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Mîine, în timpul unei scurte opriri la Washington,

Președintele Nicolae Ceausescu 
se va intini cu președintele 

Gerald R. Fard
(

în după-amiaza zilei de 11 Iunie 
1975, în timpul unei scurte opriri la 
Washington, președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
va face o vizită președintelui Sta
telor Unite ale Americii, Gerald R. 
Ford.

întîlnirea va oferi celor doi pre
ședinți prilejul de a efectua o tre
cere în revistă a relațiilor româno- 
americane și a proceda la un schimb 
de păreri asupra altor aspecte de in
teres reciproc.

Cursul ascendent al relațiilor reciproce, interesele continuei dezvoltări 
pe calea progresului, preocuparea comună pentru edificarea unei noi ordini 
economice și politice mondiale asigură cadrul favorabil în care se desfășoară

VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN MEXIC

0 PRAȘILĂ BUNA 
FACE CIT 0 PLOAIE BUNĂ 
și cu atît mai mult după ploile 
abundente din ultimele zile

Populația capitalei mexicane 

a primit cu însuflețire pe solii 

poporului român, manifes- 

tindu-și bucuria pentru acest 

mare eveniment in istoria 

relațiilor de prietenie dintre 

cele doua țări și popoare

Mexicul a primit sîmbătă, 7 iunie, 
pe președintele Nicolae Ceaușescu și 
pe tovarășa Elena Ceaușescu într-o 
atmosferă de mare sărbătoare și de 
entuziasm popular. Aeroportul inter
național din Ciudad de Mexico s-a 
dovedit neîncăpător pentru zecile de 
mii de locuitori ai capitalei mexicane 
și ai districtului federal veniți să în- 
timpine pe înalții oaspeți români ca 
pe niște prieteni dragi. Tribunele ri
dicate special pe aeroport, pentru a 
se da posibilitate unui număr cit 
mai mare de cetățeni să participe la 
această sărbătoare a prieteniei ro- 
mâno-mexicane, erau înțesate de 
oameni de toate vîrstele. care purtau 
portrete ale celor doi președinți, ste- 
gulețe românești și mexicane. Una 
dintre tribune este dominată de un 
uriaș panou floral cu culorile drape
lelor de stat ale României și Mexicu
lui. Frontispiciul aerogării este domi
nat de o imensă urare de bun venit 
adresată oaspeților români. Aceste 
elemente, care dau o notă specifică 
atmosferei sărbătorești, sînt comple
tate de alte urări, cu valoare de sim
bol : „Mexicanii salută poporul frate 
român și urează bun venit in Mexic 
președintelui Nicolae Ceaușescu", 
„Mexicul și România — frați in lupta 
pentru Justiție socială". „Ceaușescu 
și Echeverria simbolizează prietenia 
dintre cele două popoare".

...Este ora 17,00 (ora locală). Aero
nava prezidențială, care de la Rio de 
Janeiro a survolat Venezuela. Marea 
Caraibilor, Jamaica, aterizează pe 
aeroportul internațional al capitalei 
mexicane, unde domnește o vie ani
mație.

La coborîrea din avion, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt lntîmpinați cu 
deosebită căldură de președintele 
Statelor Unite Mexicane. Luis Eche
verria Alvarez, și de doamna Maria 
Esther Zuno de Echeverria.

Cei doi președinți își string mîinile 
îndelung, se îmbrățișează, își expri
mă bucuria de a se întilni pe pămîți- 
tul Mexicului. La rîndul lor. tova
rășa Elena Ceaușescu și doamna 

Maria Echeverria se îmbrățișează, 
înalților oaspeți li se oferă frumoase 
buchete de flori.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
președintele Luis Echeverria, tovară
șa.Elena Ceaușescu și doamna Maria 
Echeverria iau loc pe podiumul de 
onoare.

...Începe ceremonia onorurilor mi
litare.

Două fanfare. în uniforme de epo
că, intonează imnurile de stat ale ce
lor două țări. în timp ce, în semn de 
salut, sînt trase 21 de salve de arti
lerie. In acest moment, din mijlocul 
mulțimii aflate pe aeroport se înaltă 
spre cer sute de baloane colorate.

Cei doi șefi de stat trec în revistă 
garda de onoare formată din cădeți 
în uniformă de gală.

Primarul general Octavio Senties 
Gomez înmînează apoi președintelui 
Nicolae Ceaușescu cheia orașului 
Ciudad de Mexico, Împreună cu Me
dalia și Diploma de cetățean de onoa
re al capitalei.

Cu acest prilej, primarul general 
adresează, în numele celor 12 milioa
ne de locuitori ai capitalei, un cuvint 
de bun venit.

„Consiliul consultativ al capitalei 
— a spus primarul general — ne-a 
încredințat cinstea de a vă trans
mite, domnule președinte Nicolae 
Ceaușescu, hotărîrea pe care a 
luat-o, de a vă declara cetățean de 
onoare al Ciudad de Mexico și de a 
vă inmina atît diploma și medalia 
prin care vi se conferă acest titlu, cit 
și cheia orașului, care, și la noi, este 
un mod simbolic, tradițional, de ex
primare a prieteniei și încrederii.

Domnule președinte, este bine cu
noscută pasiunea cu care promovați 
in rîndurile poporului dumneavoastră 
cele mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, ale cunoașterii umane. Ne 
este cunoscută, de asemenea, politica 
nouă de pace și dreptate pe care o 
susțineți in relațiile cu toate țările, 
indiferent de sistemul lor social.
(Continuare in pag. a II-a)

Convorbiri intre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Luis Echeverria

Duminică dimineață au început 
convorbirile oficiale între președinte
le Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu. și. președintele 
Statelor Unite Mexicane. Luis Eche
verria Alvarez.

La convorbiri au participat tovară
șa Elena Ceaușescu, doamna Maria 
Echeverria.

Au luat parte, de asemenea, tova
rășii Gheorghe Oprea, viceprim-mi- 
nistru al guvernului. Dumitru Po
pescu. președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste. George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne. Nicolae Doicăru și Vasile Pun- 
gan, consilieri ai președintelui re
publicii, Nicolae Ionescu, ministru 
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, Marcel Dinu, 
director în Ministerul Afacerilor Ex
terne, și Dumitru Mihail, ambasado
rul României la Ciudad de Mexico.

Din partea mexicană au participat 
Emilio Rabasa. ministrul relațiilor 
externe. Jose Campillo Sainz, minis
trul comerțului și industriei. Hugo 
Cervantes del Rio, ministrul preșe
dinției. Francisco Javier Alejo, mi
nistrul patrimoniului național. Eu
genio Mendez Docurro. ministrul 
transporturilor și comunicațiilor. Ar
mando Cantu, ambasadorul Mexicu
lui la București.

în timpul convorbirilor, cel doi șefi 
de stat s-au informat reciproc asu
pra diferitelor aspecte ale dezvoltării 
actuale economice și sociale din țări
le lor și asupra perspectivelor pri

vind mersul înainte al celor două 
națiuni pe calea dezvoltării indepen
dente, a progresului multilateral.

Cei doi șefi de stat au avut, de a- 
semenea, un larg schimb de păreri 
privind posibilitățile pentru o 
rapidă și intensă dezvoltare a 
schimburilor comerciale și a coo
perării dintre România și Mexic în 
domeniile producției, științei și teh
nologiei, precum și în alte sectoare 
de activitate economică și socială, în 
scopul realizării aspirațiilor de pro
gres și bunăstare ale popoarelor ro
mân și mexican, în interesul cauzei 

generale a păcii, colaborării și des
tinderii internaționale.

Pentru traducerea în viață, în con
diții cît mai bune, a înțelegerilor 
convenite, președintele Nicola» 
Ceaușescu și președintele Luis 
Echeverria Alvarez au hotărît crea
rea Comisiei mixte româno-mexica- 
ne de colaborare, avînd ca sarcină da 
a acționa concret și a da un puternic 
impuls relațiilor dintre cele două 
țări. '

Convorbirile s-au desfășurat tntr-o 
atmosferă de caldă cordialitate și în
țelegere reciprocă.

Prima zi din această săptămlnă 
s-a caracterizat printr-o îmbunătă
țire a vremii. In aproape toată țara 
cerul a devenit variabil, tempera
turile fiind substanțial mai ridicate 
față de zilele precedente. Meteoro
logii apreciază că, în zilele urmă
toare, timpul se va încălzi tot mai 
mult, dar nu vor lipsi nici ploile. 
Această evoluție a vremii impune 
ca acum toate forțele din agricul
tură să fie concentrate la întreține
rea culturilor prăsitoare. Cum tre
buie să se execute aceste lucrări 
pentru a se asigura o bună dezvol
tare a plantelor cultivate 1 La a- 
ceastă întrebare răspunde acad. 
Nichifor Ceapoiu, directorul Insti
tutului de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice de la Fundulea, 
județul Ilfov.

— în primul rînd se cuvine să 
fac o precizare în legătură cu ulti
mele ploi — a spus interlocutorul 
nostru. De exemplu, în zona Fun- 
dvlea, de sîmbătă dimineața pînă 
luni dimineața, cantitatea de apă 
rezultată din ploi a fost foarte 
mare — 34 de litri pe metrul pă
trat. Aceasta se adaugă cantităților 
mari care au fost înregistrate în 
zilele precedente, precum și în tot 
cursul lunii mai. Solul este bine 
aprovizionat cu apă pînă la capa
citatea de cîmp. Desigur, în alte 
zone ale tării a plouat mai mult, 
lai în altele mai puțin. Se apre
ciază însă că. peste tot, cantitățile 
de apă rezultate din ploi au fost 
mari, iar în unele locuri chiar foar
te mari. Acolo unde se constată 
băltiri pe semănături, trebuie să se 
ia măsuri de evacuare a apei. în 
primele ore ale zilei de luni am 
vizitat terenurile institutului pen
tru a vedea la fața locului cum e- 
voluează culturile și a putea stabili 
cum să se exeaute lucrările-de în
treținere.

în general, se poate face apre
cierea că acele unități agricole în 
care, printr-o temeinică organizare 
a muncii, prășitul a fost executat 
la vreme, adică înaintea ultimelor 
ploi, vor avea numai de cîștigat, 
deoarece culturile se dezvoltă foar
te frumos. Acum trebuie făcut to
tul pentru continuarea lucrărilor de 
Întreținere, executîndu-se numărul 
stabilit de prașile pentru fiecare 
cultură. întrucît buruienile, datori
tă umidității excesive și temperatu
rilor mai scăzute, cresc și se în
mulțesc, este necesar să se intervi
nă prin prășit. Nu trebuie așteptat 
pînă se va zvînta terenul ca să 
poată fi folosite mașinile ; imediat 
să intre oamenii pe tarlale, să pră
șească de cîte ori este nevoie — a- 
ceasta trebuie să fie principala 
noastră preocupare în aceste zile. 
Este știut de ce este necesară a- 
ceastă lucrare. în primul rînd, așa 
cum arătam mai înainte, trebuie 
să facem totul pentru a distruge 
buruienile. Dar mai ales acum, 
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după ploi, prășitul asigură o aerare 
a solului, ceea ce este foarte im
portant pentru buna dezvoltare a 
plantelor. întrucît în aproape în
treaga țară a fost refăcută rezerva 
de apă din sol. trebuie să fim mai 
atenti la asigurarea densității opti
me de plante la hectar care. în 
noile condiții, poate fi mai mare. 
Atît la prășitul mecanic, cît și la 
cel manual trebuie să se prevină 
reducerea numărului de plante. De 
aceea, trebuie să se lucreze cu cea 
mai mare atenție pentru a se evi
ta tăierea plantelor și rănirea sis
temului radicular al porumbului. Se 
poate, deci, trage concluzia că 
ploile au creat condiții bune pentru 
a obține recolte mari, dar aceste 
condiții trebuie fructificate, execu- 
tind fără întîrziere prășitul pe 
toate suprafețele.

Se cer făcute șl cîteva constatări 
referitoare la starea cerealelor pă- 
ioașe. Se știe că, la începutul 
lunii, au fost cîteva zile cu tempe
raturi de peste 30 de grade. Se 
prefigura o mare primejdie pentru 
evoluția cerealelor păioase și, în
deosebi, pentru soiurile tardive de 
grîu. Menținerea temperaturii ri
dicate ar fi dus la șiștăvirea griu
lui. Ploile și scăderea temperaturii 
au preîntîmpinat apariția acestui 
pioces. Acum se depune în bobul 
de grîu ultima rezervă de hrană, 
ceea ce este foarte bine. Dar există 
și un dezavantaj. Ploile și vîntul au 
determinat căderea orzului, iar pe 
alocuri și a griului din unele soiuri 
mai puțin rezistente. Căderea nu va 
afecta nivelul recoltei la grîu. Tre
buie însă luate măsuri ca utilajele 
ce vor fi folosite la recoltat să fie 
adecvate acestei situații noi — șl 
anume : combinele să fie prevăzute 
cu dispozitive pentru ridicarea spi
celor. în felul acesta, recoltatul va 
putea fi făcut mai repede și. tot
odată. se vor evita pierderile de 
boabe.

Am redat aceste precizări foarte 
utile atit pentru specialiști, cît și 
pentru oamenii muncii din agri
cultură. Important este ca acum, 
cînd timpul s-a îmbunătățit și este 
In continuă încălzire, organizațiile 
de partid și conducerile unităților 
agricole să întreprindă ample mă
suri politice și organizatorice pen
tru ca toți locuitorii satelor să 
iasă In cîmp la prășit. Avem con
diții ca In acest an să obținem re
colte bune și chiar foarte bune. 
Totul depinde de modul în care 
vor fi executate lucrările de între
ținere la fiecare cultură, pe fie
care hectar. Pentru aceasta, nici un 
efort nu trebuie precupețit, e ne
voie să se lucreze fără răgaz — 
toate forțele la prășit I

e IERI, PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU Șl PREȘEDINTELE 
LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ AU PARTICIPAT LA INAUGURAREA 
MARELUI SISTEM DE DRENAJE LA ADÎNCIME AL ORAȘULUI MEXICO

DIN PROGRAMUL ZILELOR DE SÎMBĂTĂ ȘI DUMINICĂ

• Președintele Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit cu 
președintele Venezuelei, Carlos Andres Perez

• Întîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu tovarășul 
Santiago Carrillo

• Întîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu tovarășa 
Hortensia Bussi de Allende
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SÎMBĂTÂ, LA CARACAS

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a Intllnit cu președintele

(Urmare din pag. I)

VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN MEXIC

Din programul zilelor de sîmbâtă și duminicaVenezuelei, Carlos Andres Perez

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a făcut o scurtă vizită de prietenie 
la Caracas, la 7 iunie 1975.

Cu acest prilej, președintele Re
publicii Socialiste România s-a întil- 
nit și a avut convorbiri cu Carlos 
Andres Perez, președintele Republi
cii Venezuela, convorbiri care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
de înțelegere și respect reciproc, 
mărturie a relațiilor de strînsă prie
tenie statornicite între cele două țări 
și popoare.

Cei doi președinți și-au exprimat 
satisfacția față de evoluția relațiilor 
dintre România și Venezuela, subli
niind importanța deosebită pe care o 
are Declarația comună a celor două 
țări, semnată la 10 septembrie 1973, 
cu ocazia vizitei oficiale în Venezuela 
a președintelui Nicolae Ceaușpscu, 
pentru dezvoltarea pe multiple pla-. 
nuri a raporturilor reciproc avanta
joase, In interesul ambelor popoare, 
al cauzei păcii și cooperării interna
ționale.

Apreciind realizările de pînă acum 
fn cooperarea economică dintre cele 
două țări, cei doi președinți și-au 
exprimat convingerea că există Încă 
numeroase posibilități pentru inten
sificarea și diversificarea acestora, 
pornind de la caracterul comple
mentar al economiilor țărilor lor in 
curs de dezvoltare. în acest cadru, ei 
au reliefat necesitatea continuării in
tr-un ritm accelerat a acțiunilor în
treprinse plnă acum în domeniile e- 
nergetic și agricol, precum și deose
bita utilitate a inițierii unor noi pro
grame și proiecte de cooperare în 
domeniile industriei petrolului, in
dustriei chimice și petrochimice, in
dustriei metalurgice, precum și in

♦
ta Încheierea convorbirilor, tova

rășul NICOLAE CEAUȘESCU, răs- 
punzînd la Solicitările presei vene- 
zuelene, a spus : „în primul rînd, 
vreau să mulțumesc președintelui 
Carlos Andres Perez pentru ospitali
tatea cu care ne-a Înconjurat in 
timpul acestei escale, in drum spre 
Mexic.

Am discutat cu președintele Ve
nezuelei probleme privind dezvolta
rea relațiilor bilaterale, cooperarea 
In domeniul siderurgiei, petrolului 
șl agriculturii. Consider că această 
colaborare va duce la întărirea re
lațiilor dintre România șl Venezuela.

Am discutat, de asemenea, unele 
probleme ale situației internaționale 
actuale. Am ajuns la concluzia că 
România și Venezuela pot face mult 
pentru întărirea păcii și colaborării, 
pentru instaurarea unei noi ordini 
politice și economice internaționale".

La rîndul său, președintele Car
los Andres Perez a declarat că este 
foarte satisfăcut de convorbirea pe 
care a avut-o cu președintele Nicolae

0 reafirmare a principiilor comune, 
o privire in perspectivă asupra colaborării 

prietenești dintre România și Venezuela
în spiritul politicii României de 

solidaritate cu lupta și aspirațiile vi
tale ale popoarelor din America La
tină. de care ne leagă, pe lîngă efortul 
comun pentru progres și pace, tra
diționale afinități de limbă și cultu
ră, între țara noastră și Venezuela 
se dezvoltă relații de strînsă priete
nie și colaborare. O contribuție de 
cea mai mare însemnătate la inten
sificarea conlucrării reciproc avanta
joase dintre țările și popoarele noas
tre a adus vizita întreprinsă in Ve
nezuela de președintele Nicolae 
Ceaușescu cu doi ani în urmă, în 
cadrul istoricei sale misiuni de prie
tenie și înțelegere pe continentul la- 
tino-american.

