la București.

Festivalul 
„Maria Tănasea

ÎN CAPITALĂ

Un amplu program de reprofilare 
a rețelei de alimentație publică

în spiritul recentelor reglementări 
menite să asigure îmbunătățirea a- 
provizionăril populației, Consiliul 
popular al Capitalei a elaborat un 
amplu program de reorganizare a re
țelei comerciale bucureștene în vede
rea satisfacerii într-o măsură tot mai 
mare a cerințelor Consumatorilor. 
Printre altele, acest program preve
de reprofilarea localurilor de alimen
tație publică — bufete, bodegi, ba
ruri de zi — situate în apropierea 
platformelor industriale, a căminelor 
pentru tinerii muncitori nefamiliști, 
a facultăților sau a școlilor și inter
natelor școlare și transformarea lor 
în unități cu profil culinar în care 
nu se vor consuma băuturi alcoolice, 
în acest scop, acum, în unitățile res
pective se execută o serie de lucrări 
de modernizare și de dotare a lor cu 
utilajele necesare, urmînd să fie des
chise în cîteva zile. Aceeași măsură 
se află în curs de aplicare și în ca
zul altor bufete și bodegi care func
ționau in condiții necoresounzătoare, 
acestea urmînd a fi transformate, de 
asețnenea, în localuri familiale pen
tru servitul mesei, pensiuni, bufete 
cu profil lacto-vegetarian. lăntărîi, 
iaurgerii, simigerii, patiseril-cofetării, 
unități tip „Gospodina". Cofetăriile, 
în care nu se vor mai desface nici 
un fel de băuturi alcoolice. își vor 
lărgi în mod simțitor gama de pre
parate din dulciuri și băuturi răcori

toare, stabilindu-li-se un minimum 
de sortimente obligatoriu.

Numeroase magazine alimentare și 
unități de alimentație publică vor or
ganiza cușețe pentru desfacerea la 
geam a produselor de patiserie sau 
lactate, a unui larg sortiment de gus
tări și răcoritoare, iar în cadrul re
țelei de desfacere a produselor lac
tate vor fi organizate circa 160 de 
secții sau unități noi prin preluarea 
unor spații folosite pînă acum în alte 
scopuri. Programul amintit prevede, 
de asemenea, o serie de măsuri care 
vor asigura extinderea și diversifica
rea rețelei unităților specializate în 
desfacerea băuturilor răcoritoare și a 
înghețatei preambalate. In scurt timp 
vor fi realizate în acest scop peste 
125 de chioșcuri și cărucioare spe
ciale, care vor fi amplasate pe arte
rele principale ale orașului. în punc
tele de mare aglomerație sau în 
noile cartiere ; se va introduce în 
fabricație limonada din siropuri na
turale din fructe indigene si citrice, 
se va realiza o instalație tehnologică 
pentru producția de bragă.

De subliniat că odată cu reprofila
rea unităților de alimentație publică 
menționate, acestora li se vor asigura 
și spatiile necesare păstrării mărfu
rilor în condiții corespunzătoare.

D. TÎRCOB

Un răspuns 
prompt-și ferm

Directorul întreprin
derii de legume șl 
fructe Vilcea, Constan
tin Neofit, a săvîrșit 
In calitatea pe care o 
are mai multe abateri 
și abuzuri, se spunea 
într-o scrisoare adre
sată redacției noastre. 
Se relatau, firește, date 
și fapte din care reie
șea că respectivul în
calcă de mai multă 
vreme normele eticii, 
ale legalității noastre, 
se comportă brutal și 
jignește oamenii.

Biroul Comitetului 
județean Vilcea al 
P.C.R. a acordat aten
ția cuvenită acestei se
sizări. în răspunsul 
trimis redacției, vizat 
de primul secretar 
al comitetului jude
țean de partid, to
varășul Vasile Mușat, 
se precizează din capul 
locului că scrisoarea a 
fost cercetată de un 
colectiv de activiști de 
partid. Nu insistăm a- 
supra tuturor consta
tărilor privitoare la a- 
baterile și abuzurile 
comise. ci relatăm 
doar măsurile sta
bilite. „Secretaria
tul Comitetului jude
țean de partid Vilcea, 
se arată în răspuns, 
luînd în discuție aba
terile săvîrșite de că
tre C. Neofit, a hotărit 
sancționarea sa cu „vot 
de blam" și a propus 
forului tutelar retro
gradarea lui din func
ția de director, pe timp 
de 2—3 luni.

Cu ocazia verificări
lor efectuate s-a con
statat că și alte cadre 
din conducerea între
prinderii, ca : Ion Mi- 
ricioiu, director co
mercial. șl Gheorghe 
Sitaru. șef birou ADT, 
au săvîrșit abateri 
grave. fapt pentru 
care secretariatul co
mitetului județean i-a 
sancționat cu «vot de 
blam cu avertisment» 
și a hotărit scoaterea 
lor din muncă".

După cum infor
mează aceeași scrisoa
re, măsurile aminti
te au fost dezbătute 
în adunarea generală 
lărgită a organizației 
de partid — la care 
au participat și mem
bri ai biroului comite
tului județean de

partid Vilcea, printre 
care și primul secre
tar — și în cadrul că
reia participanții au 
criticat și dezaprobat 
Încălcările săvîrșite de 
cei menționați mai 
sus.

în loc să coacă 
pîine, au făcut 

scrum fondurile
Pe lingă alte fapte, 

o scrisoare adresată 
redacției noastre sesi
za că în comuna Po
iana Vadului din ju
dețul Alba s-a Început 
cu mulți ani In urmă 
construcția unei bru
tării din fondurile să
tenilor, care a rămas 
însă pînă acum In 
stadiul de... construc
ție. Ba, un perete s-a 
și dărîmat, iar o bună 
parte din materialele 
de construcție s-au 
risipit ori au luat o 
altă cale. Așa se face 
că banii oamenilor au 
fost practic irosiți.

Subliniem de la bun 
început că răspunsul 
Consiliului popular 
județean Alba, căruia 
i s-a trimis sesizarea 
pentru soluționare, are 
un caracter echivoc, 
confirmă sau, dimpo
trivă, declară ca fiind 
neadevărate unele fap- • 
te, fără să tragă con
cluziile care s-ar fi 
cuvenit. Astfel, în le
gătură cu construcția 
brutăriei, în răspuns 
se arată : „La sfîrșitul 
anului 1971 s-a hotă
rit de către membrii 
cooperativei de con
sum din comună să se 
construiască o brută
rie. stabilindu-se con
tribuția de 100 lei de 
fiecare familie. Res
tul sumei urma să fie 
achitată de U.J.C.C. 
Construcția are funda
ția bătută și pereții 
pînă la șarpantă fără 
pianșeu sau acoperiș 
(subl. ns.). în ianuarie 
a.c„ în adunarea popu
lară s-a hotărit să se 
schimbe destinația 
construcției în inter
nat școlar, Intruclt e- 
xistă deja o brutărie 
în comuna Vadul Mo
ților, la o distantă de 
7 km. în 1974 s-a e- 
fectuat un control, de 
către organele C.F.I. 
de la IJECOOP Alba 
Iulia, asupra consu
mului de materiale la 
construcția brutăriei.

cu care ocazie s-a 
constatat un prejudi
ciu de 18 275 lei. A- 
cesta a fost stabilit în 
sarcina fostului vice
președinte Augustin 
Cirja. de la coopera
tiva de consum din 
localitate. S-a acțio
nat la organele com
petente, luîndu-se mă
suri de recuperare 
a prejudiciului prin 
cooperativa zonală din 
orașul Cîmpeni".

Citind acest răspuns 
nu poți să nu te în
trebi : totuși, mai de
parte, ce-o să fie ? Se 
va termina construc
ția, cînd, cum, cine se 
face vinovat că s-a 
tărăgănat realizarea ei 
timp de 4 ani ? Iată 
de ce credem că este 
neâpărat nevoie de o 
precizare a lucrurilor 
din partea Consiliului 
popular al județului 
Alba.

Concis, 
la obiect

Consiliul municipal 
al sindicatelor Arad 1 
Comitetul sindicatului 
de la Combinatul de 
prelucrare a lemnului 
Arad nu va mai pune 
în vînzare, in viitor, 
bilete de spectacole 
neștampilate și neda
tate ; pentru utilizarea 
mai bună a biletelor 
de tratament și odih
nă s-a stabilit ca toa
te biletele existente la 
comitetul sindicatului 
să fie repartizate pe 
membrii de sindicat, 
grupe și secții ; s-a 
stabilit un program 
zilnic de audiențe, cu 
indicația de a fi res
pectat cu strictețe.

Consiliul popular al 
municipiului Pitești : 
„în urma verificărilor 
făcute a rezultat că Ia 
acest bloc (nr. 69 Tri- 
vale — n.n.) căldura a 
funcționat in bune 
condiții, iar apa 
caldă este furnizată 
in mod curent".

O întrebare pentru 
tovarășul orim-vice- 
președinte Fl. Popes
cu. semrlatarul răs
punsului : a fost ne
voie de mal bine de 4 
luni. incălclndu-se 
prevederile legale, 
pentru a se comunica 
redacției un asemenea 
răspuns 7
Neculai ROȘCA

Semnarea unor înțelegeri economice
cu Somalia in domeniul agriculturii

Sîmbătă a fost semnată la Bucu
rești o înțelegere de cooperare între 
Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor și Ministerul 
Zootehniei și Silviculturii al Repu
blicii Democratice Somalia.

Documentul, care prevede coope
rarea în construcția și organizarea 
de complexe zootehnice și fabrici de 
nutrețuri combinate, a fost semnat 
din partea română de Ion Stanciu, 
adjunct al ministrului agriculturii, 
industriei alimentare și apelor, 
din partea somaleză de Iussuf 
Osman, ministrul zootehniei și 
vi culturii.

A fost, de asemenea, semnat 
contract între întreprinderea de 
merț exterior „Romagrimex"

iar 
Aii 
sil-

un 
co- 

___  ______ ,. . „ Și. 
Ministerul Zootehniei și Silviculturii'

al Republicii Democratice Somalia 
privind acordarea de asistență teh
nică în domeniul sanitar-veterinar. 
Cu acest prilej, ministrul somalez 
și-a exprimat satisfacția pentru vi
zita șl documentele încheiate, care 
deschid largi perspective de coope
rare în domeniul agriculturii. Cunosc 
bine România — a spus oaspetele — 
și, revenind după 7 ani, am constatat 
progresele mari pe care le-ați făcut 
in domeniile industriei, agriculturii, 
al construcțiilor. Toate aceste fru
moase realizări oferă un larg cîmp 
de colaborare și cooperare între ță
rile noastre, care pot să concretizeze 
relațiile bune de prietenie și con
lucrare dintre Somalia și România.

Sîmbătă 
cheiat cea 
valului și 
interpreților cintecuîui popular româ
nesc „ Maria Tănase". Pe parcursul a 
șapte zile, paralel cu cele patru spec
tacole-concurs, la care s-au prezentat 
soliști vocali și instrumentiști repre- 
zentînd toate județele țării și Capita
la, s-au desfășurat numeroase acti
vități. Astfel, la Craiova au fost des
chise expoziții de artă populară, de 
obiecte de ceramică, a fost organizat 
un tîrg al meșterilor populari, s-a 
desfășurat o sesiune de comunicări 
științifice pe teme de folclor și o fru
moasă paradă a cintecuîui și portu
lui oltenesc, a fost constituită Aso
ciația folcloriștilor din Dolj. în loca
lități din județele Dolj. Olt, Mehe
dinți și Gorj au fost organizate spec
tacole în afara concursului, au avut 
loc întîlniri ale iubitorilor cîntecu- 
lui popular din numeroase întreprin
deri și instituții cu interpreți prefe
rați. ;

în Încheierea pasionantei întreceri, 
tn cadrul căreia au fost prezentate 
aproape 200 cîntece populare din 
toate zonele folclorice ale țării, au 
fost atribuite 27 de premii și men
țiuni. Premiul I și titlul de laureat 
al festivalului „Maria Tănase" edi
ția a 4-a a fost obținut de Maria 
Voicescu, reprezentantă a județului 
Dolj, la soliști vocali, și de instru
mentistul Constantin Ceatișu, fluieras 
din județul Vilcea, premiul special al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste și titlul de laureat al festiva
lului, atribuit interpretului celui mai 
original cîntec ca gen și vechime — 
solistei vocale Vetuța Morticariu, re
prezentantă a județului Timiș.

(Agerpres)

seara, la Craiova s-a in- 
de-a IV-a ediție a festi- 
concursului național al R.S. F. IUGOSLAVIA

•  ,

Ample proiecte de dezvoltare

industrială a Bosniei

(Agerpres)

Artiști bulgari pe scena Naționalului bucureștean
Colectivul Teatrului Național 

„Ivan Vazov" din Sofia a prezentat, 
Sîmbătă seara, in sala mică a Tea
trului Național „I. L. Caraglale", al 
doilea spectacol din cadrul turneului 
pe care îl întreprinde în țara noa
stră. Artiștii bulgari au interpretat 
una dintre cele mai cunoscute lu
crări din dramaturgia rusă — „Pă-

durea" de A. N. Ostrovski, viziunea 
regizorală aparținînd lui Krăstio 
Mirski, șrtist al poporului, iar sce
nografia lui Gheorghi Ivanov.

Publicul bucureștean a primit cu 
căldură această nouă demonstrație a 
calităților artistice ale colectivului 
bulgar.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9, 

10 și ll Iunie. In țară : Vreme relativ 
rece la început, apoi In curs de Încăl
zire. Cerul va II variabil, cu lnnorărl 
mal accentuate In primele zile, cînd

vor cădea ploi locale, care vor fi ș! sub 
formă de averse. Vînt potrivit. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse Intre 7 
și 14 grade, iar cele maxime între 15 
și 25 de grade. In București : Vreme 
relativ rece la început, apoi In curs de 
Încălzire. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea plot de scurtă durată, mai 
ales In primele zile. Vlnt potrivit. Tem
peratura în creștere ușoară.

A apărut: „REVISTA 
ECONOMICA"

nr. 23, din 6 iunie 1975
Din cuprins : 11 iunie 1948 — Sem

nificațiile actului revoluționar al na
ționalizării (Stere Gioga) ; ECONO
MIE NAȚIONALA. Specializarea in
dustrială și creșterea economică. Ra
ționalizarea producției și consumului 
de metal (ing. Gh. Bratoloveanu) ; 
Studii — experiențe : „Rompctrol". 
O strategie dinamică In cooperarea 
internațională (Ioan Georgescu. Ste
fan Ionescu) ; TEORII-IDEI. Prețul 
mondial — bază a formării preturilor 
In comerțul țărilor membre ale 
C.A.E.R. (dr. M. Horovitz) ; Ideolo
gie — politică — educație. Stabilitate 
și responsabilitate în muncă — ata
șament fată de întreprindere (Bucur 
Tomniuc, Mircea Calotă) ! Școli — cu
rente — economiști : Considerații 
critice asupra teoriilor „societății 
post-industriale“ (I). (Nicolae Ivan- 
ciu-Văteanu) ; ECONOMIE MON
DIALA. Relațiile valutar-financiare 
Internationale in actualitate. O nouă 
rundă de convorbiri la Paris (dr. 
Costin Kirițescu).

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

fotbal In divizia A,
meciurile etapei a XXXI-a

Campionatul Diviziei A de fotbal 
se reia astăzi. 8 iunie, cu meciurile 
etapei a XXXI-a. în Capitală se vor 
disputa două partide : pe stadionul 
Republicii : Sportul studențesc — 
F. C. Chimia, iar pe stadionul Di
namo : Dinamo — Politehnica Timi
șoara. în tară vor avea loc următoa
rele întîlniri : Jiul — F. C. Galați ; 
C.F.R. — U.T.A. ; Steagul roșu — 
Universitatea Cluj-Nâpoca ; A.S.A. 
— F. C. Constanța ; F. C. Argeș — 
Universitatea Craiova ; F.C.M. Reși
ța — Olimpia ; Politehnica Iași — 
Steaua. Toate meciurile vor începe 
la ora 17,30.

ÎN CÎTEVA
ATLETISM. Un frumos succes 

românesc la campionatele 
mondiale școlare

PARIS 7 (Agerpres). — Orașul 
francez Poitiers a găzduit campiona
tele mondiale școlare de atletism, la 
care au participat și reprezentanți 
ai cluburilor sportive de elevi din 
România. Un succes remarcabil a 
obținut Gina Panait, elevă în virstă 
de 16 ani din Brăila, învingătoare in 
proba de săritură în lungime cu re
zultatul de 6,07 m. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Kale (Italia) — 
5.86 m și Seiliier (Franța) — 5.85 m. 
în proba de săritură în înălțime fete, 
Niculina Ilie s-a situat pe locul doi 
cu rezultatul de 1,74 m. La înălțime 
băieți, Doru Oprea a ocupat locul 
trei, cu 2,02 m.

BASCHET:
România — Grecia 71—61
în Iugoslavia au început ieri cam

pionatele europene masculine de 
baschet. La Rijeka, In grupa C, e- 
chipa României a întrecut cu 71—61 
(39—37) formația Greciei.
TENIS : Turneul de la Roland 

Garros
în turul doi al probei de dublu 

bărbați din cadrul campionatelor in
ternaționale de tenis ale Franței, pe
rechea Ilie Nâstase (România), Alek
sandr Metreveli (U.R.S.S.) a Întrecut 
cu 6—4, 6—4 cuplul Ray Moore 
(R.S.A.), Andrew Pattison (Rhode
sia).

în turul II al probei de simplu fe-

TURNEUL 
TEATRULUI „PETOFI" 

DIN VESZPREM

între 8 și 13 iunie teatrul 
„Petofi" din orașul Veszprem 
(R. P. Ungară) întreprinde un 
turneu în țara noastră. Artiștii 
unguri vor susține In total 11 
spectacole in orașele Brașov, 
Sfîntu-Gheorghe, Miercurea 
Ciuc, Odorheiul Secuiesc și 
Tirgu-Secuiesc, prezentînd pie
sele „Chef domnesc" de Mdricz 
Zsigmond și „Vîrsta bătrlneții" 
de Karinthy Ferenc, piesă care 
va fi reprezentată în premieră 
absolută la Sfîntu-Gheorghe, 
duminică, 8 iunie. (TSmori 
Gâza).