Așa cum este cunoscut, Declarația 
comună semnată cu acel prilej a 
consemnat solemn voința celor două 
națiuni de a lărgi și adinei raportu
rile de prietenie româno-venezuele- 
ne, de a extinde cooperarea bilate
rală pe plan economic, tehnico-știin- 
țific, cultural, de a acționa, în ace
lași timp, mai strins împreună in 
sfera vieții internaționale.

Expresie a preocupării statornice 
pentru continuarea dialogului dintre 
România și Venezuela, de a conferi

COMUNICAT
alte domenii de interes comun. Cei 
doi președinți au hotărît să dea in
strucțiuni corespunzătoare autorități
lor naționale competente în acest 
sens, inclusiv pentru convocarea in 
cursul lunii august 1975 a comisiei 
mixte interguvernamentale, cu scopul 
de a analiza propunerile de proiec
te și programe concrete de colabora
re și de a examina dezvoltarea ca
drului juridic al relațiilor economi
ce bilaterale. Ei și-au dat, în ace
lași timp, acordul pentru efectuarea 
unui schimb de delegații economi
ce între cele două țări, în vederea 
pregătirii reuniunii comisiei mixte și 
pentru urmărirea realizării hotărîri- 
lor acesteia, ceea ce va contribui in 
mare măsură la intensificarea rela
țiilor de cooperare dintre ele.

în cursul convorbirilor, cei doi 
președinți și-au manifestat satisfac
ția pentru dezvoltarea relațiilor din
tre1 țările lor în domeniul cooperă
rii culturale, tehnice și științifice, 
subliniind hotărirea lor de a conti
nua și diversifica aceste raporturi, 
stimulate de afinitățile de limbă și 
cultură dintre popdarele român și 
venezuelean.

Cei doi președinți au procedat la 
un schimb larg de vederi asupra 
principalelor probleme internaționale 
actuale, constatînd cu satisfacție si
militudinea punctelor de vedere ale 
României și Venezuelei în aceste 
probleme.

Președinții României și Venezue- 
lei și-au exprimat convingerea că 
pacea și securitatea internațională 
trebuie să se bazeze pe respectarea 
dreptului sacru al tuturor statelor la 
existentă liberă, deplină suveranita
te și independentă națională, pe 
dreptul inalienabil al popoarelor de 
a-și hotărî singure soarta, fără nici

*
Ceaușescu. exprimîndu-și convinge
rea că relațiile de colaborare dintre 
Venezuela și România se Vor dez- 

Excelenței Sale
Domnului CARLOS ANDRES PEREZ

Președintele Republicii Venezuela

Cu ocazia părăsirii teritoriului frumoasei dumneavoastră țări, am deo
sebita plăcere de a vă transmite sincerele mele urări de sănătate și feri
cire, de noi succese pe calea dezvoltării economico-sociale independente a 
poporului venezuelean prieten.

îmi exprim convingerea că scurta vizită efectuată la Caracas, convorbirile 
fructuoase prilejuite de aceasta vor contribui Ia intensificarea și diversifi
carea relațiilor de colaborare prietenească dintre țările noastre, în intere
sul ambelor popoare, al păcii și cooperării internaționale.

Așteptăm cu multă plăcere continuarea acestui dialog fructuos Ia Bucu
rești, cu ocazia vizitei pe care Excelența Voastră o va face In Republica So
cialistă România.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

noi dimensiuni raporturilor recipro
ce, convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Carlos Andres Perez, prilejuite de 
scurta vizită a șefului statului ro
mân la Caracas, în drum spre Mexic, 
se înscriu ca o nouă și însemnată 
treaptă în cursul ascendent al co
laborării dintre cele două țări. Evi
dențiind, încă o dată, însemnătatea 
deosebită a contactelor bilaterale la 
cel mai înalt nivel, convorbirile de 
la Caracas au prilejuit sublinierea 
satisfacției reciproce pentru evolu
ția relațiilor multilaterale româno- 
venezuelene, în deplină concordanță 
cu înțelegerile încheiate anterior, au 
dat, în același timp, expresie hotă- 
ririi comune de a lărgi și a face și 
mai trainice punțile cooperării.

Nu încape îndoială că măsurile a- 
supra cărora s-a convenit în vederea 
continuării acțiunilor de cooperare, 
programele inițiate în acest sens vor 
da un conținut și mai bogat relațiilor 
dintre România și Venezuela, în in
teresul ambelor popoare, al cauzei 
generale a păcii și propășirii eco- 
nomico-sociale.

Noul dialog româno-venezuelean la 
nivel înalt a constituit, totodată, o 

un amestec, constrîngere sau pre
siune din exterior. Ei au scos in 
evidență faptul că marile schimbări 
politice, economice și sociale, pre
cum și progresul științific și tehno
logic contemporan fac tot mai im
portante noile principii ale dreptu
lui internațional contemporan și ne
cesitatea aplicării lor efective în re
lațiile dintre state, subliniind res
ponsabilitatea ce revine tuturor țări
lor, mari, mijlocii și mici, Ia instau
rarea unui climat de pace, înțelege
re și cooperare în lume.

Cei doi președinți au reafirmat 
convingerea lor privind necesitatea 
instaurării unei noi ordini economice 
internaționale, bazată pe relații jus
te și echitabile între state suve
rane.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au mul
țumit cordial președintelui Carlos 
Andres Perez și doamnei Blanca 
Rodriguez de Perez pentru primirea 
deosebit de prietenească și călduroa
să care le-a fost rezervată în cursul 
vizitei la Caracas. Cu acest prilej a 
fost din nou reliefată importanța con
tactelor personale dintre cei doi 
președinți, a contactelor la diferite 
niveluri, pentru dezvoltarea relații
lor dintre România și Venezuela, 
subliniindu-se hotărirea celor două 
părți de a continua această prac
tică.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au invi
tat pe președintele Republicii Ve
nezuela, Carlos Andres Perez, și pe 
doamna Blanca Rodriguez de Perez 
să întreprindă o vizită oficială de 
prietenie în România în viitorul a- 
propiat. Invitația a fost acceptată cu 
mare plăcere, data vizitei urmînd a 
fi stabilită ulterior, pe cale diploma
tică.

★

volta în mod rapid, eu rezultate con
crete, că cele două țări vor coopera 
rodnic și pe plan internațional.

* puternică reafirmare a necesității de
mocratizării relațiilor internaționale, 
aplicării în practică în raporturile 
dintre state a principiilor noi. meni
te să garanteze fiecărui popor drep
tul inalienabil de a-și făuri singur 
soarta, fără amestec și presiuni din 
afară, intensificării eforturilor tutu
ror țărilor, indiferent de dimensiuni 
și orînduire socială, pentru statorni
cirea unui climat de pace și încre
dere pe glob, pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte.

Poporul român salută cu deplină 
satisfacție rezultatele convorbiri
lor dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Carlos 
Andres Perez, văzînd în acestea o 
nouă confirmare a justeței și viabili
tății orientărilor programatice în do
meniul politicii externe stabilite de 
cel de-al XI-lea Congres al partidu
lui, o expresie a consecvenței cu care 
conducerea partidului și statului nos
tru acționează pentru transpunerea 
lor în viață, in interesul construcției 
socialiste din România, al afirmării 
ideilor progresului, înțelegerii și 
cooperării internaționale.

Ciudad de Mexico — a spus In 
încheiere primarul general — vă 
adresează un cordial bun venit, dum
neavoastră și distinsei doamne Elena 
Ceaușescu".

Răspunzînd acestei manifestări de 
profund respect, de prietenie și 
afecțiune, președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus :

„Doresc să vă mulțumesc pentru 
primirea atît de frumoasă și cordială, 
pentru titlul de cetățean de onoare al 
orașului și pentru cheia capitalei pe 
care mi-ați oferit-o. Aceasta este o 
expresie a bunelor relațiile de prie
tenie între popoarele român și me
xican.

Apreciez această cheie ea un 
simbol al dorinței de colaborare și 
sper că ea ne va ajuta să deschidem 
calea spre inima poporului mexican, 
pentru prietenie și colaborare.

Vă adresez, totodată, un cald salut 
din partea locuitorilor Bucureștiului 
și din partea mea personal".

După această ceremonie, președin
tele Luis Echeverria prezintă pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu perso
nalitățile oficiale mexicane aflate pe 
aeroport pentru a saluta pe înalții 
oaspeți români : Mario Moya Palen
cia, ministrul de interne, Emilio 
Rabasa, ministrul relațiilor externe, 
alți membri ai guvernului, președin
tele Comisiei permanente a Congresu
lui Uniunii (parlamentul mexican), 
președintele Curții Supreme de Jus
tiție, comandanții celor trei arme, 
alte personalități oficiale civile și 
militare.

Președintele Nicolae 
prezintă, la rîndul său, 
oficiale care îl însoțesc 
vizită.

Ceaușescu 
persoanele 

in această

Președintele Luis Echeverria. îm
preună cu doamna Maria Esther 
Zuno de Echeverria, invită pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu să treacă 
prin fața tribunelor, să răspundă 
salutului populației venite la aero
port. Mulțimea de oameni — bărbați 
ți femei, tineri și vîrstnici — aclamă 
scandînd „Viva Rumania, viva Me

Omagiu adus luptătorilor 
pentru independența Mexicului
Duminică dimineața — în cea de-a 

doua zi a vizitei — președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au depus o coroană de 
flori la Monumentul Independenței

Oglindă sugestivă 
a realizărilor 

economiei mexicane

Mărturii ale unei civilizații 

milenare-la Muzeul Național 

de Antropologie
Duminică la amiază, după înche

ierea primei runde a convorbirilor 
oficiale, președintele Statelor Uni
te Mexicane, Luis Echeverria Alva
rez, l-a invitat pe președintele Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, să viziteze complexul ex- 
pozițional amenajat în Palatul spor
turilor.

Cei doi președinți, însoțiți de per
soanele oficiale române și mexica
ne, sosesc la Palatul sporturilor, 
unde sint Întîmpinați de ing. Alfon
so Artega Ugarte, directorul gene
ral al tirgurilor și expozițiilor mexi
cane.

Se vizitează expoziția „în Mexic 
— cea mai bună investiție", care 
prezintă o amplă și variată gamă 
de produse pe care Mexicul le im
portă.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Luis Echeverria vizitea
ză apoi expoziția „Mexicul industrial 

Se vizitează complexul expozițional din capitala Mexicului

xico", „Mexico — România", „Eche
verria — Ceaușescu". Se revarsă o 
adevărată ploaie multicoloră de flori. 
Ovațiile nu contenesc, conturînd o 
atmosferă de mare sărbătoare, de 
entuziasm popular. Sînt, toate aces
tea, manifestări de caldă prietenie, 
stimă și prețuire față de președintele 
României socialiste, față de poporul 
român.

Primirea solilor României socia
liste s-a transformat într-o veritabilă 
„fiesta" mexicană : formații de 
„mariachis", cu instrumentiști îmbră- 
cați în pitorești costume mexicane, 
purtînd mari sombreros, se dezlăn
țuie într-o suită de cîntece populare 
mexicane și românești, interpretate 
cu o mare virtuozitate. Din mijlocul 
mulțimii entuziaste, numeroși cetă
țeni string mîinile celor doi pre
ședinți, îi aclamă puternic. O fetiță 
vine în întîmpinarea tovarășei Elena 
Ceaușescu, oferindu-i flori. Potrivit 
tradiției mexicane, oaspeților le sînt 
oferite cadouri simbolice : președin
telui Nicolae Ceaușescu 1 se oferă un 
sombrero cu broderii din fir argintat, 
iar tovarășei Elena Ceaușescu o tavă 
de argint cu o gravură reprezentînd 
calendarul aztec.

Oaspeți și gazde iau loc într-o ma
șină deschisă, împodobită cu tricolo
rul românesc și cu drapelul mexican. 
Coloana de mașini, escortată de o 
gardă de motocicliști în uniforme 
albastre, se îndreaptă spre hotelul 
„Camino Real", reședința rezervată 
oaspeților români. De-a lungul tra
seului care leagă aeroportul de cen
trul capitalei, o mulțime de oameni, 
in ciuda ploii care a început să cadă, 
au făcut o caldă manifestare de sim
patie oaspeților români, expresie a 
sentimentelor de prietenie și stimă pe 
care le nutresc față de poporul ro
mân. Detașamente de parașutiști. în 
uniforme de gală, prezintă onorul la 
trecerea mașinii prezidențiale, în 
timp ce orchestre de „marimbas" 
(instrumente tipic mexicane) exe
cută melodii folclorice, pline de ritm 
și culoare.

întreaga ceremonie a sosirii a fost 
transmisă în direct de televiziunea 
mexicană.

din Ciudad de Mexico, Înălțat în 
memoria celor căzuți în lupta pentru 
eliberarea Mexicului de sub jugul 
colonial, luptă încheiată prin procla
marea, la 18 septembrie 1810, a ln-
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1975". Cuprinzînd o gamă foarte lar
gă de produse, de la autoturisme 
pînă la obiecte de menaj, expoziția 
este o adevărată oglindă a realizări
lor economiei naționale mexicane, a 
potențialului său actual, care o si
tuează pe unul din primele locuri in 
rîndul țărilor latino-americane. Vi
zita a permis oaspeților români un 
contact direct cu realizările economi
ei mexicane, relevarea unor posibi
lități de cooperare între România și 
Mexic.

După încheierea vizitei, președin
tele Luis Echeverria l-a invitat pe 
președintele Nicolae Ceaușescu la 
un dejun la restaurantul specific me
xican Tepepan, din incinta comple
xului expozițional.

în drum spre reședința oficială, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Luis Echeverria Alva
rez vizitează un cartier nou al ca
pitalei mexicane.

dependenței țării. O flacără veșnică 
simbolizează venerația pe care toata 
generațiile de mexicani o nutresc 
față de marii lor Înaintași.

La sosirea la monument, în fața 
căruia s-au adunat un mare număr 
de cetățeni, înalții oaspeți români 
sînt întîmpinați de primarul general 
al capitalei, Octavio Senties Gomez, 
de ministrul relațiilor externe, Emi
lio Rabasa, împreună cu soțiile, de 
alte personalități civile și militare 
mexicane.

O gardă militară, In uniformă de

Duminică după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost oaspeții Muzeului 
Național de Antropologie din Ciudad 
de Mexico.

Situat în imensul parc Chapultepec 
— zona agreată de locuitorii capi
talei mexicane pentru frumusețile 
sale naturale — muzeul este adă
postit intr-un complex de clădiri ul
tramoderne și prezintă, pe o su
prafață de 30 000 metri pătrați, pes
te 600 000 de exponate, reprezentînd 
culturile create succesiv de popu
lațiile indigene pe teritoriul Mexi
cului pînă la venirea conchistadori
lor spanioli. Este vorba, în primul 
rînd, de culturile Olmecă, Totonacă, 
Toltecă, Aztecă și Maya, care au lă
sat posterității opere artistice de va
loare neprețuită, ce au îmbogățit 
cultura universală.

La intrarea în muzeu, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt întîmpinați de 
directorul muzeului, prof. dr. Igna
cio Bernal, care îi însoțește, făcînd 

paradă, prezintă onorul. După depu
nerea coroanei de flori — omagiu a- 
dus de poporul român luptei eroice 
a poporului mexican pentru liber
tate și independentă — se păstrează 
un moment de reculegere. Se into
nează imnurile de stat ale României 
și Mexicului.

Oaspeții români stnt rugați să 
«emneze in cartea de onoare.

La plecare, mulțimea prezentă în 
piața monumentului face o caldă 
manifestare de simpatie solilor po
porului român. Se strigă „Viva Ru
mania, viva Ceaușescu".
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o prezentare amănunțită a valorilor 
strălucitelor civilizații precolumbie- 
ne, reunite aici prin strădania și pa
siunea multor generații de cercetă
tori ai istoriei acestui popor cu stră
vechi tradiții culturale.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, persoa
nele oficiale române care ii Însoțesc 
urmăresc cu interes explicațiile, ză
bovind în fața unor exponate care 
și-au cîștigat faimă mondială, cum 
sînt „Calendarul aztec", statuia Zeu
lui Focului și cununa Împăratului 
aztec Montezuma, făcută din pene de 
quetzal, pasăre care simbolizează 
dorința de libertate.

Vizita inalților oaspeți români la 
Muzeul Național de Antropologie a 
prilejuit, din nou, calde manifestări 
de simpatie din partea multor cetă
țeni ai capitalei aflați in incinta mu
zeului.

La plecare, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost rugați să semneze în cartea 
de onoare a muzeului.



SCINTEIA — marți 10 iunie 1975 PAGINA 3

VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 1N MEXIC

lntilnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu tovarășul Santiago Carrillo, 

secretar general al Partidului Comunist din Spania

La inaugurarea marelui sistem 
de drenaje la adincime al orașului Mexico

„VIVA RUMANIA, VIVA MEXICO11, „VIVA CEAUȘESCU, VIVA 

ECHEVERRIA" — prin urările lor entuziaste, miile de participant la festivitate 

au exprimat bucuria de a-l avea ca oaspete de onoare pe președintele României, 

dorința de a se întări prietenia dintre cele două popoare.