CASA TEHNICII
La Casa de cultură a sindica

telor din orașul Vaslui a fost

box. Azi, la Katowice, finalele
campionatelor europene

Astăzi, la Katowice (Polonia), vor 
avea loc meciurile finale pentru cen
turile europene la cele 11 categorii 
de greutate. Pentru aceste întreceri 
s-au calificat cite un singur boxer 
din Spania, Iugoslavia, Finlanda și 
R. D. Germană, cite doi din Polonia, 
Ungaria și Bulgaria, trei pugiliști 
români și nouă din U.R.S.S.

Remarcăm că boxerii noștri care 
au cucerit titlurile europene la Bel
grad (în 1973), vor urca astăzi pe ring 
spre a-șl apăra centurile continen
tale. Astfel, Constantin Gruiescu — 
campion la categoria muscă — îl va 
întîlni pe Zasîpko (U.R.S.S.), iar Si-

RÎNDURI
mei, Olga Morozova (U.R.S.S.) a e- 
liminat-o cu 6—2, 6—3 pe Virginia 
Ruzici (România).

în proba de simplu, francezul 
Proisy l-a eliminat cu 7—6, 6—0 po 
Toma Ovici.

mion Cuțov — campion la categoria 
semiușoară — își va apăra titlul în 
fata lui Lvov (U.R.S.S.).

Al treilea reprezentant al nostru 
in finale este Victor Silberman, care, 
în limitele categoriei semimijlocii, se 
va întrece pentru titlul european cu 
finlandezul Kalevi.

Televiziunea română va transmite 
selecțiuni de la gala finalelor astăzi, 
de la ora 15,30.

★
Sîmbătă, cu prilejul lucrărilor Aso

ciației europene de box amator 
(A.E.B.A.), ca președinte al acestui 
for sportiv a fost ales Hans Hofmann 
(Olanda).

Viitoarea ediție a campionatelor 
europene de box se va desfășura in 
orașul Halle (R.D. Germană), Intre 
29 mai și 6 iunie 1977.

FOTBAL
Ieri, la Sofia, în preliminariile 

turneului olimpic de fotbal, Bulgaria 
— Ungaria 4—0 (1—0). Au marcat 
Kolev, Panov, Denev și Jelaskov.

Disputat la Viena, în fața a 26 000 
spectatori, meciul amical de fotbal 
dintre selecționatele Austriei și 
Cehoslovaciei s-a terminat la egali
tate : 0—0.

NATAȚ1E
în ziua a doua a campionatelor de 

înot ale R.D. Germane, Ulrike Tau
ber a stabilit un nou record mondial 
în proba de 400 m mixt cu timpul de 
4’52”20/100.

CĂLĂRIE
Pe hipodromul din Varșovia a în

ceput un mare concurs de călărie cu 
obstacole, la care participă călăreți 
din Franța, România, U.R.S.S., Ceho
slovacia, R. D. Germană, R. F. Ger
mania și Polonia.

în proba de precizie (14 obstacole), 
pe primul loc s-a clasat concurentul 
român Alexandru Bozan (pe calul 
Călin), urmat de Dikhoff (R.F.G.), 
Bobik (Polonia), Kronenberger 
(R.F.G.). Hartman (Polonia). Jebrov- 
ski (U.R.S.S.), Parot (Franța), Kvatal 
(Cehoslovacia).

deschisă Casa tehnicii. Cu acest 
prilej a avut loc o dezbatere pe 
tema „Creativitatea — esența 
profesiei de cadru tehnico-eco- 
nomic". Dotată cu aproape 
10 000 volume și publicații de 
specialitate, Casa tehnicii are 
menirea să realizeze o infor
mare operativă despre noutăti 
In domeniul tehnicii, soluții 
practice pentru rezolvarea unor 
probleme ce se ridică in indus
tria vasluiana, generalizarea 
experienței pozitive privind 
conducerea științifică a între
prinderilor, stimularea mișcării 
de invenții și inovații. Aici vor 
avea loc simpozioane, mese ro
tunde. dezbateri pe teme de 
tehnologie, optimizarea proce
selor de muncă și a parametri
lor tehnologici, ergonomie, psi
hologia muncii etc. — înscrise 
tn programul de propagandă 
tehnico-economică \, .Tehnica
nouă" — Vaslui ‘75. (Crăciun 
Lăluci).
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PROGRAMUL I

Deschiderea programului. 
Cravatele roșii.
Film serial pentru copil : 
Dăktarl.
Viata satului. 
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei.
Album duminical. Din cu
prins : 13,00 Muzică, tinerețe, 
veselie... ne 16 mm : 13,15 De
sene animate ; 13,1» „Sîmbu- 
rele" — adaptare dună I. A. 
Bassarabescu : 13,29 Povestea 
filmului muzical ; 13.47 Meri
dianele umorului : „Prietenul 
necunoscut" de Stephen Lea
cock ; 13.54 Pagini celebre de 
balet k „Lacul lebedelor" : 
14.00 Ce vrăji a mai făcut 
nevasta mea ; 14,24 Misiunea 
continuă 1 Reportai dedicat 
Zilei miliției : 14.36 Ctntă
pentru iubitorii muzicii ușoa
re solista iugoslavă Radmila 
Mikic ; 14,42 Despre....... arta
conversației" — telecomedle 
caleidoseopicâ ; 15.20 Auto
grafe muzicale.

16,30 Finalele campionatelor euro
pene de box, Selecțiuni înre
gistrate de la Katowice.

io.oo 
11.15 
12 S0 
13,00

LUNA CULTURII 
TULCENE

în numeroase localități ale 
județului Tulcea se desfășoară 
simpozioane, dezbateri, dialo-

CARNET

CULTURAL
.guri științifice, diferite mani
festări cultural-artistice și edu
cative organizate in cadrul 
„lunii culturii tulcene". După 
vernisajul expozițiilor „Imagini 
tulcene suprapuse" și „Copiii — 
florile patriei", după ampla 
sărbătoare a cintecuîui patrio
tic și deschiderea unei expoziții 
permanente de arheologie, un

Republica Bosnia și 
Herțegovina oferă un 
exemplu al rodniciei 
eforturilor constructive 
ale popoarelor Iugo
slaviei socialiste. Pu
nerea In valoare a bo
gățiilor naturale locale 
s-a soldat cu rezultate 
importante în crește
rea potențialului eco
nomic al republicii. în 
anii construcției socia
liste, volumul produc
ției industriale a cres
cut de 11,7 ori, iar pro
ducția de energie elec
trică de peste 45 de 
ori. De opt ori a sporit 
volumul producției de 
oțel, de 25 de ori cel al 
industriei metalurgice. 
Una din regiunile cele 
mai rămase în urmă 
din punct de vedere e- 
conomic ale Iugosla
viei dinainte de război, 
republica Bosnia și 
Herțegovina se situea
ză în prezent pe pri
mul loc în tară Ia pro
ducția de fier și oțel, 
precum și la producția 
de energie electrică. 
Totodată, au fost crea
te ramuri industriale 
necunoscute înainte și, 
in primul rînd, indus
tria electrotehnită, de

automobile, de mo
toare.

Valorificarea în con
tinuare a bogatelor 
resurse naturale se 
materializează, printre 
altele, și în programul 
de dezvoltare a regiu
nii de nord-est a Bos
niei, care dispune de 
importante rezerve. 
Potrivit estimărilor, 
aici se află toate rezer
vele de sare și azbest 
din republică. 63 la sută 
din rezervele de căr
buni, 55 la sută din 
rezervele de plumb și 
zinc etc., ceea ce con
stituie o bază temei
nică pentru un nou a- 
vînt al dezvoltării e- 
conomice. 
pînă în 
mul de 
Bosniei 
vizează 
valoare 
semnate 
rale. în

Eșalonat 
1980, progra- 
dezvoltare a 
de nord-est 
punerea in 

a acestor în- 
resurse natu- 
acest scop a

și început construirea 
cîtorva mari unități 
Industriale. Astfel, la 
Zvomik se construieș
te o mare fabrică de 
alumină. La Lukavaț 
sint în construcție noi 
baterii de cocs, între

care cea a combinatu
lui cocso-chimic „Bo
ris Kidrici", cu o pro
ducție anuală de 700 
mii tone. Tuzla, cen
trul acestei zone, cu
noscut ca bazin al căr
bunelui și sării, își 
schimbă fizionomia e- 
conomică. Se constru
iește un complex de 7 
fabrici, care vor folosi 
ca materie primă sa
rea. Producția de în
grășăminte chimice 
va spori aici de 5 ori, 
industria chimică im- 
bogătindu-se cu încă 
12 fabrici. O altă ma
terie primă existentă 
din abundentă în a- 
ceastă zonă, cărbune
le. va fi folosită în 
noile termocentrale 
proiectate cu o capa
citate de 2 000 mega
wați.

Toate acestea fac ca 
Bosnia, asemeni între
gii Iugoslavii, să-și 
modifice continuu pro
filul economic, purtînd 
însemnele progresului ■ 
socialist.

S. MORCOVESCU
Belgrad

R. P. POLONĂ

Un program guvernamental

pentru protecția

mediului înconjurător
Un șir de măsuri a- 

doptate în ultimii ani 
în Polonia atestă pre
ocuparea tot mai in
tensă 
pentru 
diului 
Sarcini „ 
în acest sens Ministe
rului Economiei Locale 
și Ocrotirii Mediului. 
Prezentînd, în cadrul 
unei convorbiri, prin
cipalele direcții de ac
țiune ale ministerului, 
Ludwik Ochocki, ad
junct al ministrului, 
releva că o atenție 
deosebită se acordă în 
primul rînd activității 
de prevenire a poluă
rii. Aceasta presupune 
urmărirea riguroasă 
ca planurile de gospo
dărire a tuturor re
giunilor să aibă în ve
dere localizarea surse
lor de poluare a apei 
și atmosferei. în al 
doilea rînd, ministerul 
este preocupat de în
tărirea activității de 
ocrotire a mediului 
ambiant acolo unde 
se constată cele mai 
grave amenințări. în 
al treilea rînd este 
vorba de a reda me
diului înconiurător va
lorile naturale ce i-au 
fost depreciate : cură
țirea apelor și atmos
ferei. recultivarea te-

a guvernului 
protejarea me- 

înconjurător. 
speciale revin

renurilor aflate In I- 
mediata vecinătate a 
marilor obiective in
dustriale etc. „Proble
mele protecției mediu
lui înconjurător — de
clară interlocutorul — 
sînt, în Polonia, ca și 
în alte țări socialiste, 
parte integrantă a po
liticii social-economice 
și de dezvoltare a ță
rii".

Este semnificativ 
faptul că pentru pro
tecția mediului încon
jurător s-a alocat pen
tru actualul cincinal 
suma de cinei miliar
de Zloți — dublu fată 
de cincinalul prece
dent. Aceste fonduri 
urmează a fi folosite 
în primul rînd pentru 
producerea utilajelor 
necesare purificării 
apei șî atmosferei : 
eiectrofiltre, ventila
toare, aparatură cli
materică.

Institutele de cerce
tare specializate vor 
beneficia și ele de bu
gete sporite, care vor 
permite extinderea ac
tivității de cercetare, 
atenția principală fi
ind concentrată asu
pra reducerii efectelor 
nocive ale reziduurilor 
Industriale.

Acțiunile întreprinse 
In această direcție fac

parte din programul 
guvernamental de pro
tecție a mediului în
conjurător, ale cărui 
prevederi vizează o 
perioadă ce se va ex
tinde pînă in anul 
1990. O serie de acte 
legislative creează ca
drul juridic necesar 
îngrădirii posibilități
lor de poluare a me
diului. Astfel. Seimul 
polonez a adoptat a- 
nul trecut Legea ape
lor, care stipulează, 

■■printre altele, că nici 
o întreprindere nu 
poate intra In faza de 
exploatare dacă nu 
are în dotare instala
țiile necesare pentru 
neutralizarea reziduu
rilor.

Programul guverna
mental de protecție a 
mediului înconjurător, 
măsurile ample între
prinse în ultimul timp 
sînt o ilustrare eloc
ventă a preocupării 
conducerii de partid 
și de stat față de asi
gurarea unor condiții 
optime de viată pen
tru masele largi de 
oameni ai muncii, 
pentru generațiile vii
toare.

Gh. CIOBANU
Varfovia

16,35 Film serial : „Dosarele secre
te ale tezaurelor". Episodul 
III. „Aurul In exil" — pro
ducție a studiourilor france
ze. Scenariul șl adaptarea : 
R. M. Ariaud. Regla : Jean- 
Jacques Sirkis.

17.30 Fotbal : F. C. Argeș — Uni
versitatea Craiova. Transmi
siune directă de la Pitești,

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 
20,00 Reporter '75.
20,25 Film artistic : „Eroica". Re

gia : Georg Tressler.
21.55 Telejurnal.
22,05 Duminica sportivă.

PROGRAMUL n

10,00—11,15 Matineu simfonic. Con
certul filarmonicii de stat 
„George Enescu". Dirijor : 
Vaclav Neumann (R. S. Ceho
slovacă). Solist : Miroslav 
Kejmar IR. S. Cehoslovacă). 
Tezaur de cîntec românesc. 
Telerama.
Univers științific. 
Impresii din Maramureș. 
Seară de muzică de cameră.

«0.00
20.30
21.00
21.30 
22,00

16,00
16,05
16,15
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PROGRAMUL I

Telex. 
Avanpremiera săptămlnll. 
Tribuna artistului amator.

alt eveniment îl reprezintă 
deschiderea „Zilelor teatrului 
de amatori". Cu acest prilej sînt 
programate competiții intre 
formațiile teatrale ale cămine
lor culturale, spectacole ale e- 
chipelor evidențiate în „Dialo
gul artistic ediția a Il-a — 1975". 
(Vasile Nicolae).

;,ODA PATRIEI 
Șl PARTIDULUI"

Așa este intitulată culegerea 
de versuri și proză a cenacluri
lor literare locale, editată re
cent de Comitetul de cultură și 
educație socialistă al județului 
Sălaj. Placheta cuprinde cela 
mai izbutite creații ale tinere
lor condeie sălăjene. Tipărit* 
In tiraj corespunzător, culege
rea a fost difuzată așezăminte
lor de cultură din județ pentru 
a putea fi folosită de activiștii 
culturali In activitatea educa

Aspecte din festivalul „steaua 
litoralului" ediția a V-a. Con
stanța 1975.

16,36 Emisiune In limba maghiară. 
19,00 Tribuna TV. In ajutorul ce

lor care studiază în Invăță- 
mîntul politico-ideologic și 
economic de masă. 
1001 de seri.
Telejurnal. 
Caleidoscopul operetei. 
Publicitate.
Roman foileton : „Dragostea, 
perseverenta si speranțele 
tînărului Lewisham". Ultimul 
eoisod.

21.10 Tineri! și muzica lor.
21,35 ~ ..........
22.10
22,30

19.20
19.30
20,00
20.20
20,25

17.30
17,35

Revista literar-artistlcâ TV. 
24 de ore.
închiderea programului.

PROGRAMUL II

Telex.
Film serial : „Gropi șl coli
ne" — producție a studiouri
lor de televiziune cehoslova
ce. Episodul V.

18,35 Bucureștiul azi. Oaspeți stră
ini al Capitalei despre Bucu- 
reștiul contemporan. 
Studio '75.
1601 de seri.
Telejurnal.
Universitatea TV.

18.90
19,20
19.30
20.06
20.30 Portativ '75,
21,10 Pagini de umor : „Ce vrăji 

a mal făcut nevasta mea".
21,35 Drumuri pe cinci continente.

tivă cu diferite categorii de oa
meni ai muncii din Sălaj. (Gh. 
Rusu).

„HERCULES 75"
Sub egida comitetelor Jude

țene de cultură și educație so
cialistă Mehedinți șl Caraș-Se- 
verin a început în localitatea 
Băile Herculane a 6-a ediție a 
festivalului cultural-artistic 
„Hercules ’75". Participă forma
ții artistice din județele amin
tite, precum și din Timiș, Dolj, 
Constanta, Hunedoara, Olt și 
alte zone ale țării. în tot cursul 
lunii iunie vor fi organizate 
manifestări zilnice în orașele 
Băile Herculane, Orșova și Dro- 
beta Turnu-Severin. Totodată 
se vor deschide expoziții de 
artă populară și se vor organiza 
„zilele teatrului contemporan". 
(Virgiiiu Tătara).

1
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CU PRILEJUL REDESCHIDERII
CANALULUI SUEZ

Excelenței Sale
Domnului MOHAMMED ANWAR EE SADAT

Președintele Republicii Arabe Egipt
Redeschiderea Canalului Suez pentru traficul internațional, 

acțiune de o deosebită importanță politică și economică cu puternică 
rezonanță pe plan mondial, îmi oferă plăcutul prilej de a transmite, 
în numele guvernului și poporului român, cît și al meu personal, 
cordiale felicitări și Sincere urări de pace, prosperitate și progres gu
vernului și poporului egiptean prieten, precum și dumneavoastră.

Sînt foarte bucuros să evoc și de această dată contribuția hotărî- 
toare pe care dumneavoastră personal, domnule președinte, ați avut-o 
în luarea importantei decizii a redeschiderii canalului și în realizarea 
ei, fapt care demonstrează din plin dorința de pace și cooperare de care 
este animat poporul egiptean.