Luni, 9 iunie — cea de-a treia zi 
a vizitei în Mexic — președintele 
Nicolae Ceaușescu a participat, in
tr-un cadru sărbătoresc, împreună cu 
președintele Luis Echeverria Alvarez, 
la inaugurarea sistemului de drenaje 
la adîncime al capitalei Mexicului, 
cea mai importantă operă publică 
din istoria Mexicului și cea mai 
mare lucrare de acest gen din lume.

La ora 9,30, președintele Luis 
Echeverria a sosit la hotelul Camino 
Real — reședința înalților oaspeți 
români. De aici, președintele Mexi
cului și președintele Nicolae 
Ceaușescu au plecat cu autocarul 
prezidențial „Morellos" spre suburbia 
Mavros de Gualalupe, unde se află 
instalațiile de dirijare a apelor pro
venite din ploi spre marele canal co
lector, In lungime de 68 kilometri și 
un diametru de 6,5 metri.

La coborirea din autocar, cei doi 
șefi de stat slnt ovaționați Îndelung 
de mii de cetățeni ai orașului. Se 
scandează minute în șir „Viva Ruma
nia, Viva Mexico", „Viva Ceaușescu, 
Viva Echeverria", „Rumanos y Me- 
xicanos — hermanos" (frați). Cei doi 
președinți Iși fac cu greu loc prin 
mulțimea entuziastă, înflăcărată, 
care li aclamă necontenit.

Prlntr-un culoar viu de oameni, el 
se îndreaptă spre clădirea instalații
lor de deversare. Este un moment 
emoționant, așteptat cu nerăbdare de 
toți cei prezenți : la pupitrul de co
mandă. președintele Luis Echeverria 
apasă. In aclamațiile mulțimii, pe bu
tonul de deschidere automată a ce
lor patru mari porți metalice.

Apele dau năvală din lacul de a- 
eumulare spre marele canal deversor. 
Astfel intră tn funcțiune sistemul 
de drenaje la adîncime, lucrare de ex
tremă importanță pentru capitala 
țării, ce va fi ferită de acum înainte 
de pericolul Inundațiilor și al surpă
rilor de teren.

Președintele Nicolae Ceaușescu fe
licită pe președintele Echeverria pen
tru această grandioasă realizare pusă 
In slujba celor 12 000 000 locuitori ai 
capitalei, tn slujba poporului mexi
can.

Cei doi șefi de stat se îndreaptă 
apoi spre orașul Tenayuca — situat 
pa traseul marelui canal deversor —

„Privim cu satisfacție apropierea 

de România, țară latină, independentă

Și mindră de identitatea sa“

Presa mexicană despre vizita înalților

Principalele cotidiana mexicane 
de luni consacră spații ample vizitei 
oficiale a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. Reflectînd fiecare mo
ment al vizitei Înalților oaspeți ro
mâni, presa scoate în evidență căl
dura și sentimentele de respect cu 
care solii României au fost întîmpi- 
nați de numeroșii locuitori ai capi
talei Mexicului.

Referitor la prima rundă a con
vorbirilor oficiale dintre cei doi 
președinți, ziarele „EL NACIONAL", 
„EL UNIVERSAL", „EL DIA", „EX
CELSIOR" și altele evidențiază fap
tul că se deschid largi posibilități 
de dezvoltare a colaborării multila
terale dintre cele două țări, In spe
cial în domeniul schimburilor comer
ciale șt colaborării economice.

în editorialele majorității ziarelor 
se relevă cursul ascendent al rela
țiilor româno-mexicane, dialogul 
fructuos care are loc în aceste zile 
intre șefii de stat ai celor două țări. 
Sub titlul „România și Mexicul", 
ziarul „DIARIO DE MEXICO" re
levă preocuparea celor doi pre
ședinți pentru instituirea unei noi 
ordini economice și politice în lume, 
solidaritatea celor două țări cu sta
tele lumii a treia. „Vizita președin
telui Nicolae Ceaușescu — scrie zia
rul — va reafirma eficacitatea con
tactelor personale Intre șefii de stat, 
iar rezultatele intilnirii dintre pre
ședinții Ceaușescu și Echeverria vor 
avea un ecou pozitiv".

„Sintem siguri, scrie ziarul „EL 
UNIVERSAL", că vizita președin
telui Românie! va ajuta țările noas
tre să stabilească forme de colabo
rare, îndeosebi in ce privește tehno
logia petrolului, in sfera politicii in
ternaționale și in domeniul culturii".

Ziarul „NOVEDADES" scrie : 
„Prezența Ilustrului oaspete român 
va contribui fără îndoială la confir
marea relațiilor bune dintre Româ
nia și Mexic, la perfectarea unor 
acorduri și tratate bilaterale in do
meniile comercial, tehnologic și cul-

Moment din timpul Inaugurării

pentru a participa la adunarea fes
tivă organizată cu prilejul inaugu
rării marelui sistem de drenaje la 
adîncime al orașului Mexic. La a- 
ceastă adunare în aer liber domnește 

■ o atmosferă de mare sărbătoare. Sînt 
prezenți primarul general al distric- 

tural. Politica de prietenie si de res
pect față de toate popoarele conti
nuă să dea roade și privim cu satis
facție apropierea de această țară la
tină, independentă și mindră de 
identitatea sa".

Numeroase fotografii, apărute pe 
primele pagini, ilustrează momentele 
cele mai semnificative ale vizitei.

Posturile de radio și televiziune 
continuă să informeze amănunțit
despre desfășurarea vizitei, efectuînd 
transmisii în direct ale principalelor 
momente și difuzînd numeroase ma
teriale referitoare la succesele obți
nute de țara noastră, la politica sa 
de cooperare și pace.

Vizita și-a găsit, de asemenea, o 
largă reflectare în ziarele apărute 
duminică. „Poporul mexican a făcut 
o călduroasă primire președintelui 
României", „O puternică strîngere 
de mină a marcat urarea de bun 
venit adresată de președintele Eche
verria președintelui Ceaușescu", „Un 
bun venit plin de dragoste pentru 
președintele Ceaușescu" — iată doar 
citeva din titlurile principalelor co- 
tidiane.

Toate ziarele descriu ceremonia 
de la .sosirea pe aeroport a oaspeți
lor români, manifestația de simpa
tie a mulțimii, emoționantele mo
mente în care președinții Nicolae 
Ceaușescu și Luis Echeverria, Îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Maria Esther Zuno de 
Echeverria, se află sub ploaia de 
flori multicolore.

Cotidianul „Excelsior" subliniază 
că „vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu folosește intereselor am
belor țări" și că „acest dialog mexi- 
cano-român Ia nivel înalt va întări 
legăturile de prietenie, înțelegere și 
conlucrare dintre cele două națiuni". 
„Excelsior", ca și alte ziare, inserea
ză declarația făcută de ministrul de 
interne, Mario Moya Palencia, tn 
cadrul căreia se apreciază că „vizi
ta președintelui României are o im
portanță istorică, intruciț va duce la 

Importantei lucrări mexicane

tului federal Ciudad de Mexico, Oc
tavio Senties Gomez, guvernatorul 
statului Mexico, Carlos Hank Gon
zales, membri ai cabinetului federal, 
alte autorități locale, muncitori șl 
ingineri care au lucrat timp de opt 
ani la gigantica lucrare, precum și

oaspeți români
apropierea dintre popoarele mexican 
și român".

Sub titlul „președinții Ceaușescu 
și Echeverria deschid un dialog 
fructuos", ziarul „Novedades" subli
niază că vizita președintelui Româ
niei, convorbirile pe care le va avea 
cu președintele Echeverria vor pune 
bazele unei colaborări durabile în 
folosul ambelor țări. 

Manifestări de caldă prietenie, stimă și prețuire față de inalțll soli al poporului român

TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL
Excelenței Sale Domnului ERNESTO GEISEIl

Președintele Republicii Federative a Braziliei

în momentul In care părăsim frumoasa dumneavoastră țară, doresc să vă 
adresez încă o dată, in numele meu și al soției, cele mai sincere mulțumiri 
pentru ospitalitatea cordială de care ne-am bucurat In timpul vizitei in Re
publica Federativă a Braziliei.

îmi exprim deplina convingere că vizita tn Brazilia, convorbirile sincere, 
schimbul fructuos de vederi realizat cu această ocazie, precum și documen
tele semnate vor exercita o puternică influență pozitivă asupra dezvoltării pe 
multiple planuri a relațiilor tradiționale de prietenie și colaborare dintre po
poarele și țările noastre, aducînd, totodată, o contribuție importantă la cauza 
păcii și cooperării internaționale, la realizarea unei lumi mai bune și mai drepte.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră, guvernului și 
poporului brazilian prieten cele mai bune urări de sănătate, fericire și pros
peritate, de succes deplin In activitatea laborioasă consacrată dezvoltării șl 
bunăstării Braziliei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului FLORIZEL GLASSPOLE
Guvernator general al Jamaicăi

Excelenței Sale Domnului MICHAEL MANLEY, 
Prim-ministru al Jamaicăi

Survolarea teritoriului frumoasei dumneavoastră țări îmi oferă plăcutul 
prilej de a vă transmite cele mai bune urări de sănătate și fericire perso
nală, de progres și prosperitate pentru poporul jamaican prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste Români»

mii de cetățeni ai orașului și din 
împrejurimi. La adunare sint pre
zente orchestre populare, fanfare, 
formații corale, care interpretează 
vechi cintece patriotice mexicane.

Sosirea la tribună a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a președinte
lui Luis Echeverria este salutată cu 
puternice urale și aclamații de în
treaga asistență : „Viva Echeverria, 
Viva Ceaușescu".

Fanfara intonează imnurile de stat 
ale Mexicului și României. Pre
ședintele Luis Echeverria exclamă 
în uralele întregii asistențe „Viva 
Mexico, Viva Rumania".

Adunarea este deschisă de prima
rul general al districtului federal Ciu
dad de Mexico, Octavio Senties Go
mez, care salută prezența președin
telui României, Nicolae Ceaușescu, 
și a președintelui Luis Echeverria 
la această sărbătoare ce umple de 
mîndrie inimile poporului mexican.

în continuare au luat cuvîntul ing. 
Raul Ochoa Elisondo și ing. Bernar
do Quintana, care au proiectat și 
condus lucrările de construcție. Vor
bitorii au arătat că lucrările, începute 
în 1967, au cunoscut un ritm tot mai 
Intens, fiind finalizate în prima ju
mătate a acestui an. Volumul excavă- 
rilor s-a ridicat la 3,5 milioane metri 
cubi pămînt, cifră superioară celei de 
la Piramida Soarelui de la Teotihua
can (un milion metri cubi). Tunelul 
lung de 68 kilometri, construit din 
beton armat, a necesitat 25 000 tone 
fier beton, 250 000 metri cubi de be
ton turnat. La această impresionantă 
lucrare au muncit zi și noapte peste 
10 000 de muncitori și 500 de ingineri. 
Marele tunel, construit in pantă, se 
varsă In rîul El Salto, la 130 metri 
sub nivelul gurilor de aducțiune.

în cadrul manifestației, președin
tele Echeverria a înmînat, în prezen
ța tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
diplome de onoare muncitorilor con
structori care s-au evidențiat la reali
zarea acestei opere de mare Interes 
public. La rîndul lor, constructorii 
au oferit președintelui Nicolae 
Ceaușescu, In aplauzele Întregii a- 
sistențe, medalia dedicată acestei 
importante lucrări.

în continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Echeverria 
au vizitat Muzeul sistemului de dre
naje, amenajat într-o ingenioasă clă
dire formată din trei coloane, deasu
pra cărora se Înalță fragmente de 
tuburi din beton și oțel, din care a 
fost realizat marele tunel. Spe
cialiștii explică oaspeților concepții
le tehnice moderne care au stat la 
baza lucrării. Președintele Nicolae 
Ceaușescu feljcită pe ingineri și con
structori.

Președintele Nicolae Ceaușescu este 
Invitat apoi să viziteze piramida Te- 
tayuco, una din piramidele construi
te de azteci in perioada prehispanică.

Cei doi președinți se urcă la bordul 
elicopterelor, lndreptîndu-se de-a 
lungul traseului marelui tunel spre 
punctul terminus al acestuia, situat 
In statul Hidalgo, pe malul rîului El 
Salto. La coborirea din elicoptere, o 
mare mulțime de cetățeni fac o caldă 
manifestare de simpatie președintelui 
Nicolae Ceaușescu și președintelui 
Luis Echeverria.

La ora 13,30, cel doi președinți se 
întorc la Ciudad de Mexico.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, s-a întîlnit, dumi
nică. la Ciudad de Mexico, cu tova
rășul Santiago Carrillo, secretar ge
neral al Partidului Comunist din 
Spania, care, împreună cu alți re

lntilnirea tovarășului Nicolae Ceausescu
r t

cu tovarășa Hortensia Bussi de Allende
în aceeași zi, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu s-a Întîlnit cu Hortensia 
Bussi de Allende, văduva fostului 
președinte al Republicii Chile.

în timpul discuției ce a avut loc 
cu acest prilej, Hortensia Bussi de 
Allende a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu calde mulțumiri și recu

prezentanți ai Juntei Democratic» 
din Spania, face o vizită in Mexic, 

între tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și Santiago Carrillo a avut loc un 
schimb de vederi în probleme pri
vind relațiile dintre cele două parti
de, precum și unele aspecte ale si
tuației internaționale actuale.

noștință pentru ajutorul politic, ma
terial și moral acordat consecvent de 
România socialistă și poporul român 
luptei forțelor democratice din Chile 
Împotriva opresiunii, pentru restabi
lirea drepturilor democratice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 

întilnirea — la care au participat 
și alți reprezentanți ai Juntei Demo
cratice din Spania — s-a desfășurat 
lntr-o ambianță cordială, prieteneas
că, în spiritul bunelor relații dintre 
Partidul Comunist Român șl Parti
dul Comunist din Spania.

rătat că partidul șl poporul nostru 
vor acorda și In viitor întregul spri
jin forțelor revoluționare din Chile, 
manifestînd o consecventă solidari
tate militantă cu forțele care luptă 
pentru libertate, democrație. Inde
pendență și progres social.
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Starea câmpului și ploile din ultimul timp impun

EFORTURI SPORITE
PENTRU BUNA ÎNTREȚINERE A CULTURILOR

OLT. Cu toate condițiile grele de 
lucru, determinate de ploile abun
dente din ultimele zile, cooperatorii 
din județul Olt participă în număr 
mare la prășitul porumbului, florii- 
soarelui și sfeclei de zahăr. Acolo 
unde băltesc apele se sapă șanțuri 
pentru scurgerea lor. La Cezieni, de 
pildă, peste 100 de cooperatori, cu 
sape și lopeți, fac șanțuri pentru 
scurgerea apei de pe terenurile cul
tivate cu plante prăsitoare și păioa- 
se. Așa se procedează și în alte coo
perative agricole, cum sînt cele din 
Devesel, Vișina Veche, Dobrun, Ra- 
domirești, Sprîncenata, Dăneasa, 
Fărcașele etc. Pe terenurile mai ri
dicate, cooperatorii, ajutați de elevi, 
prășesc sau plivesc culturile. Efor
tul cooperatorilor pentru realizarea 
unor producții mari, la nivelul an
gajamentelor asumate în întrecerea 
socialistă, se concretizează în menți
nerea unui ritm ridicat la lucrările 
de întreținere a culturilor. De exem
plu, ieri au fost prășite peste

T 000 ha porumb și floarea-soare- 
lui. La cooperativa agricolă din 
Oporelu, unde ploile au făcut ca 150 
de ha de teren cultivate cu porumb 
să nu poată fi prășite la vreme, s-a 
hotărît să se plivească cultura de 
buruieni. Peste 200 de cooperatori 
au smuls buruienile de pe 90 de ha 
cultivate cu porumb. In același mod 
se procedează și in cooperativele 
agricole Verguleasa, Vulturești, Cun- 
grea și multe altele. în alte uni
tăți, acolo unde a căzut grindină, 
efortul cooperatorilor este îndrep
tat spre îndepărtarea masei vegeta
tive pentru ca terenul să poată fi 
însămînțat operativ.

„Pînă acum, ne spunea ing. 
Gheorghe Dincă, director adjunct al 
direcției agricole județene, porum
bul a fost prășit pe aproape 90 000 
de ha din cele 101 500, prevăzute, iar 
la floarea-soarelui prașila a doua a 
fost realizată pe 23125 ha din cele 
25 000. La sfecla de zahăr a început

chiar și prașila a 3-a, lucrare ce s-a 
executat pe 2 090 ha“.

Din aceste date rezultă că nu s-a 
încheiat prima prașilă la porumb. 
De aceea, în județul Olt trebuie de
puse, în continuare, eforturi pentru 
a se efectua la timp lucrările de în
treținere a culturilor în vederea ob
ținerii unor recolte la nivelul anga
jamentelor asumate. (Emilian Rouă).

VRANCEA. Și în județul Vrancea, 
ploile din ultimele zile au creat 
greutăți în desfășurarea normală a 
lucrărilor de întreținere a culturilor 
prăsitoare. In multe unități, excesul 
de precipitații a dus la băltirea unor 
suprafețe cultivate, punînd în ace
lași timp în dificultate folosirea în
tregului parc de mașini pentru în
treținerea mecanizată a culturilor. 
Toate acestea au determinat comite
tele comunale de partid și conduce
rile unităților agricole să întreprindă 
măsuri operative care să permită 
desfășurarea, fără Întrerupere, a lu
crărilor de întreținere.