Apreciem că redeschiderea Canalului Suez, redarea în circuitul 
mondial a uneia dintre cele mai importante artere de transport mari
tim este de natură să contribuie în mod substanțial la crearea unui 
climat de stabilitate și încredere reciprocă în Orientul Mijlociu, consti
tuie lin par pozitix cu profunde semnificații în direcția construirii unei 
păci juste și durabile în această parte a lumii, în folosul tuturor po
poarelor din regiune, contribuind astfel la procesul soluționării pe cale 
pașnică a situației din Orientul Apropiat.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Un eveniment cu profunde 
semnificații pozitive

Reluarea trafjcului normal prin Ca
nalul Suez se înscrie, fără îndo
ială, ca un eveniment de o mare im
portantă politică și economică al ac
tualității internaționale, pe care o- 
pinia publică din țara noastră, ală
turi de cercurile largi ale opiniei pu
blice mondiale, îl salută cu îndrep
tățită satisfacție. Expresie conclu
dentă a bunelor relații statornicite 
între România și Egipt, telegrama 
trimisă cu acest prilej de președin
tele Nicolae Ceaușescu președintelui 
Anwar Sadat, adresînd calde felici
tări guvernului și poporului egiptean 
prieten, apreciază această acțiune ca 
un pas pozitiv cu profunde semnifi
cații în direcția construirii unei păci 
juste și durabile în Orientul Apropiat.

Este cunoscut că blocarea canalu
lui, consecință directă a ostilităților 
din 1967, a adus serioase prejudicii 
atît economiei Egiptului, cît și comer
țului și navigației mondiale, în gene
ral cauzei cooperării internaționale, 
prelungirea închiderii sale reflectînd 
gradul de tensiune și incertitudinile 
generate de situația conflictuală din 
această zonă.

Tocmai prin această lumină se evi
dențiază semnificațiile importantei 
inițiative a guvernului Republicii A- 
rabe Egipt de a redeschide canalul 
— operațiune deosebit de complexă 
șl dificilă din punct de vedere teh
nic, ce a necesitat intense acti- 

- vități de deminare și deblocare, 
de-a lungul unei perioade de 
peste uri an — inițiativă care se 
situează într-un context general de 
reconstrucție pașnică, de refacere a 
orașelor sițpate ,pe .țărmurile, cana
lului. în mod .evident, toșje, acestea 
dau expresie dorinței sincere a Egip
tului de a păși pe calea normalizării 
situației din această zonă a globului, 
constituie contribuții substanțiale la 
depășirea tensiunii și statornicirea 
unui climat de stabilitate și încre
dere, atit de necesar pentru edifica
rea păcii. Pe bună dreptate. în cu- 
vintarea rostită la ceremoniile pri
lejuite de redeschiderea canalului, 
președintele Sadat considera că res
tabilirea navigației pe cei 171 km 
dintre Port Said și Suez reprezintă 
„un simbol al păcii și un factor de

Declarația secretarului general al O.N.U.
BONN 7 (Agerpres). — într-un in

terviu acordat postului de radio din 
Baden-Baden (R.F.G.), secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
și-a exprimat convingerea că, în 
momentul de față, în urma ultime
lor contacte diplomatice, pericolul de 
război în Orientul Apropiat s-a în
depărtat.

„Am impresia, a adăugat Kurt

După amplul itinerar din toamna 
anului 1973, care a inclus Cuba, Cos
ta Rica, Venezuela, Columbia, Ecua
dor și Peru, și după vizita din primă
vara anului trecut în Argentina, 
președintele Nicolae Ceaușescu se 
află, pentru a treia'oară în mai puțin 
de doi ani, pe pămîntul continentului 
latino-american,' ca promotor al dez
voltării relațiilor de prietenie și co
laborare dintre România și aceste 
state. încununată cu deplin succes, 
wzita oficială făcută în Brazilia 
de președintele României, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, de
monstrează, încă o dată, consecvența 
cu care sînt înfăptuite orientările 
stabilite de Congresul al X-lea al 
partidului și reconfirmate de Con
gresul al Xl-lea — de largă des
chidere spre țările Americii La
tine, de întărire a relațiilor cu 
toate statele în curs de dezvol
tare, cu toate popoarele angajate pe 
calea propășirii economico-sociale, 
ilustrează pregnant activitatea neo
bosită și rolul hotărîtor al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu atît în elabo
rarea, cît și în traducerea în viață a 
politicii internaționale a României 
socialiste.

România și Brazilia sînt separate 
de mari distanțe geografice, între ele 
există profunde deosebiri de orîn
duire și dimensiuni, dar conlu
crarea dintre cele două țări este 
stimulată de un șir de elemen
te care apropie popoarele noas
tre. Este vorba de puternicele a- 
finități de origine, cultură și limbă 
latină ; de similitudinile de destin 
istoric a două țări și popoare care 
au cunoscut vitregiile asupririi străi
ne și au luptat' îndelung pentru înlă
turarea acesteia : de tradițiile unor 
vechi legături diplomatice, Brazilia 
numărîndu-se printre primele state 
care, cu aproape un secol în urmă, 
au recunoscut independența Româ
niei. după cum prima reprezentanță 
oficială a țării noastre pe continentul 
latino-american a fost înființată la 
Rio de Janeiro. La aceste elemente 
istorice se adaugă aspecte contempo
rane, respectiv condiția de țări în 
curs de dezvoltare, atît a României 
cît și a Braziliei, necesitatea de a 
ține pasul cu revoluția tehnico-știin- 
țifică, năzuințele de a făuri o econo
mie prosperă prin valorificarea pro
priilor resurse și intensificarea largă 
a cooperării internaționale cu toate 
statele, indiferent de orînduire. De
sigur, căile și modalitățile prin care 

terminant al colaborării între po
poare".

în același timp, redeschiderea ca
nalului conturează perspective fa
vorabile navigației internaționale 
— răspunde cerințelor atît de 
imperioase ale contemporaneității, de 
lărgire a legăturilor comerciale 
între toate statele.

Satisfacția cu care opinia noastră 
publică salută acest eveniment este 
cu atît mai profundă cu cît, așa cum 
se știe, încă de la războiul din 1967, 
România socialistă a acționat cu ne
dezmințită consecvență pentru înce
tarea ostilităților și soluționarea di
ferendelor dintre Israel și țările a- 
rabe pe cale politică, cores
punzător cu interesele fundamen
tale ale popoarelor respective, 
ale păcii și securității interna
ționale. Fără îndoială că acțiunea 
Egiptului este de natură să contri
buie la procesul soluționării prin 
mijloace pașnice a situației din 
Orientul Apropiat, în vederea e- 
dificării unei păci juste și trai
nice — ceea ce presupune re
tragerea trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate, reglementarea 
problemei poporului paleștinean în 
conformitate cu interesele și aspira
țiile sale legitime, inclusiv dreptul 
de a-și crea un stat propriu, garan
tarea suveranității și integrității te
ritoriale a tuturor statelor din re
giune.

Survenind într-un moment cînd a- 
sistăm lă intensificarea activității di
plomatice pentru soluționarea pro
blemelor atît de complexe din Orien
tul Apropiat, redeschiderea Canalului 
Șuez constituie, fără îndoială, un ele
ment încurajator, se înscrie ca o che
mare la acțiuni și eforturi construc
tive din partea tuturor statelor im
plicate, a tuturor factorilor care pot 
contribui la normalizarea situației și 
consolidarea păcii. în acest spirit, țara 
noastră își reafirmă, încă o dată, ho- 
tărîrea de a sprijini orice efort con
structiv, de a face tot ce-i stă în 
putință pentru a contribui la un ast
fel de curs, corespunzător aspirațiilor 
popoarelor din zonă, promovării des
tinderii și securității în întreaga lume.

V. ALEXANDRESCU

Waldheim, că țările antagoniste din 
Orientul Apropiat înclină, la ora ac
tuală, mai mult spre compromis și 
sînt, in mod sincer, hotărîte să ne
gocieze".

Potrivit opiniei secretarului gene
ral al O.N.U., Conferința de la Ge
neva consacrată situației din Orien
tul Apropiat ar putea să fie reluată 
„înainte de sfîrșitul anului".

cele două țări Iși propun înfăptuirea 
acestor țeluri se deosebesc, în funcție 
de regimul social-politic, ca și de 
diferitele trăsături specifice, dar a- 
semenea deosebiri nu pot -împiedica 
dezvoltarea colaborării atunci cînd se 
manifestă respect reciproc față de 
normele universal admise ale rela
țiilor interstatale, în deplină concor
danță cu cerințele coexistenței pașni
ce. Mai mult, se poate spune că, în 
asemenea' condiții, colaborarea se a- 
firmă ca o necesitate obiectivă a 
progresului fiecărei țări.