— Pînă acum, In cooperativa 
noastră — arăta Gheorghe Maftei, 
secretarul comitetului comunal de 
partid Ciorăști — culturile se 
prezintă bine, le vezi cum cresc. 
Zilnic ne luptăm cu buruienile care 
au aceleași condiții de creștere ca și 
porumbul. Iată de ce, duminică și 
luni am dirijat forțele de muncă în 
două direcții. Unii cooperatori au 
lucrat la execuția unor șanțuri de 
scurgere a apei de pe terenurile băl
tite, trecînd, în același timp, și la 
curățirea unor canale principale. 
Alții au prășit manual sfecla de za
hăr și porumbul. Luni, de exemplu, 
au lucrat în cîmp peste 1 500 coope
ratori, iar pe terenurile ridicate au 
intrat și mijloacele mecanice de în
treținere".

Asemenea măsuri au fost luate șl 
în alte cooperative agricole, accen
tul punîndu-se pe o largă mobilizare 
a cooperatorilor la prășitul manual, 
în prezent, în județul Vrancea, în 
majoritatea unităților, sînt avansata

întreținerea culturilor prâșitoare la I.A.S. Oradea
Foto : N. Bulei

prașilele a doua mecanică șl ma
nuală, iar în unele cooperative s-a 
trecut și la efectuarea prașilei a 
3-a la floarea-soarelui și sfeclă de 
zahăr. Dar nu peste tot se acționează 
cu hotărire. De aceea, în unele coo
perative agricole lucrările de între
ținere sînt rămase în urmă. Din da
tele furnizate de direcția agricolă 
județeană reiese că la prașila a 
doua la porumb sînt întîrzieri ne
justificate la Homocea, Păunești, 
Ruginești, Rîmniceni. Această lu

crare a fost executată la Homocea 
pe 115 hectare din 798, la Păunești 
s-au prășit a doua oară mecanic nu
mai 20 hectare din 867 cultivate cu 
porumb, iar la prășitul manual par
ticipă puțini oameni.

în cursul zilei de ieri, organele 
locale de partid și de stat, specia
liștii din agricultură au luat noi mă
suri pentru impulsionarea lucrărilor 
de întreținere, astfel încît în toate 
unitățile să se asigure un ritm sus
ținut de muncă. (Dan Drăgulescu).

IMAGINI ALE VICTORIEI LA ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC DIN GĂEȘTI

Șl BUCURIEI
Sălile Muzeului de 

Istorie al Republicii 
Socialiste România
găzduiesc o amplă 
expoziție fotodocu- 
mentară prilejuită de 
cea de-a 6-a aniver
sare a constituirii Gu
vernului Revoluțio
nar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului 
de Sud. într-o cu
prinzătoare privire 
panoramică, expona
tele — fotografii, 
hărți, panouri cu tex
te explicative — în
fățișează momente 
memorabile din am
pla cronică a luptei e- 
roics duse de poporul 
Vietnamului de sud 
pentru cucerirea li
bertății și independen
tei patriei sale. Plei- 
ku, Kontum. Da- 
nang... Imaginile re
constituie marile eve
nimente din primăva
ra acestui an, care au 
culminat, la 30 apri
lie, cu eliberarea, de 
către Forțele armate 
de eliberare, a Saigo- 
nului „Orașul Ho Și 
Min", a întregului te
ritoriu sud-vietnamez. 
Pe peliqulă au fost 
Înregistrate scene de 
aprigă încleștare, în 
care ostașii armatei 
de eliberare, forțele 
patriotice sud-vietna- 
meze, înfruntînd un 
inamic înzestrat cu 
cea mai modernă teh
nică militară, fac do
vada unui admirabil 
eroism. Chipurile osta
șilor iradiază acea 
forță a idealurilor 
pentru care luptă, 
acea convingere ne
strămutată în victoria 
finală, oricîte energii 
și mai ales oricîte 
jertfe a cerut aceasta.

Deși imagini frag
mentare — fotografii
le alcătuiesc, în succe
siunea lor, o veritabi
lă frescă a grandioa
sei desfășurări de 
forțe hotărîte să-și a- 
pere ființa națională, 
sugerează marșul vic
toriei și al idealurilor 
împlinite.

Obiectivul fotogra
fic a înregistrat, ca 
un corolar firesc al

Documente 
și fotografii 

din Republica 
Vietnamului 

de Sud

încheierii victorioase 
a luptelor, emoția 
bucuriei, întipărită pe 
fețele a milioane de 
oameni. Copii și 
mame, adulți și vârst
nici, ostași încercați 
sau fragile chipuri de 
fete au imortalizat, 
prin mijlocirea imagi
nilor fotografice, pen
tru eternitate acea 
clipă unică, cînd pes
te pămîntul vietnamez 
s-a așternut prima zi 
de pace. Nu mai pu
țin semnificative ne 
apar imaginile des
prinse din ampla 
muncă de reconstruc
ție, de lecuire a răni
lor războiului, pentru 
edificarea unei vieți 
noi, într-o patrie li
beră, independentă, 
democratică și pros
peră.

Un loc aparte în ex
poziție ii ocupă docu
mentele care ilustrea

ză activitatea politică 
și diplomatică inter
națională a Frontului 
Național de Eliberare 
și Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamu
lui de Sud. Numeroa
sele imagini ale unor 
întâlniri prietenești 
reflectă solidaritatea 
internaționalistă, spri
jinul acordat poporu
lui vietnamez de țări
le socialiste, de toate 
forțele iubitoare de 
pace și progres din 
lume. Recunoaștem 
într-una dintre ima
gini un moment im
portant în relațiile de 
prietenie și solidarita
te dintre poporul ro
mân și poporul Viet
namului de sud : în- 
tîlnirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu 
ministrul afacerilor 
externe al Republicii 
Vietnamului de Sud, 
d-na Nguyen Thi 
Binh. în spiritul re
lațiilor de caldă soli
daritate internaționa- 
listă față de cauza 
Vietnamului luptător, 
partidul și statul nos
tru, poporul român au 
acordat de la început 
patrioților sud-vietna- 
mezi întregul lor spri
jin, pînă la cucerirea 
victoriei finale. Expo
ziția oglindește aceste 
raporturi prietenești 
și, totodată, prin bo
găția sa documentară, 
prilejuiește poporului 
român o mai adîncă 
cunoaștere a marilor 
victorii obținute de 
poporul vietnamez, a 
muncii sale pașnice, 
pline de abnegație, în
chinată reconstrucției.

Emil VASILESCU

Sesiune științifică
Sub egida Academiei de științe 

Sociale și Politice, Consiliului Națio
nal al Femeilor și Ministerului Edu
cației șl Invățămîntului, luni a avut 
loc, la Muzeul de istorie al Repu
blicii Socialiste România, o sesiune 
științifică dedicată evenimentelor re
voluționare din iunie 1848 și împli
nirii a 100 de ani de la moartea e- 
roinei pașoptiste Ana Ipătescu.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de prof. dr. Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de științe 
sociale și politice, care, relevînd ca
racterul de masă al revoluției de la 
1848, eroismul maselor largi popu
lare participante la revoluție, a evo
cat totodată rolul memorabil al fe
meii române în luptele pentru liber
tatea și fericirea patriei, figura le
gendară a Anei Ipătescu.

în cadrul sesiunii au fost prezen
tate apoi referatele : „Rolul femeii 
în lupta poporului român pentru li
bertate și independență națională, 
pentru construirea socialismului în 
țara noastră" — de Zoe Dumitrescu- 
Bușulenga, vicepreședinte al Acade
miei de științe sociale și politice, 
membru al Biroului Consiliului Na
țional al Femeilor ; „Lupta maselor 
populare în revoluția română de la 
1848“ — de prof. dr. Dumitru Almaș, 
de la Facultatea de istorie a Univer
sității București ; „Ana Ipătescu, fi
gura reprezentativă a maselor în re
voluția română de la 1848“ — de Ve
nera Teodorescu, cercetător princi
pal la institutul „Nicolae Iorga" ; 
„Rolul poporului înarmat în revolu
ția română de la 1848“ — de col. Ilie 
Ceaușescu, doctor în istorie, și It. col. 
Constantin Căzănișteanu, de la Cen
trul de studii și cercetări de Istorie 
și teorie militară ; ,;Literatura, insu- 
flețitoare a ideii de libertate, unitate 
șl independență în revoluția română 
de la 1848“ — de prof. dr. docent Di- 
mitrie Păcuraru, decanul Facultății 
de filologie a Universității Bucu
rești.

(Agerpres)

„ROMANIA-FILM*

prezintă :

„Aventurile
lui Huckleberry Finn"
O producție a studiourilor a- 
merlcane. Scenariul: Robert B. 
Sherman, Richard M. Shertnan 
— dupâ Mark Twain. Regia: 
J. Lee Thompson. Cu: Jeff 
East, Paul Winfield, Harvey 

Korman

CM propriile
întreprinderea de utilaj chimic din 

Găești. O zi obișnuită de lucru. Este 
ora 8. Cum se muncește după o ju
mătate de oră de la începerea pro
gramului ? Trecem prin secțiile de 
fabricație. în mai multe sectoare se 
lucrează intens ; așa cum este firesc, 
locurile de muncă sînt bine aprovi
zionate, oamenii lucrează cu spor, 
iar producția se desfășoară normal, 
în alte sectoare, însă, această imagi
ne vie a muncii rodnice este umbrită 
de o serie de neajunsuri.

Secția prelucrări mecanice. Mai 
multe strunguri încă nu funcționează.

— De ce nu ați pornit mașina ?
— îl întrebăm pe muncitorul Antonie 
Badea.

— Ce să fac ? încarc șpanul și 
după aceea mă apuc de lucru. Așa 
fac în fiecare zi.

— Atît de mult s-a strîns, doar 
într-o jumătate de oră ?

— Nu. Este șpanul rămas de asea
ră. Nu se strînge la timp. In atelie
rul nostru, în cele trei schimburi nu
mai doi lucrători sînt repartizați pen
tru strînsul șpanului. Am ridicat a- 
ceastă problemă în toate ședințele. 
Degeaba.

Nu departe, în fața unui strung, 
trei muncitori.

— Toți trei lucrați Ia un singur 
strung ?

— Eu lucrez Ia mașina din stînga, . 
ne spune strungarul Ion Răduț.

— Și eu la aceea de acolo, din 
dreapta — precizează un alt strungar.

Ce-i drept, mașinile erau încărcate 
cu piese, funcționau, însă... singure, 
„după capul lor", în timp ce strun
garii respectivi discutau aprins pe 
marginea ultimelor evenimente spor
tive. De aici și pînă la rebut dru
mul este scurt. Numai în acest an, 
volumul rebuturilor datorate, în prin
cipal, neglijenței s-a ridicat la 1 mi
lion de lei.

Cazuri singulare ? Nicidecum I 
Bunăoară, după 30 de minute de la 
începerea programului, o serie de lu
crători mai așteptau încă să primeas
că de lucru : Ia atelierul de montaj, 
din cei 18 muncitori calificați, cît 
ni s-a spus că sînt în schimbul I, 5 
erau prin alte sectoare în căutare 
de materiale.

Ne-am oprit asupra acestor sec
vențe de la începutul programului 
de muncă întrucît ele explică în 
bună măsură, alături de alte neajun
suri. de ce. lună de lună. în acest an, 
colectivul întreprinderii din Găești 
nu și-a realizat planul Ia producti
vitatea muncii. în cinci luni, pianul 
la acest indicator a fost realizat doar 
In proporție de 80,4 la sută. Care 
este punctul de vedere al conduce
rii întreprinderii în legătură cu a- 
ceastă situație ?

— Principala cauză a rămînerilor 
în urmă — apreciază directorul în
treprinderii, ing. Gheorghe Zegheru
— o constituie lipsa unor comenzi 
ferme, din timp nominalizate, la pro
ducția de utilaj tehnologic, sorti

teatre
• A.R.I.A. (Ia sala mică a Tea
trului National) : Teatrul Națio
nal „Ivan Vazov" din Sofia (R. P. 
Bulgaria) cu piesa „Micul nostru 
pămînt" de Gheorghi Djagarov — 
19,30.
• Filarmonica „George Enescu* 
(sala Studio) : Ciclul „După-amie- 
zile muzicale ale tineretului". Re
cital de lieduri : Cornel Solovăstru 
— bas. La pian : Ioan Welt. Re
cital de violă Svetlana Arapu. La 
pian : Marina Schmidt — 18 ; (A-

teneul Român) : Prelegere-audiție 
din ciclul „Muzica și omul". Co
mentează prof. George Bălan — 19.
• Orchestra simfonică a Radlo- 
televiziunii : Concert susținut de 
Orchestra de Studio a Radiotele- 
viziunii și de elevi ai Liceului de 
muzică nr. 1 — București. Diri
jor : Carol Litvin — 20.
a Opera Română : Liliacul — 19. 
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 19,30, 
(sala din str. Alex. Sahia) : Elisa- 
beta I — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Sicilia
na — 19,30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți - 18,30.

cinema
a Ultimul pistolar din Cross 
Creek : SALA PALATULUI (seria 
de bilete 5102) — 17,15: (5103) — 
20,15.
a Hyperion : SCALA — 9.15: 11,30: 
13,45: 16; 18,15; 20,30. GRADINA 
LUCEAFĂRUL — 20,15.
a Huckleberry Finn : CAPITOL 
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18.15; 20.45. 
la grădină — 20.15. .
a Zilele trădării : LUMINA - 9; 
12,30; 16; 19,30.
a Ultima zăpadă de primăvară : 
PATRIA — 10; 12; 14; 16.15; 18.30:

neajunsuri sini trecute in cumul altora...
ment care, din anul trecut, deține o 
pondere mai ridicată în structura 
producției. De aici, o serie întreagă 
de neajunsuri în asigurarea bazei 
materiale, documentației și S.D.V.- 
urilor necesare desfășurării normale 
a producției. Desigur, nivelul produc
tivității muncii a fost diminuat și de 
unele deficiențe organizatorice $1 
abateri de la disciplina muncii.

Nu contestăm adevărul celor spuse

vreme se discută despre Introducerea 
debitării centralizate. Nici această 
problemă nu a fost definitiv rezol
vată, deși mașina automată de de
bitat stă In depozit". La rîndul său, 
maistrul Ivan Mihai, din secția pre
lucrări mecanice, ne relata : „La noi, 
dotarea corespunzătoare cu S.D.V.- 
uri, pe care o așteptăm de mai mult 
timp, este o chestiune vitală. Con
sider că pe această cale, la nivelul

Toleranța față de indisciplină și corolarul ei:
PRODUCTIVITATEA MUNCII cu mult sub nivelul

planificat

de directorul întreprinderii cu pri
vire la lipsa unor comenzi. Insă a- 
cesta nu era și nu poate fi un motiv 
ca deficiențele interne să fie mini
malizate, tratate cu îngăduință, aș- 
teptîndu-se soluționarea lor de la 
sine. O atare atitudine de tolerare 
a neajunsurilor proprii, de amînare 
a unor măsuri categorice în vederea 
bunei organizări a muncii în toate 
secțiile, la fiecare loc de muncă, are 
consecințe negative pe planul pro
ductivității muncii. Iată, de pildă, ce 
ne declară cazangiul Voicu Iordache: 
„Conducerea întreprinderii nu se 
preocupă îndeajuns de soluționarea 
problemelor curente majore cu care 
se confruntă secțiile. Este posibil ca 
în secția noastră, cu aparatele și ma
șinile din import pe care le avem, să 
nu se aplice cum trebuie sudura 
automată ? De asemenea, de multă

brigăzii în care lucrez, producția ar 
putea spori cu 20 la sută."

Consultăm și evidențele întreprin
derii. Ne este imposibil să întreve
dem o legătură între lipsa unor co
menzi și faptul că în patru luni din 
acest an la întreprinderea din Găești 
s-au folosit peste necesarul admis 
75, de muncitori. Și fapt surprinzător: 
numai în primul trimestru, în sec
țiile direct productive întreruperile 
în funcționarea mașinilor însumează 
8 057 ore. ca urmare... a lipsei forței 
de muncă, iar în secția sculărie — 
alte 4 520 ore. Care-i adevărul ? S-au 
acordat cu mînă largă numeroase în
voiri (în patru luni 4 784 om/ore), 
s-au tolerat absențele nemotivate de 
la program (5 080 om/ore) — risipă 
care echivalează cu timpul de lucru 
al unui număr de 50 de muncitori pe 
o perioadă de o lună de zile.

Din Investigațiile noastre am mai 
reținut și alte cauze ale nerealizării 
productivității muncii planificate. 
Dar ne oprim aici. Un lucru este evi
dent : în întreprinderea din Găești, 
la adăpostul cauzelor mai mult sau 
mai puțin obiective, au apărut și se 
mențin lipsuri interne serioase, față 
de care se manifestă o nepermisă în
găduință, o atitudine de autoliniști- 
re, de împăcare cu existența lor. Pu
ținele măsuri inițiate de către comi
tetul de partid și comitetul oameni
lor muncii au fost lipsite de consis
tență, n-au avut finalitate. Bunăoa
ră, deși la jumătatea lunii aprilie 
s-au stabilit măsuri menite să a- 
sigure creșterea mai susținută a 
productivității muncii și recupera
rea restanțelor, abaterile de la dis
ciplina în producție continuă, de
ficiențele organizatorice persistă. 
Iată de - ce socotim că acțiu
nile Întreprinse în ultimul timp la 
această întreprindere în vederea în
lăturării propriilor deficiențe nu sînt 
suficiente, ele nu pot determina o 
schimbare radicală a stărilor de lu
cruri. Stă In puterea colectivului de 
aici să realizeze o productivitate a 
muncii mal inaltă, să înlăture grab
nic lipsurile de pînă acum. Pentru 
aceasta sint necesare măsuri tehnice 
și organizatorice bine gindite, elabo
rate pe baza unei largi consultări a 
colectivului ; se impune o activitate 
perseverentă și un control riguros, 
sistematic, atît din partea conducerii 
acestei unități, cît și a organizației de 
partid, pentru ca toate măsurile și 
soluțiile preconizate să fie transpuse 
neintîrziat In practică.