Cerința necesară și cadrul optim 

Dialog fructuos, etapă superioară 
în dezvoltarea colaborării 

româno - braziliene
pentru un asemenea curs îl consti
tuie așezarea relațiilor pe principiile 
noi de legalitate și echitate interna
țională. în vederea dezvoltării libere, 
independente a fiecărei națiuni. Toc
mai in acest spirit Declarația solemnă 
comună, semnată de președinții 
Nicolae Ceaușescu și Ernesto Geisel, 
proclamînd principiile și normele pe 
care cele două state înțeleg să-și 
clădească raporturile dintre ele, cit 
și cu celelalte țări — deplina egali
tate în drepturi, respectul indepen
denței și suveranității naționale, ne
amestecul în treburile interne, renun
țarea la forță și la amenințarea cu 
forța, avantajul reciproc, respectul 
dreptului fiecărui popor de a-și orga
niza viața așa cum crede de cuviință, 
de a fi stăpin pe bogățiile naționale 
și a Ie folosi în interesul propriei 
dezvoltări — este menită să dea noi 
dimensiuni colaborării româno-brazi- 
liene pe multiple planuri, inaugu- 
rînd, practic, o etapă superioară în 
relațiile reciproce. Consacrarea noilor 
principii și In această declarație, 
care succede unor documente simi
lare încheiate de România cu nume
roase alte țări din Europa, Asia,

în R. S. Cehoslovacă a apărut volumul:

„ÎN NUMELE PRIETENIEI
Armata româna m luptele pentru 

eliberarea Cehoslovaciei"
PRAGA 7 (Agerpres). — In editura 

„Blok" din orașul cehoslovac Brno 
a apărut volumul „In numele prie
teniei — Armata română in luptele 
pentru eliberarea Cehoslovaciei", 
semnat de profesorii universitari 
Frantiăek Mainus și Pavel Benei. Lu
crarea, bogat ilustrată cu fotografii și 
hărți, prezintă o amplă frescă a par

Coventry : „Săptămîna României"
LONDRA 7 — Corespondentul nos

tru transmite : La Coventry — im
portant centru economic, politic și 
cultural din Marea Britanie — au 
avut loc sîmbătă festivitățile de inau
gurare a „Săptămînii României". In 
prezența lordului primar al orașului, 
Charles Ward, a altor personalități 
din Coventry, ambasadorul României 
Ia Londra. Pretor Popa, și primarul 
orașulu! Galați. Dumitru Bejan, au 
dezvelit o placă coihemorativă consa
crată relațiilor de înfrățire dintre 
Coventry și Galați. Totodată, s-a dat 
numele de „Piața Galați" unei piețe 
centrale a orașului.

EVOLUȚIA PROBLEMEI CIPRIOTE
9

încheierea noii runde de negocieri intercomunitare
VIENA 7 (Agerpres). — Cea de-a 

doua rundă a convorbirilor interco
munitare cipriote s-a încheiat, sîm
bătă, la Viena, după trei zile de dis
cuții desfășurate șub egida secretaru
lui general al O.N.U., Kurt Wald
heim. într-un comunicat dat publi
cității la încheierea convorbirilor se 
arată că negociatorul cipriot grec, 
Glafkos Clerides, și negociatorul ci
priot turc, Rauf Denktaș, au căzut 
de acord să se întîlnească din nou, 
în cadrul unei a treia runde, care va 
avea loc tot în capitala austriacă în 
intervalul 24—27 iulie. Pînă la 15 iu
nie, secretarul general al O.N.U. va 
prezenta un raport Consiliului de

LONDRA

După referendum
„Dacă referendumul 

de joi a pus capăt 
disputelor care au do
minat, in bună măsu
ră, viața politică bri
tanică în ultimele două 
decenii, atunci rezul
tatele sale merită a fi 
salutate de întreaga 
opinie publică". Ast
fel a comentat ziarul 
„DAILY MIRROR" 
de simbătă dimineața 
masivul vot dat în fa
voarea Pieței comune, 
realizat in cadrul pri
mului referendum din 
istoria Marii Britanii.

Potrivit cifrelor ofi
ciale, rezultatele sînt 
următoarele : 17 378 581 
voturi pentru și 
8 470 073 voturi Îm
potriva menținerii 
Marii Britanii în rîn- 
durile „celor nouă". 
„Un vot decisiv pen
tru răminerea în Pia
ța comună" — a afir
mat primul ministru 
Harold Wilson. La fel 
au interpretat scru
tinul de joi chiar și 
mulți din aceia care 
pînă acum se opuse- 
seră Comunității Eco
nomice Europene. Al
ții insă, ca deputatul 
Enoch Powell, de e- 
xemplu, au contestat 
aceste opinii : „Dacă

se are in vedere fap
tul că doar 43,4 la sută 
din cei 40 500 000 cetă
țeni cu drept de voi 
s-au pronunțat pentru 
răminerea in cadrul 
C.E.E., în timp ce 
peste .14 000 000 nu 
s-au prezentat la 
urne, atunci votul de 
joi trebuie văzut in» 
tr-o cu totul altă lu
mină" — a afirmat 
acesta. -.<*•> ..........

După cum rezultă 
din comentariile pre
sei londoneze, altele 
sînt insă motivele 
care „umbresc euforia 
victoriei", și anume 
„norii unei duble cri
ze : amenințătoarea
situație economică și 
lipsa de unitate din 
rindurile guvernului și 
partidului de guvernă- 
mint". („GUARDIAN").

„Nici una din pro
blemele cu care este 
confruntată Anglia nu 
a fost rezolvată prin 
referendum; dimpotri
vă, răminerea în Pia
ța comună le intensi
fică" — se arată in 
declarația Comitetului 
Politic al Partidului 
Comunist din Marea 
Britanie, care adaugă : 
„In lupta pentru apă
rarea și promovarea

Africa, America Latină, înscrie încă 
o contribuție a țării noastre la am
plul proces de afirmare a acestor 
norme in viața politică contempora
nă, la democratizarea relațiilor in
ternaționale. Este, totodată, o nouă 
mărturie a vigorii cu care se afirmă 
pe toate meridianele globului curen
tele în favoarea conlucrării pașnice 
între pogoare, a păcii și destinderii.

Deosebit de important este faptul 
că dorința de extindere a colaborării 
dintre România și Brazilia nu a fost 
numai proclamată, ci și-a găsit și 
transpuneri nemijlocite in practică 

printr-un număr apreciabil de acor
duri și înțelegeri, care deschid largi 
perspective raporturilor bilaterale, în 
cele mai diferite sfere de activita
te — conturind puternic caracterul 
de lucru al vizitei prezidențiale.

Se cunoaște vastul potențial al Bra
ziliei, veritabil continent, țara cea 
mai întinsă și populată a Americii 
Latine, dispunînd de mari resurse 
naturale, începînd cu minereu de fier 
și terminînd cu importante zăcămin
te de minerale rare, resurse a căror 
valorificare tot mai intensă stă Ia 
baza avîntului industrial al țârii. Se 
cunosc, de asemenea, progresele im
portante ale României pe calea edi
ficării unei economii moderne, expe
riența valoroasă dobîndită intr-o se
rie de sectoare importante ale acti
vității industriale. Toate acestea, 
caracterul complementar al economi
ilor celor două țări asigură premise 
certe pentru amplificarea circuitului 
de bunuri materiale intre cele două 
țări, pentru inițierea unor acțiuni 
concrete de cooperare. Acordurile și 
înțelegerile încheiate cu prilejul vi
zitei sînt chemate tocmai să fruc
tifice aceste premise, pe aceeași li- 

ticipării Armatei române la eliberarea 
Cehoslovaciei de sub jugul hitlerist 
și conține numeroase și emoționante 
mărturii ale recunoștinței populației 
cehoslovace fată de ostașii români, 
care au dat dovadă de un eroism 
fără seamăn in crincenele încleștări 
cu trupele hitleriste.

în aceeași zi. la Coventry s-au des
chis două expoziții — una de foto
grafii. înfățișînd aspecte din reali
zările poporului român în construi
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, a doua — de artă popu
lară românească.

Up stand de cărți românești aflat 
fn cadrul expoziției de fotografii pre
zintă volumele apărute în Marea Bri
tanie. consacrate vieții și activității 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
precum și o serie de alte lucrări.

Seara, ansamblul gălățean de dan
suri „Horincea" a prezentat un spec
tacol, aplaudat cu căldură de public.

Securitate cu privire la desfășurarea 
convorbirilor intercipriote.

Comunicatul precizează că sugestia 
părții cipriote turce • cu privire la 
crearea unui guvern federal de 
tranziție cipriot greCo-turc „va fi 
examinată de către reprezentanții 
celor două comunități din insulă. în 
lumina unor noi clarificări". Această 
problemă și alte chestiuni importante 
vor fi reexaminate in cursul intîlnirii 
din iulie.

Adresîndu-se presei, secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, ca 
și cei doi negociatori au apreciat 
noua rundă de convorbiri drept ,.u- 
tilă și constructivă".

drepturilor democra
tice și a standardului 
de viață al poporului 
britanic se deschide o 
nouă etapă".

în prima sa decla
rație după aflarea re
zultatului referendu
mului, șeful guvernu
lui britanic, Harold 
Wilson, a cerut atît 
celor care au fost in 
favoarea C.E.E., cît și 
celor care au fost îm
potrivă, să acționeze 
împreună „în vederea 
depășirii problemelor 
economice care ne a- 
saltează". Se are în 
vedere, după cum 
subliniază „FINAN
CIAL TIMES", „bătă
lia împotriva inflației, 
considerată drept ina
micul nr. 1".

Comentatorii londo
nezi lasă de asemenea 
să se înțeleagă că, in 
curînd, ar putea avea 
loc o remaniere gu
vernamentală menită 
„să creeze un cabinet 
unitar". în acest scop, 
se așteaptă redeschi
derea la 9 iunie a 
Parlamentului britanic 
pentru a se adopta 
„următoarea fază a 
strategiei economice 
a guvernului".

N. PLOPEANU

nie tnscriindu-se hotărirea de a se 
negocia un acord general de coope
rare economică și tehnică, de a se 
aprofunda contactele și schimburile 
în domeniile științei și tehnologiei.