Iile STEFAN

Unii mimează muzica, 
alții plăcerea de a o asculta
Așa cum știm, civiliza

ție înseamnă și cuitura 
pătrunsă în toate celule
le vieții sociale. In acest 
sens, atitudinea publicu
lui față de7 actul de cul
tură constituie, neîndo
ielnic, un indice al civi
lizației sale. Un indice 
înalt — dacă ne referim, 
în genere, la publicul ro
mânesc, la masa iubitori
lor muzicii, ai teatrului și 
cinematografului, la vizi
tatorii sălilor de expozi
ție sau ai muzeelor. Exi
gența marelui public, si
guranța opțiunilor, clari
tatea criteriilor sale de 
valoare sînt elemente ale 
unui proces complex de 
formare și educație, de 
cizelare a gusturilor în 
confruntare cu valorile 
certe ale culturii naționa
le și universale. Acest 
proces cuprinde din ce in 
ce mai mult tineretul, ca 
o componentă semnifica
tivă a dezvoltării multila
terale a tinerei generații, 
a cărei prezență în viața 
spirituală a țării — inclu
siv participarea cu o pon
dere mereu crescîndă la 
viața de spectacole — se 
află sub semnul respec
tului față de cultură, al 
civilizației.

Există, desigur, și ex
cepții ; evoluția publicu
lui, a publicului tînăr, nu 
este uniformă, și se în- 
tîmplă ca in obscuritatea 
unei săli de cinema, la un 
spectacol de teatru sau la 
un concert, lipsa de ci
vilizație a unor „teribi
liști" să-și găsească ex
presia In reacții zgomo
toase, supărătoare. Se 
ivesc și situații cînd fa
cilitatea unor spectacole 
sau organizarea lor defi

cientă stimulează mani
festări stridente ale anu
mitor spectatori mai pu
țin evoluați.

Putem aminti ca exem
plu concertele de muzică 
ușoară care au avut loc, 
nu cu mult timp în urmă, 
în „Sala sporturilor șl 
culturii". Inițiativa Casei 
de cultură a sectorului 
2 de a invita cunos
cute formații de gen din 
Timișoara, Iași, Galați, 
Oradea, din toate colțu
rile țării, a fost pozitivă

bări printre culoare, un 
permanent du-te vino, și 
iar fluierături tocmai cînd 
începea un solo abia șop
tit. Din pricina celor care 
făceau vacarm mimînd 
cu vulgaritate un fals 
entuziasm, nu se mai în
țelegea cine și de unde 
erau interpreții, ce do
reau să cînte... Cine erau 
acești tineri T Identifi
carea lor nu punea nici 
o problemă. Cei ce tul
burau liniștea sălii erau 
binecunoscuții pierde-

• NOTE • NOTE • NOTE
în sine și promițătoare, , 
S-ar fi cerut însă ca a- 
ceste concerte să fie or
ganizate cu toată exigen
ța, să fie precedate de 
prezentări competente, să 
se constituie într-o con
fruntare reală, de înaltă 
ținută, a unor stiluri, 
tendințe, genuri noi în 
muzica ușoară.

Din păcate, nu s-a In- 
tîmplat așa. La ce am a- 
sistat ? La o desfășurare 
improvizată, un amalgam 
de momente reușite și de 
însăilări diletante, la a- 
pariția și dispariția me
teorică de pe podium a 
unor formații care au ex
celat adeseori doar prin 
fortissimo-uri supărătoa
re, prin supramodulări ce 
jenau auzul. Spectacole 
kilometrice, puternic gre
vate de inexistenta unor 
criterii de valoare, de 
concesii făcute acelor 
spectatori dornici să se 
dea ei înșiși în specta
col... Reacția sălii ? Țipe
te, și tropăituri, și plim

vară, plete-lungi, clienții 
cu condică la bar de zi 
și bar de noapte, pentru 
care un concert era de 
fapt concertul țipetelor 
lor. O mînă de necivili
zați care reușeau să de
ranjeze mii de specta
tori.

Penibil spectacol I Și — 
trebuie spus — cu excep
ția unor proteste răzlețe, 
cei care erau interesați 
de concertul propriu-zis 
n-au intervenit pentru 
temperarea turbulenților, 
iar organizatorii au privit 
și ei, cu prea multă pa
sivitate, manifestările ne
civilizate. Or, curentul de 
opinie ar trebui și ar 
putea să împiedice astfel 
de manifestări cu totul 
inacceptabile( prevenind 
prin aceasta și prolifera
rea prostului gust, a vul
garității gălăgioase.

Peste puțin timp, la 
„Sala sporturilor și cul
turii", concertele de mu

zică ușoară se vor relua. 
Poate că sonorizarea va 
fi, în sfîrșit, pusă la 
punct. Poate că și orga 
de lumini va deveni o 
prezență. Este Insă abso
lut necesar ca însăși pre
zentarea concertului să 
capete nota de profesio
nalism, de prestanță și 
decență pe care o impli
că orice spectacol. Diver
tismentul muzical să se 
mențină la nivelul urba
nității, să constituie un 
act cultural și educativ. 
Cu alte cuvinte, e necesar 
ca organizatorii să medi
teze cu toată seriozitatea 
la calitatea programului, 
la calitatea formațiilor și 
soliștilor ce vor fi invitați 
pe podiumul acestei săli, 
la calitatea fiecărui mo
ment muzical.

Nu numai în prestigi
oasa „Sală a sporturilor 
și culturii", dar în nici o 
sală de spectacole nu-și 
au locul nici cîntul fals 
al vreunui „folkist" dile
tant, și nici zbieretele 
vreunei cîntărețe care do
rește cu tot dinadinsul să 
devină vedetă. Și cu atît 
mai puțin își au locul a- 
cei tineri indecenți care 
— rămași în urma gene
rației lor — își etalează 
ostentativ ignoranta. Este 
o problemă de civilizație, 
de cultură, o problemă 
de educație care ar tre
bui să stea cu mai mul
tă consecvență în atenția 
forurilor care răspund de 
organizarea acestor spec
tacole, în atenția opiniei 
publice, în general.

Smaranda OȚEANU

20,30, FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,15; 20,30.
a Toamna bobocilor : CASA FIL
MULUI — 10 ; 12 ; 14 : 16 ; 18 ;
20, FEROVIAR — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 
16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9: 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20,30, MODERN — 
9; 11,15; 13,30: 16; 18: 20. la grădi
nă — 20.30. GRADINA BUZEȘTI
— 20,15.
o Teroare pe „Britannic" : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15: 13.30: 16; 
18,30; 20,45. BUCUREȘTI — 8.30; 
10,45; 13,15; 16; 18,30; 21. la grădi
nă — 20,15, FAVORIT - 9.15; 11.30: 
13.45; 16; 18,15; 20,30.
a Joc de pisici : TIMPURI NOI
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
a Recompensă pentru șerif : VIC
TORIA — 9,15; 11,30; 13.45: 16:
18,15: 20,30. AURORA — 9: 11,15:

13,30; 15,45; 18; M, la grădină —
20.15, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
a Filip cel bun : DOINA — 11,30; 
13,30; 15,30; 17,45; 20.
a Program pentru copii : DOINA 
— 10.
a Marea cursă ; CENTRAL —• 
9,30; 12,30; 16; 19,15. FLAMURA — 
9: 12,30; 16; 19.
a Pe aici nu se trece : BUZEȘTI 
— 9; 12,30; 16; 19,30, UNIREA — 
16, la grădină — 20,15.
a Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia ; GRIVITA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15. GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
a Un gentleman In Vestul sălba
tic 5 COTROCENI — 13 ; 15,30 ; 18 ;
20.15.
a Nu filmăm să ne-amuzăm :

DACIA — 9; 11,15; 13,30; 18; 18,15; 
20,30.
a Șapte mirese pentru șapte 
frați : LIRA — 15,30; 18. la gră
dină — 20,15.
a Un horoscop cu bucluc : BU- 
CEGI — 16 ; 18.
a Ochii Shivanel : PACEA — 13,30; 
16; 19,15.
a Tată de duminică : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15, MUNCA 
— 16; 18; 20
a Călătoria : VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
a B. D. în alertă : FERENTARI 
— 15,30; 18; 20,15.
a Hoinarii : MOȘILOR — 15,30; 18, 
la grădină — 20,15. ARTA — 15,30; 
17.45; 20, la grădină — 20.15.
a Jane Eyre : TOMIS — 9; 11,15:

13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină — 
20,30, GRADINA FESTIVAL — 20. 
a Ilustrate cu flori de cîmp : 
CR1NGAȘI — 16; 18,15.
a Comedie fantastică : FLORE A S- 
CA — 15,30; 18: 20,15.
a Primăvara tristă : VIITORUL 
— 15,30; 18: 20,15.
• Pirații din Pacific — Insula co
morilor : FLACARA — 15.30; 19.
a Cu mîinile curate : COSMOS — 
15,30; 17,45; 20.
a Convalescența : VITAN — 15,30; 
18.
a Actorul și sălbaticii : RAHO
VA — 16; 19.15.
a Pantalonii cavalerului von Bre- 
dow : PROGRESUL — 15,30; 18; 
20.15.
a Secretul din Santa Vittoria : 
GRADINA BUCEGI — 20.15.
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DIVERS
Ca un singur
om

Grindină și ploaie torențiali 
au căzut, zilele trecute, in ju
dețul Satu-Mare, după care s-a 
ivit pericolul extinderii rapide a 
unor dăunători. Sute și mii de 
țărani cooperatori au sărit, ca 
un singur om, întru salvarea 
culturilor amenințate. La C.A.P. 
Culciu, toți cooperatorii nu și-au 
îngăduit un ceas de răgaz pini 
n-au pus la adăpost legumele Și 
zarzavaturile, în valoare de a- 
proape două milioane lei. Pe 
plantația de căpșuni, de 45 hec
tare, de la C.A.P. Călinești-Oaș, 
in ajutorul călineștenilor, spre 
a salva și culege „aurul ru
biniu", au sărit sute de coope
ratori din satele din jur și elevii 
Liceului agricol din Livada. E- 
xemplele s-ar putea înmulți. Un 
lucru e limpede : in bătălia cu 
natura, oamenii au ieșit din 
nou învingători.

Falsul deces
Mult s-a mai mirat moș Ilie 

Lupu din comuna Stoina, jude
țul Gorj, văzînd că trece luna 
și nu primește pensia de mem
bru cooperator. „O fi niscai in- 
tîrziere. Mai aștept". Dar poves
tea s-a repetat și in următoare
le două luni. S-a plins la C.A.P., 
dar i s-a spus că o fi vreo de
fecțiune la Casa de pensii din 
Tg. Jiu. Acolo 1 s-a răspuns 
precum că Ilie Lupu, adică el, 
nu mai poate primi pensie pen
tru că... a decedat. „Vai de mine, 
taică, eu sînt Ilie Lupu, în car
ne și oase, și nici n-am avut de 
gind să mor". A fost sfătuit să 
facă o cerere și să aducă o con
firmare precum că... n-a murit. 
Moș Ilie a adus toate actele, dar, 
la sfîrșit, a întrebat : „Acuma, 
că totul s-a lămurit, spuneți-mi 
și mie, taică, cine m-a omorît?". 
Și s-a aflat că, dintr-o neaten
ție, îi scurtase viața și pensia 
însuși casierul C.A.P., D. Man-

de aur“
Nu era zi în care Petre Lo- 

lescu din Drobeta Turnu-Seve- 
rin să nu apară în 
vîrf" la restaurantul 
ta". Nu venea să

„orele de 
„Drobe- 

„ . __ ____ ___ servească
masa. Nici să bea. Se plimba de 
la o masă la alta, mai ales unde 
vedea cite un consumator, cel 
mult doi. „Prea mulți martori 
strică" — zicea el. 1st cerea 
voie, politicos nevoie mare, să 
pună doar o întrebare. Si șop
tea la ureche : „Vreți un inel de 
aur ? Aur pur. Baftă". Azi așa, 
miine așa, pînă s-a adresat, cu 
aceeași întrebare, unui consu
mator care s-a arătat imediat 
dornic să cumpere nu numai un 
inel, ci întregul stoc pe care-l 
are. Cînd P.L. și-a prezentat ra-

Și 
lu
de
nu

dios marfa, și-a prezentat 
consumatorul legitimația de 
crător de miliție. „Inel, inel 
aur, cu piatră la mijloc..." 
i-a adus norocul așteptat.

Părul...
meteorolog

In fața primăriei din comuna 
Peștera, județul Constanța, creș
te un păr, căruia oamenii locu
lui îi spun „meteorologul nos
tru". Deși e un pom ca toți po
mii, și face pere ca toate perele, 
in fiecare an dă la iveală cîte o 
ciudățenie. într-un an a înflorit 
de două ori, în altul de trei ori, 
ba era gata-gata să-nmugurească 
și a patra oară. Astă , toamnă, 
cînd ceilalți pomi începeau 
să-și scuture frunzele de aramă, 
părul era înflorit ca primăvara, 
deși prin iulie dăduse o fru
moasă recoltă. Acum, la Început 
de iunie, părul este încăr
cat de fructe mari cît oul, 
dar și împodobit de flori ca o 
mireasă. Bătrinii satului spun 
că, de cîte ori părul înflorește 
toamna, urmează o iarnă blindă. 
Și așa a fost și în acest an. A- 
cum, tot ei tălmăcesc că aceas
tă a doua înflorire, la începutul 
verii, dă veste de bucurie t o să 
fie o toamnă lungă și bogată.

Mai înțelepți
copiii...

Un băiețel de nouă ani șl o 
fetiță cam de aceeași vlrstă, din 
cartierul „Nord" — Ploiești, pri
eteni și vecini de bloc, se jucau 
cu mingea. Și, așa cum se in- 
timplă adesea între copii, s-au 
jucat cît s-au jucat, apoi s-au 
certat. După cîteva ceasuri, bă
iețelul și fetița și-au reluat jo
cul la fel de veseli, ca și cînd 
nu s-ar fi întîmplat nimic. Dar 
in timp ce ei se zbenguiau din 
nou, părinții se certau de mama 
focului. Tatăl fetiței îl pîndește 
pe băiețel și-I lovește. Tatăl bă
iețelului scoate certificat de Ia 
medicul legist și face plîngere 
Ia comisia de judecată. Și lată 
doi oameni serioși, în toată fi
rea, ajunși în fața comisiei de 
judecată. Martori, termene, a- 
menzi educative... Dar părțile 
„beligerante" vor să ajungă mu
sai la judecătorie.

Oameni buni, sfătuiți-i pe ve
cinii noștri să învețe de la copiii 
lor. Adică să se Împace, să-și 
dea mina.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteir
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Cronica zilei
La Invitația Comitetului pentru 

colaborarea europeană și internațio
nală din Bundestagul Republicii Fe
derale Germania, luni dimineața a 
plecat la Kdln o delegație parlamen
tară română, condusă de Ilie Șala- 
pa, președintele Comisiei pentru in
dustrie și activitatea economico-fi- 
nanciară a M.A.N. Din delegație fac 
parte deputății Margareta Hauser, 
secretar al M.A.N.. Teodor Marines
cu, membru al Comisiei pentru po
litica externă și cooperarea econo
mică internațională. Constantin Ni- 
eolae, vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului București, și 
Nicu Constantin, secretar al Comi
siei pentru industrie și activitatea e- 
conomico-financiară.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost salutați 
de Radu Voinea, președintele Comi
siei pentru tnvătămint, știință și cul
tură. Radu Enache, secretar al M.A.N., 
și Iuliana Bucur, secretar al Comi
siei pentru industrie și activitatea e- 
conomico-f i nanei ară.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R. F. Germania la București.

La sosire pe aeroportul Bonn 
(Kdln). delegația parlamentară ro
mână a fost tntîmpinată de Albert M. 
Zoeldi. secretar general al Comite
tului pentru colaborarea europeană șl 
internațională al 
german.

A fost prezent 
niei la Bonn. Ion

Bundestagului vest-

In Capitals 
finlandeză, 
secretar de

ambasadorul Româ- 
Morega.
★

Luni la amiază a sosit 
o delegație economică 
condusă de B. Wahlroos. _________
stat In Ministerul Comerțului si In
dustriei, pentru a participa la lucră
rile celei de-a Vl-a sesiuni a Comi
siei mixte româno-finlandeze de co
operare economică. industrială șl 
tehnică.

Pe aeroportul Otopeni. delegația a 
fost Intlmpinată de Constantin Stan- 
ciu, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
Internationale, și membrii delegați
ei române.

Au fost prezenți Pentti Suomela, 
ambasadorul Finlandei la București, 
și membri ai ambasadei.

★

Luni după-amiază a părăsit Ca
pitala lussuf Aii Osman, ministrul 
zootehniei și silviculturii al Repu
blicii Democrate Somalia, care, la 
Invitația Ministerului Agriculturii. 
Industriei Alimentare și Apelor, a 
făcut o vizită In tara noastră.

Oaspetele a avut convorbiri și a 
încheiat înțelegeri de cooperare In
tre cele două ministere și a vizitat 
unități zootehnice, instituții de cer
cetare și de învățăm! nt agricol.

★
Ieri seara a avut loc. Ia cinemato

graful „Scala", premiera unui 
film românesc : 
acestei producții 
este semnat de 
regia — Mircea

nou 
Hyperion. Scenariul 
a Casei de filme 4 
Mihnea Gheorghiu, 
Veroiu.

AU ÎNDEPLINIT CINCINALUL
întreprinderea de comerț exterior 

a cooperației meșteșugărești — 
ICECOOP — a raportat îndeplinirea, 
cu 7 luni înainte de termen, a sarci
nilor actualului plan 
la sfîrșitul anului se 
exporta suplimentar 
produse în valoare de

cincinal. Pînă 
va realiza și 
un volum de 
peste 180 mi-
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La încheierea campionatelor 
europene de box

Calde felicitări lui Simion Cuțov șl Constantin Gruiescu
în urmă cu doi ani de zile, în a- 

ceeași lună iunie, peronul Gării de 
Nord la care trebuia să acosteze tre
nul de Belgrad era plin de lume. 
Cînd au coborît cei doi campioni eu
ropeni, Simion Cuțov și Constantin 
Gruiescu, amatorii de box i-au pri
mit cu flori, aplauze, Îmbrățișări și 
«trlngeri de mină. De aceeași întim- 
pinare caldă avusese parte și Ga
briel Pometcu, cel înfrînt de juriu. 
Iată că astăzi ni se oferă din nou pri
lejul să-l salutăm și să-l felicităm 
din toată inima pe Simion Cuțov, 
primul reprezentant al boxului nos
tru care cucerește pentru a doua 
oară consecutiv centura de campion 
al Europei. Alături de el va coborî 
scara avionului și Constantin Gruies
cu, despre care și în aceste clipe ne 
vine greu să credem că a fost decla
rat învins în finala europeană a ca
tegoriei muscă.

La Katowice, în meciuri finale, 
soarta lui Simion s-a împletit strîns 
cu cea a Iui Gruiescu. Mai întîi ur
case în ring Constantin Gruiescu și 
boxase așa după cum ne așteptam — 
tehnic, precis, hotărît. Rînd pe rînd, 
cele trei runduri îi aparținuseră ; o 
decizie favorabilă campionului de la 
Belgrad nu putea fi pusă la îndoială. 
Miile de spectatori, ca și cei care au 
urmărit meciul pe micul ecran au 
rămas consternați minute întregi, în
lemniți pur și simplu de hotărlrea 
a trei dintre membrii juriului — care 
s-au dovedit a fi cel puțin total in
competenți.

Din nefericire, această decizie con
tra lui Gruiescu n-avea să fie sin
gura eroare flagrantă de la aceste 
„europene". Ca unii care am criticat 
fără rezerve, la fiecare moment o- 
portun, păcatele arbitrajului interna
țional, chiar dacă acestea avuseseră 
loc pe ringurile proprii, subliniem și 
de această dată necesitatea ca foru
rile competente din țara noastră să 
atragă încă o dată atenția, cu toată 
seriozitatea, forurilor boxului — 
E.A.B.A. și A I.B.A. — asupra obli
gației pe care o au de a apăra pugi- 
liștii și rezultatul sportiv adevărat de 
incompetentă sau de bunul plac al 
subiectivismului.

într-un meci pe care-1 putea clști- 
ga normal, la puncte, Simion Cuțov 
a ales altă cale și a făcut totul pen
tru a evita o surpriză : s-a dezlănțuit.

Asociația de prietenie Romftnia- 
Marea Britanie și Institutul român 
pentru relațiile culturale cu stră
inătatea au organizat, luni, la 
Casa de cultură a institutului din 
Capitală, o seară culturală con
sacrată apropiatei sărbătoriri a Zilei 
naționale a Marii Britanii.

După cuvîntul de deschidere rostit 
de prof. dr. docent Mihnea Gheorghiu, 
președintele Asociației de prietenie 
România-Marea Britanie, prof. univ. 
dr. Dumitru Chițoran, decanul Fa
cultății de limbi germanice a Uni
versității din București, membru în 
Comitetul de conducere al asociației, 
a vorbit despre dezvoltarea ascen
dentă a relațiilor culturale româno- 
britanice și a împărtășit impresii 
de călătorie din Anglia.

Programul serii s-a încheiat cu 
proiecția unor filme documentare 
engleze.

La manifestare au luat parte re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, Consiliului Culturii șl 
Educației Socialiste, oameni de artă 
și cultură, cadre didactice și stu- 
denți, un numeros public.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Jeffrey Charles Petersen, ambasado
rul Marii Britanii la București, și 
membri ai ambasadei.

★
Colectivul Teatrului „Constantin 

Nottara" din Capitală a plecat, luni 
dimineața. într-un turneu in R. F. 
Germania. Franța și Portugalia. Ar
tiștii români vor prezenta, la Koln, 
Paris și Lisabona, două piese din 
dramaturgia noastră contemporană : 
„Și eu am fost în Arcadia" de Horia 
Lovinescu, în regia lui Dan Nasta, și 
„A opta zi dis-de-dimineață" de 
Radu Dumitru, pusă In scenă de 
Magda Bordeianu, precum și „Ham
let" de Shakespeare, în concepția re
gizorală a lui Dinu Cernescu.

(Agerpres)

Și
Ieri, la Piatra Neamț, a început 

cea de-a patra ediție a Festivalului 
spectacolelor de teatru pentru tineret 
și copii, manifestare tradițională care 
se înscrie prestigios în viața cultu
rală a țării, în contextul acțiunilor 
menite să contribuie la formarea și 
educarea tinerei generații. Pe scena 
„Teatrului tineretului" din localitate 
vor fi prezentate spectacole conside
rate printre cele mai reprezentative 
cu piese pentru tineret și copii mon
tate de colective teatrale din întrea
ga țară. în cadrul acestei confrun
tări, creația dramatică românească 
este reprezentată de scrieri ale unor 
clasici ai literaturii noastre și ale 
unor autori contemporani. Festivalul 
de la Piatra Neamț își propune să 
afirme convingător principiile și valo
rile artei teatrale militante dedicate 

lioane lei valută. De remarcat 
că, datorită dezvoltării bazei teh- 
nico-materiale și lărgirii relații
lor cu partenerii externi, coopera
tivele meșteșugărești realizează în 
prezent, în numai trei luni, un vo
lum de export mai mare decît in în
treg anul 1969.

în ultimul rund, și-a forțat talentul, 
și a învins prin abandon un adver
sar deosebit de valoros.

Să-l îmbrățișăm pe Simion Cuțov, 
din nou campion al Europei, să-1 îm
brățișăm pe Constantin Gruiescu, la 
fel, ca pe un veritabil campion. 
Dacă Victor Silberman nu ar fi lăsat 
să-i scape printre degete medalia de 
aur — și aceasta exclusiv din cauza 
slăbiciunilor proprii ! — boxul nostru 
și-ar fi împlinit misiunea reprezen
tării la campionatele continentului, 
O medalie de aur, două de argint și 
trei de bronz — înseamnă că dispu
nem de valoarea necesară perfor
manței, înseamnă, totodată, că va 
trebui să ne străduim mult mai mult 
pentru a face față dificultăților vii
torului turneu olimpic.

Valeriu MIRONESCU

TIR

întreceri spectaculoase pe poligonul Tunari
De ieri, pînă la 22 iunie, patru mari competiții internaționale
De ieri, pe standurile de la poli

gonul Tunari, bine cunoscut și apre
ciat în lumea tirului internațional, 
au început întrecerile la skeet și trap 
ale celei de-a VIII-a ediții a „Mare
lui premiu Carpați",

Trăgători fruntași din șapte țări — 
Cehoslovacia, Italia, Spania, Turcia, 
Ungaria. Uniunea Sovietică și Româ
nia — se întrec, timp de patru zile, 
la cele mai spectaculoase probe de tir 
(cu arma de vînătoare), mai întîi la 
talere aruncate din turn și apoi la 
talere aruncate din șanț. Prefigurînd, 
In fond, șansele competitorilor la 
campionatele europene din toamna 
aceasta și. am putea spune, anunțînd 
pe candidații la selecționare în lotu
rile olimpice respective — competi
ția de la Tunari (așa cum ne-au de
monstrat, de altfel, rezultatele pri
melor serii de ieri) este extrem de 
echilibrată, fiind posibilă atingerea 
unui punctaj foarte bun. După prima 
manșă, la seniori, conduc cehoslova
cii J. Otava și N. Mahacek, cu cite 
99 puncte, urmați de Cerkasov 
(U.R.S.S.) șl Panacek (Cehoslovacia) 
— 98 puncte, Sencovici și Buduru 
(România) — 97 puncte. La juniori 
conduce maghiarul Talabosz cu 94 
puncte, urmat de românii Ionică șl 
Boțilă cu cite 93 puncte.

Teatrul Național „Ivan Vazov" din 
Sofia a susținut luni seara, in sala 
mică a Naționalului bucureștean, 
spectacolul 
pămînt", de 
noscut poet 
Piesa aduce 
tă problemă 
socială, răspunderea cetățenească in
dividuală în făurirea orînduirii socia
liste. Spectacolul, avînd în rolul ti
tular pe artistul poporului Gheorghe 
Gheorghiev-Ghet. a pus în evidență 
valoarea textului dramatic, măiestria 
interpreților și a celorlalți realizatori.

La spectacol au asistat tovarășii 
Stefan Voitec. vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, președintele Uniunii scriito
rilor, Dumitru Turcuș și Constantin 
Potîngă, adjuncți de șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., Ion Dodu-Bălan, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, personalități ale vieții cultu
rale, un numeros public.

Au fost prezenți autorul piesei, to
varășul Gheorghi Djagarov, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, Ivan Abagiev, ambasadorul 
R. P, Bulgaria la București, alți șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
tara noastră, membri ai corpului di
plomatic.

La sfîrșitul spectacolului. îndelung 
aplaudat, artiștilor le-au fost 
flori.

cu piesa „Micul nostru 
Gheorghi Djagarov, cu- 
și dramaturg bulgar, 
în dezbatere o importan- 
etică, și anume datoria

oferite

★

în aceeași zi, ambasadorul 
riei la București a oferit un 
cu prilejul turneului în țara noastră 
a Teatrului Național „Ivan Vazov".

(Agerpres)

Bulga- 
cocteil

tineretului și copiilor. în zilele festi
valului va avea loc și un simpozion 
intitulat „Teatrul și educația revolu
ționară a tineretului". (Ion Manea).

SATUL DE VACANȚĂ CONSTANȚA
To- 
spre

arhitectonic româ- 
elemente deco- 
preparate culinare

La marginea cartierului 
mis-Nord din Constanța, 
stațiunea Mamaia, s-a amena
jat unul dintre cele mai frumoa
se complexe turistice ale coope
rației de consum : Satul de va
canță Constanța. El dispune de 
25 unități de alimentație publică 
în stil 
nesc, cu 
rative și 
specifice diferitelor zone etno
grafice ale țării. Cîteva din a- 
ceste unități : Casa argeșeană, 
Casa bihoreană. Hanul Pietroa
sele. Casa Feleacul, Casa do
brogeană, Casa doljeană. Casa 
harghiteană, Casa ialomițeană, 
Casa Oltului, Hanul Prahova, 
Casa suceveană, Ana Lugojana 
(Timiș), Feciorii Vrîncioaiei. Pe 
lîngă mîncăruri specifice, unită
țile respective oferă și băuturi 
răcoritoare preparate din fructe 
și esențe din plante. în satul de 
vacanță Constanta se află orga
nizate și expoziții de artizanat 
cu vînzare.

&

FOTBAL

PE TERENURI-SPORTIVITATE DEPLINĂ!
încă trei etape și se va încheia 

acest campionat, care și-a cam de
semnat de multă vreme cîștigătorul, 
lăsînd, în schimb, numeroase for
mații cu neliniștea posibilei retro
gradări în divizia secundă. Situația 
aceasta și-a spus cuvîntul și asu
pra desfășurării ultimei etape. Cu 
toate că în partida Dinamo—Politeh
nica Timișoara s-au produs cîteva 
răsturnări de scor, jucătorii n-au ie
șit din făgașul regulamentului, iar 
arbitrul a avut de condus un joc 
care semăna — după expresia cro
nicarului ziarului „Sportul" — „cu 
un meci de vacanță". însă, la toate 
celelalte întîlniri, disputate foarte a- 
prig. arbitrii au avut mult de furcă, 
distribuind sub formă de „cartonașe 
galbene" nu mai puțin de 23 de a- 
vertismente și dictînd patru elimi
nări de pe terenuri ! La partidele 
F.C. Argeș—Universitatea Craiova, 
Sportul studențesc—F.C. Chimia și 
A.S.A.—F.C. Constanța au fost aver
tizați pentru nereguli cîte patru ju
cători, unii dintre aceștia fiind ul
terior eliminați. Observăm că prin
tre cei care și-au atras penalizări

Astăzi, la ora 9, au loc cele 4 serii 
ale manșei secunde la skeet. Mîine 
și poimîine. manșele la trap.

Este în afară de orice îndoială că 
„Marele premiu Carpați" și, în conti
nuare, Balcaniada de talere (14—18 
iunie). Campionatele europene la 
probele de glonț și campionatele in
ternaționale ale României (19—22 iu
nie) — ce vor fi găzduite tot pe po
ligonul Tunari — oferă ocazia popu
larizării unuia dintre cele mai vechi 
și frumoase sporturi olimpice.

Publicul sportiv, tineretul mal ales 
este invitat și pe această cale să asis
te Ia marile întreceri de tir de la 
Tunari. Deocamdată, vor putea ad
mira măiestria taleriștilor — Intre 
care și românii Florin Iurcenco, Gh. 
Sencovici, Ion Dumitrescu (campion 
olimpic la Roma), Andrei Marinescu, 
Em. Panduru. Mai departe, pe cei 
mai buni trăgători europeni (din 27 
de țări — record de participare !) Ia 
armă calibru redus, armă standard 
și pistol calibru mare.

I. D.
Intrarea la poligonul Tunari este 

liberă. Accesul este posibil cu auto
buzul 48 (de Ia Piața Scînteii). Stația 
de coborire — „Grădina zoologică".

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru metalurgia neferoasă

La Baia Mare au avut loc lucră
rile celei de-a 42-a ședințe a Comi
siei permanente C.A.E.R. pentru me
talurgia neferoasă, la care au luat 
parte delegații din țările membre ale 
C.A.E.R., precum și o delegație a 
R.S.F. Iugoslavia. Au fost examinate 
probleme decurglnd din hotărîrile 
Comitetului Executiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc în do
meniul metalurgiei neferoase și s-a 
stabilit modul de îndeplinire a a- 
cestora.

S-au examinat, de asemenea, pro
bleme ale colaborării dintre țările 
membre ale C.A.E.R. privind gradul 
de asigurare în perspectivă a nece
sarului lor cu metale neferoase și

tv
Programul 1

8.30 — Curs de Hmba germană. 
9.00 — Teleșcoală.

10.00
10.30

12.25
12.30
16.00
16.30
17.00
17.05

17.45

18.05
18.25
19.00

— Curs de Hmba franceză.
— File de dicționar, n Me
dalion Ingrpar Bergman. 
• Filmul artistic „Noaptea 
saltimbancilor".
— Telex.
— închiderea programului.
— Curs de limba rusă.
— Curs de limba engleză.
— Telex.
— Legile tării, legile noastre. 
Avutul obștesc sub scutul 
legii.

17.16 — Algoritm TV — emisiune 
enciclopedică pentru tineret.
— Muzica — emisiune de ac
tualitate muzicală.
— Mult e dulce...
— Gala maeștrilor.
— Județele țării pe verticala 
dezvoltării. Azi — județul Ti
miș.
— 1001 de seri : Ruff șl Reddy.19.20

19.30 — Telejurnal.
20.00 — Revista economică TV.
20.30 — Capodopere... capodopere »
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Casa teleormâneanâ a cooperației de consum din Satul de vacanțil 
Constanța

preventive se afli jucători de obi
cei în atenția arbitrilor, cum sînt 
Ciocîrlan, Deselnicu sau Sandu Mir
cea.

Presupunînd că, la viitoarele eta
pe, echipele clasate pe ultimele 
locuri ar dobîndi punctajul maxim 
(adică șase puncte), rezultă o ame
nințare teoretică cu retrogradarea 
pentru vreo 13 echipe din totalul de 
18 ! Acestui caracter foarte ascuțit 
al Întrecerii din campionatul nostru 
trebuie să-i corespundă măsuri 
foarte ferme de asigurare a depli
nei sportivități pe cîmpurile de joo 
în etapele care urmează. Desigur, 
corpului de arbitraj și observatori
lor federației le revin pe mai de
parte sarcini importante pentru des
fășurarea sportivă a meciurilor, a- 
titudine intransigentă față de even
tualele abateri de la reguli. Nu nu
mai pe timpul jocurilor sau In in
cintele terenurilor I Totuși, principa
lele indatoriri de educare a jucăto
rilor, antrenorilor și spectatorilor cad 
în răspunderea cluburilor, în special 
a celor însărcinate cu organizarea 
partidelor. Cu ajutorul factorilor lo
cali, conducerile cluburilor au obli
gația să asigure climatul cel mai co
rect. pe deplin echitabil din punct de 
vedere sportiv, astfel tncît echipa cea 
mai bună să învingă. Conform regu
lamentului, trei echipe trebuie să re
trogradeze, dar aceasta să se petreacă 
după rezultatele reale, neîntinate de 
încălcarea regulilor sportivității ge
nerale.

V. M.

ATLETISM s Record național ia decatlon
Concursul internațional de deca

tlon, desfășurat Ia Paris, s-a încheiat 
cu victoria atletului român Vasile 
Bogdan, care, cu un total de 7 971 
puncte, a stabilit un nou record na
țional. Vechiul record îi aparținea cu 
7 842 puncte.