Vizita în Brazilia — prima la ni
velul cel mai reprezentativ — s-a în
cheiat, astfel, deosebit de rodnic, a 
făurit temeliile unei puternice extin
deri a colaborării multilaterale ro- 
mâno-braziliene. corespunzător inte
reselor celor două popoare, cerințelor 
înțelegerii și conlucrării internațio
nale.

Exprimînd satisfacția pentru rezul

tatele obținute, președintele Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „Am convinge
rea că, împreună, am pus bazele unei 
colaborări trainice între popoarele 
noastre, ridicind tradiționalele rapor
turi la un nivel superior. Fără îndo
ială că ceea ce am convenit împre
ună, declarația pe care am semnat-o 
deschid perspective ninunate pen
tru popoarele aoastre. Am convinge
rea că acestea vor fi traduse in viață 
in bune condiții".

In aceleași coordonate se înscriu 
aprecierile și concluziile fundamen
tale ale schimbului de vederi la cel 
mai înalt nivel asupra problematicii 
majore a vieții contemporane. 
Epoca pe care o trăim este o epocă 
de adinei transformări, caracterizată 
prin voința popoarelor de a fi stăpine 
pe propriul destin, de a dispune în 
mod suveran de resursele naturale 
și. totodată, de a promova concepte 
și norme noi de justiție și drept in
ternațional. In lumina propriei expe
riențe istorice. România ca și 
Brazilia acordă o însemnătate pri
mordială lichidării fenomenului sub
dezvoltării, a vechii politici colo
nialiste și neocolonialiste, de îm-

„G.R.P. va continua orientarea politica 
de pace și nealiniere"

Declarațiile ministrului de externe al Republicii 
Vietnamului de Sud

ALGER 7 — Corespondentul Ager
pres transmite : Intr-o conferință de 
presă ținută la sfîrșitul vizitei oficia
le in Algeria, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Vietnamului de 
Sud, Nguyen Thi Binh, a adresat un 
omagiu tuturor „popoarelor țărilor 
socialiste, nealiniate și progresiste din 
lume, inclusiv poporului american" 
care au susținut cauza dreaptă de 
eliberare totală și definitivă a Viet
namului de sud. în continuare, ea a 
amintit marile eforturi actuale ale 
puterii revoluționare pentru insta
larea aparatului său administrativ la 
toate nivelurile, restabilirea ordinii

Componența guvernului R. D. Vietnam
HANOI 7 (Agerpres). — în cursul 

sesiunii Adunării Naționale a R. D. 
Vietnam, Fam Van Dong, desemnat 
din nou prim-ministru al Consiliu
lui de Miniștri, a anunțat compo
nența guvernului R. D. Vietnam. 
Toți cei 9 viceprim-miniștri din 
vechiul guvern dețin în continuare

CONGRESUL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN OLANDA
HAGA T (Agerpres). — La Am

sterdam au început lucrările Congre
sului al XXV-lea al Partidului Co
munist din Olanda. Aproximativ 600 
de delegați vor analiza activitatea 
partidului și vor stabili sarcinile 
pentru perioada următoare.

Raportul prezentat de Henk Joek- 
stra, președintele partidului, a fost 
consacrat perspectivelor și sarcinilor 
P. C. din Olanda în lupta pentru 
dreptul la muncă, pentru apărarea 
nivelului de trai al oamenilor mun

Parlamentul grec a aprobat noua Constituție
ATENA 7 (Agerpres). — Parlamen

tul grec a aprobat, simbătă, noua 
Constituție a țării, care urmează să 
intre în vigoare la 16 iunie. Luînd 
cuvîntul înainte de exprimarea vo
tului în Camera deputaților, primul 
ministru al Greciei, Constantin Ka
ramanlis, a subliniat că noua lege

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
întrevederi româno-po- 

lone. *nv’taț.ia Ministerului A- 
facerilor Externe al R. P. Polone, în 
perioada 4—7 iunie, Constantin Oan- 
cea, adjunct al ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, a purtat la Varșovia con
vorbirii- cu„ ’Stanislaw Trepczynski, 
adjunct al ,ministrului afacerilor exr 
terne al R. P. Polone. Au fost exa
minate probleme ale dezvoltării con
tinue a relațiilor de prietenie din
tre cele două țări. EI a fost primit 
de Stefan Olszowski, membru al Bi
roului Politic al C'.C. al P.M.U.P., 
ministrul afacerilor externe al R. P. 
Polone, și Ryszard Frelek, membru 
al Secretariatului Comitetului Cen
tral, șeful Secției relații externe a 
C.C. al P.M.U.P.

Președintele Mao Tzedun 
I-a primit pe președintele Filipine- 
lor. Ferdinand Marcos, care se află 
într-o vizită oficială în R. P. Chine
ză. Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire prietenească. Președintele 
Marcos a avut, de asemenea, o în
trevedere cu Ciu De, Den Siao-pin, 
Cian Cin, Hua Kuo-fen, U De și 
Ku Mu.

Congresul al XXX-Iea al 
Partidului Social-Democrat 
din Finlanda,care w desfășoa
ră lucrările în orașul Jyvăskylă, l-a 

părți re a lumii In țări bogate 
și țări sărace. De aici și concluzia e- 
sențială a necesității unei intense ac
tivități internaționale, cu participa
rea efectivă a tuturor statelor, și. în 
primul rînd, a celor în curs de dez
voltare. indiferent de orînduire, a 
Btatelor nealiniate care formează 
marea majoritate a țărilor globului, 
în vederea făuririi unei noi ordini e- 
conomice și politice mondiale. Iar 
dialogul la nivel înalt de la Brasi
lia este o expresie a modului în care 
România și Brazilia dau curs acestui 
imperativ major. Pe bună dreptate 
președintele Ernesto Geisel releva că 
„eforturi ca acelea ale țărilor noas
tre vor avea un nobil efect asupra 
altor popoare și conducători, stimu- 
lindu-i să prefere antagonismului 
căutarea înțelegerii in cadrul diver
sității".

La rezultatele In domeniul econo
mic, ca și pe plan internațional, se 
adaugă faptul că cele două popoare 
se cunosc acum mai bine, relațiile de 
prietenie reciprocă dobîndind noi va
lențe. Primirea călduroasă și ospita
lieră rezervată solilor poporului ro
mân. convorbirile avute cu șeful pu
terii executive, înaltul omagiu pe 
care Congresul Național Brazilian ca 
și Tribunalul Suprem Federal au ți
nut să-l aducă șefului statului român 
prin organizarea unor sesiuni extra
ordinare. care au depășit cu mult ca
drul strict al ceremoniilor protoco
lare. întîlnirile cu reprezentanți ai 
vieții politice și ai cercurilor eco
nomice, cu populația din Brasi
lia și Sao Paulo, cu muncitorii 
din întreprinderile vizitate — toa
te aceste secvențe, in succesiu
nea lor, au reflectat stima și 
prestigiul de care se bucură președin
tele României socialiste, interesul 
profund pentru mai buna cunoaștere 
și apropiere între cele două popoare.

Opinia publică din țara noastră 
salută cu deplină satisfacție rezulta
tele bogate, bilanțul substanțial al 
dialogului la nivel înalt româno-bra- 
zilian. despre care se poate aprecia 
că marchează, fără îndoială, un mo
ment de însemnătate istorică în ra
porturile dintre cele două popoare, 
manifestîndu-și încrederea că evolu
ția pe viitor a acestor raporturi va 
demonstra, cu puterea faptelor, că 
două state cu orînduiri diferite pot 
colabora în mod fericit, în interesul 
reciproc și al cauzei conlucrării in
ternaționale-

Romulus CÂPLESCU 

și securității, asigurarea activităților 
normale ale populației, mobilizarea 
tuturor forțelor poporului în opera 
de reconstrucție, pentru realizarea 
marii uniuni naționale.

Nguyen Thi Binh a subliniat că 
„G.R.P. va continua politica sa de 
pace și nealiniere, de lărgire a ra
porturilor cu toate țările pe baza res
pectului reciproc al independenței, 
suveranității naționale, pe baza ra
porturilor de egalitate și de interes 
reciproc. Noi continuăm să cerem ca 
Statele" Unite să-și îndeplinească o- 
bligațiile lor conform Acordului de 
la Paris".

funcțiile lor. Conducerea Ministeru
lui Afacerilor Externe a fost încre
dințată din nou lui Nguyen Duy 
Trinh, iar ministru al apărării va fi 
în continuare Vo Nguyen Giap. In 
total au fost numiți 35 de miniștri 
sau șefi ai unor instituții guverna
mentale cu rang de minister.

cii, pentru pace și democrație. în ra
port s-a subliniat faptul că în țară 
crește opoziția, chiar și în rîndurile 
social-democraților, față de politica 
N.A.T.O. El s-a pronunțat pentru re
ducerea cheltuielilor destinate înar
mării, interzicerea amplasării de 
arme nucleare pe teritoriul Olandei, 
acțiuni care să se înscrie în curentul 
de destindere în Europa și pentru 
care trebuie să militeze în comun 
comuniștii și socialiștii.

fundamentală a țării este „democra
tică și progresistă".

In baza prevederilor Constituției 
nou adoptate, în decurs de două luni 
parlamentul urmează să procedeze 
la alegerea unui președinte al Repu
blicii Elene.

ales în unanimitate, în funcția de 
președinte al partidului, pe Kalevi 
Sorsa. Fostul președinte, Rafael 
Paasio, a renunțat să-și mai depună 
candidatura. Ca secretar al P.S.D. a 
fost ales Ulf Sundqvist.

In capitala R. S. S. Gru
zina, Tbilisi, a avut loc o sesiune 
științifică consacrată împlinirii a 70 
de ani de la prima revoluție rusă. Au 
participat reprezentanți din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D.G., Polonia, Un
garia și U.R.S.S. Din România, Ia 
sesiune a participat prof. dr. Hie 
Sirzea, inspector general în Ministe
rul Educației și Invățămintului, care 
a prezentat comunicarea „Solidarita
tea mișcării muncitorești din Româ
nia cu revoluția rusă din 1905—1907".

Guvernul Belgiei, reunlt 
sîmbătă într-o ședință extraordinară, 
a optat pentru achiziționarea avionu
lui american „YF-16", în vederea 
înlocuirii avioanelor „Starfighter" 
din dotarea forțelor aeriene bel
giene. Primul ministru al Franței, 
Jacques Chirac, a deplîns, sîmbătă, 
in mod public, decizia Beldiei de a 
alege avionul american „YF-16" în 
detrimentul aparatului francez „Mi
rage", ca înlocuitor al avionului 
„Starfighter" din dotarea forțelor ae
riene belgiene.

Congresul I.T.I. Timp de 
șase zile, in Berlinul occidental s-au 
desfășurat lucrările celui de-al 16-lea 
congres al Institutului Internațional 
de Teatru (I.T.I.). Au fost prezenți 
delegați și observatori din 49 de țări 
ale lumii, între care și România. 
Cuvîntul de deschidere a lucrărilor 
a fost rostit de Radu Beligan, pre
ședintele Institutului Internațional 
de Teatru. Printre temele abordate 
s-au aflat formarea profesională, 
sprijinirea teatrului tradițional popu
lar și teatrul modern, compozitorul 
și teatrul muzical contemporan. Con
gresul a ales noua componență a Co
mitetului Executiv al I.T.I., din care 
face parte și România. S-a stabilit 
ca cel de-al 17-lea congres al I.T.I. 
să se desfășoare în 1977, la Stock
holm.

FRANȚA

Manifestație consacrată 
rolului femeii in societate
PARIS 7 — Corespondentul nos

tru transmite : Sîmbătă a avut loc 
la Saint-Ouen, lîngă Paris, o am
plă manifestare organizată de Parti
dul Comunist Francez pe tema : „Fe
meile alături de comuniști în lupta 
pentru o viață mai bună".

După ce delegațiile de femei so
site din întreaga Franță au parti
cipat la 3 dezbatere cu deputății și 
senatorii comuniști, au luat cuvîn
tul Georges Marchais, secretar ge
neral al P.C.F., și Madeleine Vin
cent, membră a Biroului Politic al 
C.C. al P.C.F.

In cuvîntul său, Georges Marchais 
a analizat situația femeilor în so
cietatea capitalistă afectată puternic 
de actuala criză și a relevat faptul 
că tot mai multe femei au intrat în 
rîndurile P.C.F., evoluție care re
flectă aportul lor, alături de bărbați, 
la lupta revendicativă împotriva șo
majului și a inflației, pentru con
diții mai bune de viață și de mun
că, pentru transformări democratice, 
pentru libertate. El a subliniat locul 
tot mai important pe care trebuie 
să-1 dețină femeile în cadrul uniu
nii poporului francez, contribuția lor 
la întărirea și calitatea unității for
țelor de stingă.

La întîlnirile șl dezbaterile prile
juite de această manifestare au luat 
parte militante comuniste și progre
siste din mai multe țări ale lumii.

II 
PRETUTINDENI
• SPRE UN MILIARD 

TONE DE GRÎNE ? In •- 
cest an s-au cultivat în U.R.S.S. 
91 milioane ha cu grîne de pri
măvară și 38 milioane ha cu 
grîne de toamnă, ceea ce depă
șește cu mult suprafețele însă- 
mînțate în anii trecuți. Și în 
S.U.A., în acest an, suprafețele 
cultivate cu grîne au depășit 
toate recordurile anterioare. 
Suprafețe mai mari s-au culti
vat și în țările C.E.E. Aceste 
creșteri sînt o consecință a si
tuației dictate de cererea cres- 
cîndă pe piețele mondiale și pre
țurile ridicate. Experții F.A.O. 
apreciază că recolta va atinge 
și ea un nivel record, de 1 mi
liard tone.

• DE CÎND FOLO
SEȘTE OMUL FOCUL ? 
In peștera Azîhskaia din zona 
submontană a Caucazului — 
zonă în care au fost găsite pînă 
acum urmele a șase culturi pre
istorice din perioade diferite — 
a fost descoperită recent, de că
tre arheologii sovietici, o așe
zare aparținînd unei culturi mai 
vechi decît toate cele descope
rite anterior aici: 1,5 milioane 
ani. Printre „senzațiile" arheo
logice se numără o locuință — 
a treia cu această vechime des
coperită pe Pămînt — arme de 
piatră și o bucățică pietrificată 
de lemn ars. In trecut se con
sidera că omul a învățat să fo
losească focul într-o perioadă 
mult mai apropiată de noi.

• AUTOMOBIL ELEC
TRIC URBAN. Compania 
americană „Cooper Development 
Association" a prezentat la Wa
shington primul autoturism 
electric destinat a fi folosit 
exclusiv în interiorul orașe
lor. Funcționînd cu baterii 
electrice, autoturismul atinge 
viteza maximă de 88 km pe oră 
și poate parcurge o distanță de 
110—120 km pînă la următoarea 
încărcare a bateriilor (care se 
realizează în cel mult 8 ore). In 
același timp, „American Motors 
Corporation" a predat oficiului 
poștal din orașul San Bernar
dino (California) primele 14 
electrovehicule, dintr-o coman
dă de 352. Acestea par o copie 
fidelă a autoturismului de teren 
de tip „Jeep" și sînt folosite la 
distribuirea coletelor poștale, 
încă în cursul anului curent, o- 
ficiul poștal din San Bernar
dino va deveni primul oficiu 
din S.U.A. utilat complet cu 
autoturisme electrice.

• NAVALA VIESPI
LOR. La Salonul aeronautic 
internațional de pe aeroportul 
parizian Le Bourget s-a produs, 
vineri, un incident cu totul ne
obișnuit, provocat de apariția 
bruscă a unui mare număr de 
viespi, care au atacat cu furie 
un avion de vînătoare cu reac
ție aflat la unul din standuri. 
Cîteva persoane au încercat să 
le alunge, dar au fost silite să 
se retragă în mare grabă. A in
tervenit apoi un pompier, care 
a îndreptat împotriva insectelor 
jetul unui stingător de incen
diu. Dovedind un deosebit și 
neașteptat simț tactic, precum 
și o capacitate mare de mane
vră, roiul de viespi s-a despăr
țit repede în două grupe de 
luptă, una atacîndu-1 pe pom
pier, iar cealaltă continuînd 
asaltul asupra aparatului. Toți 
cei care au asistat la această 
scenă au rămas, prudenți, deo
parte, pînă cînd viespile, s-au 
retras în aceeași manieră în 
care își făcuseră apariția pe 
„cîmpul de bătaie".

• AVERTISMENT DIN 
ANTARCTIDA. Constatări 
de ultimă oră ale mai multor oa
meni de știință i-au dus la con
cluzia că e posibilă apariția 
unei ere glaciare. Datorită căl
durii ce provine din interiorul 
Pămintului, calota de gheață de 
la Polul Sud — acoperind o su
prafață cit a Europei și avînd 
o grosime de 5—6 km — apare 
ca extrem de instabilă. In ca
zul alunecării în ocean a unei 
părți masive a calotei, suprafața 
înghețată va reflecta înapoi în 
spațiu o cantitate de energie 
solară suficientă pentru o ră
cire considerabilă a atmosferei, 
care să declanșeze o nouă gla- 
ciațiune. Mai mult, nivelul o- 
ceanic ar crește cu aproximativ 
6—7 m, ceea ce ar duce la 
inundații catastrofale.

• GHINIONUL CAS
CADORULUI. Temerarul 
cascador american Evel Knie- 
vel nu dezarmează. Se știe că, 
anul trecut, a eșuat în tentati
va sa de traversare în zbor, cu 
o motocicletă de un tip aparte,
a canionului Snake River (sta- ’ 
tul Colorado, S.U.A.). De data 
aceasta, propunindu-și un țel 
mai puțin ambițios, „motoci- 
clistul-zburător" a reușit, pe 
stadionul „Wembley" din Lon
dra, în fața a 70 000 de specta
tori, o spectaculoasă săritură 
de circa 45 m, peste 13 autobuze 
puse unul lingă altul. Din păca
te, al 13-lea vehicul i-a adus to
tuși ghinion. Atingîndu-1 în că
dere, Knievel s-a ales la ateri
zare cu cîteva fracturi, tre
buind astfel pentru a 12-a oară, 
in cei 10 ani de carieră, să fie 
internat in spital.
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