★

în ultima zi a concursului interna
țional desfășurat la Bratislava, atleta 
cehoslovacă Helena Fibingerova a 
terminat învingătoare In proba de a-

PRONOEXPRES
CIȘTIGURILE TRAGERII DIN 4 IUNIE 1975 :

Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă 
100% un autoturism „Dacia 1300“ și 
2 variante 10% a 7.000 lei ; Cat. 2 : 3 
variante 10% a 15.179 Iei ; Cat. 3 5 
12,40 a 3.672 lei ; Cat. 4 : 51,30 a 888 
lei ; Cat. 5 : 85,25 a 534 lei ; Cat. 6 : 
3228,05 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA I: 969 794 lei. 

ale colaborării și dezvoltării schim
burilor de produse dintre țările 
membre ale C.A.E.R., precum și 
R.S.F. Iugoslavia.

Comisia a examinat propunerile de 
colaborare privind asigurarea mine
lor și carierelor din țările membre 
ale C.A.E.R. cu utilaje moderne, de 
mare productivitate, precum și pro
gramul de colaborare privind auto
matizarea completă a uzinelor de 
preparare a minereurilor neferoase.

Ședința comisiei s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie, colabo
rare frățească și înțelegere reci
procă.

(Agerpres)

„Oedlp". Adaptarea sl ecra
nizarea : Florlca Gheorghes- 
cu șl Carmen Dobrescu. Dis
tribuția : Oedlp — Sofocle : 
Ion Marinescu : Oedlp — E- 
nescu : David Ohanesian ; Co
mentatorul : Gheorghe Cozo- 
ricl : Iocasta — Margareta Po- 
gonat ; Tlrezlas — Emil Lip- 
tac : Creon — Constantin 
Bărbulescu ; Păstorul — Va
lentin Teodorian ; Vestitorul 
din Corint — Mlrcea Bașta ; 
Slujitorul — Mlhal Dogaru. 
In alte roluri : Ioana Ciomlr- 
tan, Sanda-Maria Ulmeni, 
Marin Negrea, George Ul- 
menl. Corul și orchestra Ope
rei Române. Conducerea mu
zicală : Mlhal Brediceanu. 
(Fragmentele muzicale folosi
te fac parte din discul „Elec- 
trecord" „Oedlp", recent pre
miat de Academia Franceză). 
Regia artistică : Carmen Do
brescu. Cuvlnt Introductiv : 
Zoe Dumltrescu-Bușulenga.

21.40 — Julie Andrews In... 100 de 
roluri. Spectacol muzical la 
care participă Steve La
wrence, Rich Little, Alice 
Ghostley, Robert Goulet.

22.10 — 24 de ore.

Programul 2
20.00 — Film serial pentru eonii i 

Daktarl.
20.25 — Un film văzut de... Ecate- 

rlna Oproiu. Filmul „Scurtă 
lntțlnlre" (regia — David 
Lean).

22.30 — închiderea programului.

COMPETIȚII, 
REZULTATE

FOTBAL. In divizia A, etapa a 
XXXI-a s-a încheiat cu următoarele 
rezultate : Dinamo — Poli. Timișoa
ra 2—2, F. C. Argeș — Universitatea 
Craiova 2—1, Jiul — F.C. Galați 2—0, 
C.F.R. — U.T.A. 2—1, Steagul roșu — 
Universitatea Cluj-Napoca 0—0, 
Sportul studențesc — F.C. Chimia 
3—2, A.S.A. — F.C. Constanța 3—0, 
F.C.M. Reșița — Olimpia 5—1, Poli. 
Iași — Steaua 1—1. In clasament : 
1. — Dinamo (43 p) ; 2. — A.S.A. 
(37 p) ; 3. Univ. Craiova (35 p) ; .„ 
15. — Steagul roșu (27 p) ; 16. —
Univ. Cluj-Napoca (27 p) ; 17. —
Chimia (27 p) ; 18. — F.C. Galați 
(25 p).

RUGBI. Penultima etapă a turnee
lor finale : pentru locurile 1—4 : Di
namo — Farul 6—6 (3—3), Steaua — 
Știința Petroșani 6—3 (6—3) ; pen
tru locurile 5—8 : Grivița roșie — 
Sportul studențesc 6—3 (3—0), T.C.I. 
Constanța — Univ. Timișoara 6—0 
(0—0). Lupta pentru titlu se dă între 
Farul Constanța (13 p) și Dinamo 
(12 ț). Constănțenii mai au de jucat 
cu Steaua, iar dinamoviștii cu Știin
ța Petroșani.

ȘAH. Turneul internațional femi
nin de la Timișoara a fost cîștigat 
de campioana mondială Nona Ga- 
prindașvili (U.R.S.S.), neînvinsă în 
cele 13 partîde disputate. Pe locurile 
următoare : Gertrude Baumstark 
(România) cu 9.5 p ; Suzana Makai 
(România) cu 8,5 p.

OINĂ. Echipa Combinatului Poli
grafic București a cucerit din nou 
„Cupa României". întrecerile finale 
s-au desfășurat la Mangalia. Cîștigă- 
torii au totalizat 16 puncte, fiind ur
mați in clasament de Dinamo Bucu
rești (13 p) și Metalul Roman (11 p).

runcarea greutății cu performanta de 
21,42 m. Pe locul secund s-a situat 
sportiva româncă Valentina Cioltan 
— 18,09 m. în cursa feminină de 100 
m garduri, cîștigată de poloneza No- 
wakowska cu 13”50/100, atleta ro
mâncă Viorica, Enescu a ocupat locul 
doi, cu timpul de 13”88/100.

Concurenții sovietici au cîștigat 
probele de săritură în lungime cu 
rezultate bune : Lidia Alfeeva — 6,63 
m, la feminin, și Valeri Podlujnîi — 
8.12 m, la masculin.

Extragerea a Il-a : Cat. B : 6,90 va
riante a 9.149 lei : Cat. C : 27,20 a 
2.321 lei : Cat. D : 1222,90 a 60 lei 5 
Cat. E : 67.25 a 200 lei ; Cat. F : 
1.782,40 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A: 1.110.279 
lei.

R.P. BULGARIA

Știința-in căutarea 
a noi surse de materii prime

în „frontul științei" 
din Bulgaria lucrează 
66 000 de persoane, 
din care 17 500 sînt 
cercetători. Una din 
tendințele ce caracte
rizează activitatea a- 
cestora este extinde
rea științei în toate 
ramurile economiei, in 
scopul aplicării mai 
rapide In practică a 
cuceririlor sale. în 
baza noului sistem de 
planificare a activității 
de cercetare, elaborat 
recent, alegerea prin
cipalelor teme de stu
diu trebuie fundamen
tată pe cerințe con
crete ale economiei 
naționale.

Atenția cercetători
lor științifici este a- 
cum ațintită asupra 
sarcinilor ce le revin 
în lumina următorului 
cincinal de dezvoltare 
a tării (1976—1980). 
Una dintre acestea 
este extinderea bazei 
proprii de materii pri
me. în acest sens, e- 
forturile principale se 
depun pentru descope
rirea și introducerea 
în circuitul productiv 
a unor noi materii pri
me și materiale, îm
bunătățirea calității 
lor și înlocuirea ma
terialelor deficitare.

O trăsătură comună 
a tuturor acestor 
preocupări este orien
tarea cercetătorilor 
bulgari spre rezervele 
proprii, adică spre a- 
cele surse de materii 
prime locale care, din 
lipsa unor tehnologii 
adecvate, n-au putut 
fi valorificate pînă as
tăzi. Despre această 
orientare în activitatea 
de cercetare am avut 
posibilitatea să stăm 
de vorbă cu Naclo 
Papazov, președintele

Comitetului pentru 
, știință, progres tehnic 
și învățămînt superior. 
„Unul dintre dome
niile In care cercetă
torii noștri au obținut 
rezultate bune — ne-a 
spus interlocutorul — 
este cel al extracției 
de metale. în mod de
osebit, succesele sînt 
palpabile în valorifi
carea zăcămintelor ds 
minereuri neferoasa 
foarte sărace. Deschi
dem, anul acesta, cîte- 
va exploatări de cu-

CORESPONDENȚA 
DIN SOFIA

pru, în care vom folosi 
o metodă proprie de 
extracție, solicitată șl 
aplicată de-a cum și în 
Japonia și Spania și 
față de care manifes
tă în prezent interes 
Iranul și Turcia".

Amintind că Bulga
ria dispune de bogate 
rezerve de șisturi bi
tuminoase. evaluate la 
circa 4 miliarde tone, 
interlocutorul a ară
tat : „înainte de de
clanșarea crizei ener
getice, exploatarea a- 
cestor șisturi nu părea 
eficientă. în prezent, 
cercetările întreprinse 
s-au soldat cu realiza
rea a două instalații 
semiindustriale pentru 
exploatarea șisturilor. 
In vederea obținerii 
de petrol, a diverse 
sorturi de uleiuri șl. 
de asemenea, ca sursă 
energetică. Rezultate 
foarte bune am obți
nut în folosirea mine
reului de fier cu un 
conținut sărac, de nu

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11,

IZ șl 13 iunie. In țară : Vremea va con
tinua să se încălzească ușor. Cerul va 
fi variabil, cu înnorărl mal accentuate, 
mal ales după-amiază, In nordul tării 
și In zonele de deal șl de munte, unde

Terra va cunoaște 
o nouă eră glaciară ?

Un articol consacrat acestei teme, publicat in revista „PARIS 
MATCH", se oprește asupra citorva din concluziile la care au ajuns 
oamenii de știință ca urmare a straniilor variațiuni ale vremii înre
gistrate pe planeta noastră in ultimii ani:

Climatologii care analizează statis
ticile făcute în întreaga lume afir
mă, cît se poate de răspicat — se a- 
rată în articol — că Pămîntul este 
pe cale de a se răci. Climatul Terrei 
a început să încline către frig încă 
din 1940. în cei 35 de ani de atunci, 
temperatura medie a planetei a scă
zut cu 1,5 grade — scădere aparent 
neînsemnată ; și totuși este de ajuns 
ca această temperatură medie să 
scadă cu numai 4 grade pentru ca 
să ne trezim lntr-o nouă eră glaci
ară.

Ceea ce a putut oricine să simtă 
în colțișorul în care își duce exis
tența este că în ultimii cîțiva ani 
s-au produs bizare salturi ale cli
mei, a căror însumare permite sta
bilirea unei medii. Franța. partea 
europeană a U.R.S.S., Siberia și es
tul S.U.A. au ieșit de curînd din cea 
mai blîndă iarnă de care își poate 
aminti vreunul din locuitorii de pe 
aceste meleaguri. în schimb, vestul 
S.U.A. cunoaște de mai multi ani 
ierni deosebit de aspre. Uneori, 
aceste „salturi" locale ale climatu
lui au o anumită explicație. Din cau
za răcirii, marea centură a vînturi- 
lor care se deplasează Ia mari alti
tudini, de la vest spre est, deasupra 
polilor, s-a lărgit deosebit de mult. 
Această lărgire a împins considerabil 
înapoi zonele climatice vecine. Ast
fel, între 30 și 35 de grade latitudine 
nordică, precipitațiile sub formă de 
ploaie s-au dublat în numai 10 ani 
— ceea ce a atras după sine inunda
țiile din Pakistan, Bangladesh, Ori
entul Mijlociu, Algeria, Tunisia și 
Spania. Mai Ia sud, între 12 și 20 
de grade latitudine nordică, ploaia 
a încetat practic să mai cadă — de 
unde și seceta din Sahel, Columbia 
și India.

Climatologii au încetat să mai 
considere că aceste fenomene biza
re in ansamblu ar putea fi acciden
tale. R. Bryson, directorul Institu
tului pentru studierea mediului în
conjurător de la Universitatea din 
Wisconsin, consideră că nimic nu ne 
îndreptățește să sperăm în vreo a- 
meliorare climatică în anii care ur
mează, După părerea acestuia, ne în
dreptăm spre o perioadă glaciară. 
Pentru a verifica această ipoteză a 
fost lansat un vast program de cer
cetări : Global Atmospheric Research 
Programm (G.A.R.P.). în acest ca
dru, 40 de vapoare. 13 avioane. 6 
sateliți artificiali ai Pămîntului, mai 
mult de 1 000 de stații terestre, 4 000 
de oameni de știință au studiat în 
amănunțime o zonă de 50 de milioa
ne de kmp, care se întinde din es
tul Pacificului pînă In vestul Ocea
nului Indian, intre tropice, pentru a 
determina temperatura Terrei. Dar 
va fi nevoie de 2 ani pentru a fi în 
posesia primelor concluzii la care 
vor ajunge participanții la aceste 
cercetări.

Din fericire, de-a lungul secolelor, 
unii climatologi amatori au ținut un 
riguros „jurnal al vremii", însem

mai 30 la sută fler. 
Din el am reușit să 
extragem pînă acum 
mangan, dar cercetă
rile continuă în vede
rea obținerii de cu
pru, argint și plumb. 
Prin tehnologiile pro
puse de cercetătorii 
noștri am atins, astfel, 
două scopuri : micșo
rarea gradului de po
luare a mediului în
conjurător și folosirea 
mai bună a minereu
lui sărac în fier. Alte 
teme de cercetare vi
zează valorificarea 
balgaritului existent 
în mari cantități pe 
teritoriul țării, ca și a 
ghipsului, sării și altor 
materii prime desco
perite, dar pentru care 
ne lipsesc încă tehno
logiile de exploatare 
eficientă".

în încheierea con
vorbirii, Nacio Papa
zov a subliniat însem
nătatea colaborării cu 
specialiștii români. 
„De mai multi ani. a 
spus el, Întreținem cu 
specialiștii români 
strinse legături, intre 
altele, in vederea va
lorificării, în interesul 
ambelor țări, a poten
țialului energetic al 
Dunării". Numeroase 
probleme de bază, a- 
flate în planul comun 
româno-bulgar de cer
cetare, au ca principal 
obiectiv descoperirea 
și valorificarea a noi 
surse de materii pri
me pe teritoriul Bul
gariei. Cooperarea și 
in acest domeniu ates
tă relațiile de colabo
rare prietenească din
tre țările șl popoarele 
noastre, constructoare 
ale socialismului.

C. AMARITEI

va cădea ploaie de scurtă durată. In 
celelalte regiuni, averse izolate. Vînt 
slab, pînă la potrivit, predomlnlnd din 
sectorul vestic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse Intre 8 șl 18 grade, Iar 
cele maxime Intre 18 șl 28 de grade, 
mal ridicate In sudul țării. In Bucu
rești : Vremea va continua să se încăl
zească ușor. Cerul va fi variabil, favo
rabil ploii de scurtă durată dupâ-amla- 
za. Vlnt slab, pînă la potrivit. Tempe
ratura In creștere ușoară.

nările lor fiind astăzi de un mare 
folos. Așa, de exemplu, un vicar din 
orășelul Upminster, provincia Essex, 
situată la est de Londra, a ți
nut, o anumită perioadă, începînd 
din 1697, un caiet cu observații zil
nice asupra condițiilor atmosferice, 
care a devenit dintr-odată de mare 
ajutor. La Berlin, mai multe ge
nerații ale unei familii, Kirsch, au 
ținut, de asemenea, între 1697 și 
1970, un „jurnal meteorologic". Un 
medic din Salem, statul Massa
chusetts, a redactat, zi de zi, din 
1754 pînă in 1829, anul în care 
acesta a murit la vîrsta de 100 de 
ani, dări de seamă detaliate și com
plete despre starea vremii. Prima 
rețea de observații meteorologice în
ființată de vreun guvern și acope
rind întreaga suprafață a unei țări 
a fost înființată cu începere din 1776 
în micul stat german Saxa-Weimar 
și i se datorează lui Goethe. Mai 
apoi, ștafeta a fost preluată de So
cietatea regală de medicină fran
ceză.

Oprindu-se asupra acestor date, 
oamenii de știință caută acum mo
tivele care ar putea explica feno
menul de răcire. Mal întîi s-au gîn- 
dit la o posibilă influență a Soarelui, 
căci astrul zilei se acoperă periodic 
cu pete, la un interval de 11 ani. 
Este adevărat că acest ciclu de 11 
ani are o anumită Influență asupra 
pluviometriei, dar nu explică totuși 
o astfel de răcire. Dar nici ciclul 
mai lung, de 22 de ani, sau altul va
riind intre 16—100 ani, sau intre 180— 
200 de ani nu oferă explicații satis
făcătoare în ce privește răcirea scoar
ței terestre. Desigur, cantitatea de 
raze ultraviolete care ajunge pînă la 
noi variază ritmic, în funcție de a- 
ceste cicluri. Totuși, se pare că e- 
nergia totală care ajunge la sol este 
aceeași (adică de 1,4 kw pe metru 
pătrat).

S-au căutat apoi Influențe care 
ar proveni de la Pămîntul în
suși. Praful datorat erupțiilor vul
canice este capabil să cearnă ca 
printr-o sită razele soarelui, pe par
cursul unor lungi perioade. Se pare 
că există relații foarte evidente în
tre activitatea vulcanică în timpul 
căreia se creează un ecran în fața 
Soarelui și răcirea solului. Și, pe re
vers, atunci cînd vulcanii se află 
într-o stare de somnolentă, cerul se 
înseninează și Soarele încălzește mai 
tare. Diferența de temperatură este 
însă prea mică pentru a deveni un 
argument satisfăcător.

Dar oare civilizația umană ar pu
tea exercita ea însăsi vreo influență 
asupra climatului ? De exemplu, este 
sigur că marile orașe sînt capabile 
să conserve în timpul iernii o tem
peratură cu cel puțin două grade su
perioară celei a satelor învecinate.

în concluzie, un singur lucru se 
poate spune sigur : că cercetările 
întreprinse de G.A.R.P. ridică mult 
mai multe probleme decît a fost In 
stare să rezolve pînă In prezent 
acest organism.
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Mexicul sprijină
Junta Democratică din Spania

Un mesaj al președintelui Echeverria
CIUDAD DE MEXICO 9 (Ager

pres). — Președintele Mexicului, Luis 
Echeverria Alvarez, a remis delega
ției Juntei Democratice din Spania — 
din care fac parte Partidul Comu
nist din Spania, Partidul Socialist 
Popular, monarhiști liberali, membri 
ai Partidului Socialist Muncitoresc 
Spaniol, democrat-creștini, reprezen
tanți ai patronatului — un mesaj în 
care se spune, printre altele : „In 
numele poporului și guvernului Me

xicului țin să vă confirm înțelege
rea, aprecierea și deplina noastră so
lidaritate cu lupta dumneavoastră".

Președintele Echeverria i-a primit, 
la 7 iunie, la Ciudad de Mexico pe 
Santiago Carrillo, secretar general al 
P.C, din Spania, pe socialistul Jose 
Vidai și pe monarhistul Calvo Serer, 
care l-au informat despre programul, 
activitatea și succesele de pină acum 
ale Juntei Democratice din Spania.

ORIENTUL APROPIAT
© Cabinetul egiptean examineazâ consecințele redeschiderii 
Canalului Suez © Intensă activitate diplomatică © Proiecte in

dustriale în zona Port Saidului
CAIRO 9 (Agerpres). — Consiliul 

de Miniștri egiptean, reunit sub con
ducerea premierului Mamdouh Sa
lem, a procedat la examinarea con
secințelor redeschiderii pentru navi
gația internațională a Canalului 
Suez. Mamdouh Salem a relevat e- 
forturile întreprinse de țara sa în ve
derea instaurării unei păci juste în 
zonă, deschiderea Suezului reprezen- 
tînd o. măsură în acest spirit.

La Încheierea reuniunii cabinetului 
egiptean, ministrul informațiilor, Ka
mal Aboul Magd. a declarat că par- 
ticipanții la deliberări au aprobat 
raportul prezentat de primul minis
tru privind 
care le va 
deschiderii 
bile.

vor avea ca principal obiectiv elabo
rarea unui plan comun de acțiune în 
direcția dezvoltării ramurilor indus
triale de bază în țările arabe.

beneficiile economice pe 
obține țara în urma re- 
importantei căi naviga-

PARIS 9 
ședințele Republicii __ ___ ,
Mohamed Husni Mubarak, a fost pri
mit. luni, de președintele Franței, 
Valery Giscard d’Estaing. După în
cheierea convorbirilor, Mohamed 
Husni Mubarak a declarat reprezen
tanților presei că a înminat șefului 
statului francez un mesaj din partea 
președintelui Egiptului, Anwar El 
Sadat, prin care l-a informat despre 
rezultatele recentei întîlniri de la 
Salzburg a președintelui egiptean cu 
președintele Gerald Ford. Mubarak a 
arătat că țara sa se declară pentru 
lărgirea numărului participanților la 
conferința de la Geneva pentru pace 
în Orientul Apropiat, în cadrul căreia 
Franța ar putea juca un rol impor
tant. Vicepreședintele egiptean a a- 
nunțat că a discutat cu președintele 
Franței despre viitoarea vizită a a- 
cestuia în Egipt.

Mohamed Husni Mubarak 
tat, de asemenea, convorbiri 
mul ministru al Franței, 
Chirac.

(Agerpres). — Vicepre- 
Arabe Egipt,

TEL AVIV 9 (Agerpres). — Cabi
netul israelian, reunit într-o ședință 
specială, l-a autorizat pe premierul 
Yitzhak Rabin să discute, în această 
săptămină, la Washington, cu pre
ședintele Ford, probleme privind re
glementarea pe cale politică a situa
ției din Orientul Apropiat. Au fost 
examinate și alte detalii ale con
vorbirilor pe care premierul israelian 
le va avea cu șeful executivului a- 
merican.

„In situația actuală, consideră a- 
genția United Press International, e- 
xistă o bună șansă pentru a exami
na căile și condițiile unui progres în 
direcția păcii" în Orientul Apropiat, 
adăugind că președintele Sadat și 
președintele Ford au procedat la o 
asemenea examinare în cadrul recen
telor convorbiri care au avut loc la 
Salzburg.

CAIRO 9 (Agerpres). — Vicepre- 
mierul și ministrul afacerilor' exter
ne al Egiptului, Ismail Fahmi, va 
efectua o vizită oficială în Marea 
Britanie, cu începere de la 10 iunie, 

- după care va vizita Spania.
TEHERAN 9 (Agerpres). — Iranul 

a hotărit să investească 2 miliarde 
de dolari în proiecte industriale și 
comerciale din zona Port Saidului, 
informează agenția M.E.N. Guvernul 
iranian va participa, de asemenea, la 
plasarea unei conducte petroliere de 
la Suez la Port Said, care va pom
pa petrol spre Europa.

a pur- 
cu pri- 
Jacques

In pre- 
contacte

AMMAN 9 (Agerpres). — 
zent, sînt în curs o serie de 
diplomatice arabe. în vederea stabi
lirii punctelor ce vor fi înscrise pe 
ordinea de zi a celei de-a 3-a reu
niuni a miniștrilor arabi ai indus
triei. Lucrările acestei reuniuni se vor 
deschide in capitala egipteană, la 
17 iunie. Participanții la dezbateri

DOHA 9 (Agerpres). — In cadrul 
vizitei oficiale la Doha, senatorul a- 
merican William Fulbright, fost 
președinte al Comitetului senatorial 
pentru relațiile externe, a fost pri
mit de emirul Qatarului, Khalifa 
Ben Hamad Al-Thani. întrevederea 
— menționează agenția M.E.N. — a 
fost axată asupra examinării ultime
lor mutații intervenite în evoluția si
tuației din Orientul Apropiat și din 
zona Golfului.

LIBREVILLE

Reuniunea anuala a O.P.E.C
LIBREVILLE 9 (Agerpres). - In 

discursul pronunțat la deschiderea 
lucrărilor celei de-a 44-a reuniuni 
ordinare anuale a Organizației Țări
lor Exportatoare de Petrol (O.P.E.C.), 
președintele Gabonului, El Hadj O- 
mar Bongo, a insistat asupra nece
sității inițierii unui dialog între ță
rile exportatoare și cele consuma
toare de materii prime și energie, 
pentru reglementarea pieței cu ast
fel de produse. „Sîntem în favoarea 
dialogului fără nici o excepție, iar la 
acest dialog țările din O.P.E.C. vor 
figura ca parte integrantă a țărilor 
în curs de dezvoltare", a spus pre
ședintele gabonez. Dezbaterile vor

avea
ușile _____  _____ ... __
rea lucrărilor să fie publicat un co
municat cu privire la rezultatul con
sultărilor. Potrivit surselor oficiale 
citate de agențiile de presă, miniș
trii vor analiza documentele pregă
tite în acest scop de experții din 
Comisia economică a O.P.E.C. și 
care se referă la menținerea puterii 
de cumpărare a petrolului față de 
evoluția situației monetare interna
ționale. armonizarea prețului petro
lului în interiorul organizației, adop
tarea unui raport cu privire la ga
zul natural.

PARIS

loc în cea mai mare parte cu 
închise, urmînd ca la încheie-

Comunicat chino-filipinez
Guvernul filipinez pune capăt tuturor relațiilor oficiale cu 

Taiwanul
PEKIN’9 (Agerpres). — La Pekin 

a fost dat publicității, la 9 iunie, co
municatul comun chino-filipinez, in 
urma convorbirilor purtate la Pekin 
de președintele Filipinelor, Ferdi
nand Marcos. In dorința de a dez
volta relațiile bilaterale de priete
nie — se spune in comunicat — 
părțile au hotărit stabilirea relații
lor diplomatice.

Părțile au relevat că sistemul e- 
conomic, politic și social reprezintă 
o problemă internă a fiecărei țări 
și nu poate fi obiectul vreunui a- 
mestec din afară. Sistemele politic 
și social diferite din cele două țări 
nu constituie un obstacol în Calea 
bunelor relații între ele, care se vor 
baza pe principiile respectării re
ciproce a suveranității și integrită
ții teritoriale, neagresiunii și nein
tervenției în treburile interne ale 
celeilalte părți.

Guvernul filipinez recunoaște gu
vernul Republicii Populare Chineze 
drept unic guvern legal al Chinei și

respectă poziția guvernului chinez cu 
privire la existența unei singure 
Chine și cu privire la faptul că Tai
wanul este parte integrantă a te
ritoriului chinez.

In comunicat se arată, de aseme
nea, că părțile vor lua măsuri pen
tru dezvoltarea relațiilor economice 
și culturale bilaterale.

★
După cum informează agenția 

China Nouă, guvernul filipinez a di
fuzat o informare, în care se ara
tă că guvernul Filipinelor pune ca
păt tuturor relațiilor oficiale exis
tente între Filipine și Taiwan. Gu
vernul filipinez abrogă Tratatul de 
amiciție și prietenie și toate celelal
te acorduri oficiale încheiate cu Tai
wanul. Tuturor reprezentanțelor ofi
ciale ale Taiwanului in Filipine li 
s-a cerut să se retragă în decurs de 
o lună de la data semnării comu
nicatului comun al guvernelor Re
publicii Filipine și R. P. Chineze.

Sesiunea Comitetului de eliberare
al Organizației

RABAT 9 (Agerpres). — La Ra
bat au început luni lucrările celei 
de-a 25-a sesiuni ordinare a Comi
tetului de eliberare al Organizației 
Unității Africane (O.U.A.), la care 
iau parte reprezentanți ai țărilor 
membre și ai mișcărilor de eliberare 
națională de pe continentul african.

Turneul secretarului
general al O.N.U.
ALGER 9 — Corespondentul Ager

pres transmite : Secretarul general 
al Organizației 
Kurt Waldheim, a sosit luni la Al
ger, prima etapă a turneului pe care 
îl efectuează . în cadrul misiunii sale 
de a contacta direct pe conducătorii 
țărilor interesate in problema Saha- 
rei occidentale, aflată sub adminis
trație spaniolă. După vizita la Alger, 
Kurt Waldheim va vizita Mauritania, 
Marocul și Spania.

In cursul aceleiași zile, secretarul 
general al O.N..U. a fost, primit de 
președintele algerian Houari Boume- 
diene. Potrivit declarațiilor lui Kurt 
Waldheim, au fost discutate proble
me actuale ale situației internațio
nale, precum și cele legate de șansele 
unei soluționări pașnice a situației 
din Sahara occidentală.

Națiunilor Unite,

Unității Africane
... > ' L.. ., / ■*

respectiv, din Mozambic, Rhodesia, 
Angola, Republica Sud-Africană, Na
mibia.

Intr-o alocuțiune care a inaugurat 
această reuniune, regele Hassan al 
II-lea a subliniat importanța sarci
nilor care stau în fața Comitetului 
de eliberare și a O.U.A. în direcția 
intensificării ajutorului acordat miș
cărilor de eliberare națională.

Pe ordinea.de zi a lucrărilor figu
rează. între altele, realegerea Birou
lui Comitetului de eliberare, adop
tarea raportului prezentat celei de-a 
24-a sesiuni și a unui raport al se
cretarului executiv, raportul Comi
siei permanente administrative și 
financiare, un document al Comisiei 
politice permanente.

Sărbătoarea ziarului
„Neues Deutschland"
BERLIN (De la corespondentul 

nostru). — In capitala R. D. Ger
mane a avut loc sîmbătă și dumi
nică tradiționala sărbătoare popu
lară a ziarului „Neues Deutschland", 
organ al C.C. al P.S.U.G, Pe sce
nele în aer liber din parcul Fried
richshain s-a desfășurat un bogat 
program cultural-sportiv, la care 
și-au dat concursul aproximativ 
3 000 de artiști profesioniști și ama
tori, un mare număr de sportivi. La 
manifestările prilejuite de sărbă
toarea ziarului, au fost prezenți re
prezentanți ai ziarelor unor partide 
comuniste și muncitorești din diver
se țări. Din partea ziarului „Scîn- 
teia" a participat Nicolae Roșea, 
membru în colegiul de redacție.

Oaspeții străini au avut luni o 
întîlnire prietenească la redacția zia
rului „Neues Deutschland" cu Wer
ner Lamberz, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Joachim Hermann, redac- 
tor-șef,' precum și cu alți membri 
ai conducerii ziarului.

încheierea lucrărilor 
Congresului P. C. din Olanda

AMSTERDAM 9 (Agerpres). — La 
Amsterdam au luat sfîrșit lucrările 
celui de-al XXV-l.ea Congres al Par
tidului Comunist din Olanda. Con
gresul a aprobat raportul C.C,, pre
zentat de Henk Hoekstra, președin
tele partidului, și programul de 
acțiune pe perioada următoare, care 
prevede acțiuni in sprijinul satisfa
cerii revendicărilor oamenilor mun

cii privind combaterea șomajului și 
inflației.

O amplă cuvintare consacrată si
tuației internaționale și sarcinilor 
luptei pentru pace și securitate a 
fost rostită de Paul de Groot, mem
bru de onoare al C.C. al P.C. din 
Olanda.

Congresul a ales noul Comitet 
Central.

Un nou start spre Venus
Știrea despre lansa

rea stației automate 
„Venus-9“ spre plane
ta vecină Terrei vine 
să completeze progra
mul „sezonului cos
mic" sovietic, dominat 
de activitatea orbitală 
a echipajului stației 
„Saliut-4“, pe fondul 
ultimelor pregătiri în 
vederea zborului co
mun „Soiuz“ — „A- 
pollo", programat pen
tru luna următoare.

Lansată duminică 
dimineața (ora 4,07 
București), cosmonava 
automată sovietică ur
mează să ajungă in a- 
propierea planetei ve
cine în octombrie. Țe
lul fundamental al a- 
cestui experiment, a- 
nunțat de agenția 
T.A.S.S., constă în 
continuarea cercetări
lor planetei Venus cu 
ajutorul aparatelor au. 
tomate, iar pe par
curs se vor efectua 
studii asupra caracte
risticilor fizice ale 
spațiului interplanetar, 
mai ales măsurători 
asupra cimpurilor

magnetice, vînturilor 
solare, radiației ultra
violete.

De pe orbita circum- 
terestră de 170 km 
stația a pornit spre 
ținta aflată (în ziua 
lansării) la 118 000 000 
kilometri. In linie 
dreaptă. In realitate, 
nava va trebui să 
străbată distanta de 
375 000 000 kilometri, 
datorită mișcării de 
revoluție a planetei 
Venus.

Observatorii științi
fici nu exclud plasa
rea pe Venus a unor 
aparate de măsurători 
care să transmită pe 
Pămînt, măcar pentru 
un timp limitat, noi 
date despre structura 
și caracteristicile pla
netei.

Intre timp, nava-la- 
borator „Cosmonautul 
Vladimir Komarov", 
aflată în apele Mării 
Mediterane, a anunțat 
că, undeva, deasupra 
Africii, motoarele na
vei interplanetare 
„Venus-9“ au Început 
să funcționeze, împin-

gînd-o prin nesfîrșitul 
spațiu cosmic spre 
țintă.

La 8 și 9 iunie, cos- 
monauții sovietici 
Piotr Klimuk și Vitali 
Sevastianov, aflati la 
bordul navei orbitale 
sovietice „Saliut-4“, au 
efectuat explorări 
complexe privind su
prafața Pămîntului și 
atmosfera, în vederea 
îndeplinirii unor sar
cini ale economiei na
ționale, precum și re
zolvării unor proble
me științifice. Cu acest 
prilej, au fost fotogra
fiate mai multe re
giuni ale Uniunii So
vietice, în diferite 
zone ale spectrului. 

Orientarea necesară 
a stației fată de Pă
mînt s-a realizat prin 
intermediul unui sis
tem nou, denumit 
„Kaskad", care a fost 
experimentat de pri
mul echipaj al stației 
„Saliut-4“.

1. DUȚA 
Moscova

agențiile de presă transmit
La Lubliana, eaPitala Slov«- 

niei, au sosit luni Iosip Broz Tito. 
președintele R.S.F. Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, și Kim Ir Sen, secretar 
general al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele R.P.D. Co
reene. Cu prilejul vizitei cei doi pre
ședinți au rostit alocuțiuni în fața 
locuitorilor orașului. In cuvîntările 
lor, cei doi președinți și-au exprimat 
satisfacția în legătură cu convorbi
rile pe care le-au avut la Brdo kod 
Kranja și față de evoluția relațiilor 
dintre cele două țări.

Noua constituție a Gre
ciei 8 fost rat*^icata 'un* de gu
vern. La ceremonia semnării au 
participat președintele Greciei, Mi* 
chail Stassinopoulos, primul ministru 
Constantin Karamanlis, ceilalți mem
bri ai guvernului. Constituția a fost 
aprobată sîmbătă de parlamentul 
grec, după cinci luni de dezbateri.

Lucrările Comitetului a- 
rabo-african de co°perar« au 
luat sfîrșit la Rabat. într-o confe
rință de presă ținută după înche
ierea reuniunii, William Eteki 
Mboumoua, secretar general al 
Organizației Unității Africane, a a- 
rătat că cele două grupe de țări vor 
colabora în domeniile economic, co
mercial, financiar, cultural-științific.

AI XXX-Iea Congres al 
Partidului Social-Democrat
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Dialogul intre toate statele 

singura cale de rezolvare

0 problemelor economice mondiale

rile în curs de dez
voltare", iar cotidia
nul economic „LES 
ECHOS" apreciază că 
„principalul punct de 
înțelegere s-a referit 
la lumea a treia : ță
rile bogate se preocu
pă de situația țărilor 
sărace fiindcă sînt 
împinse de necesitate 
s-o facă".

In general, cum e și

firesc, observatorii aș
teaptă primii pași 
concrețl în direcția 
înfăptuirii a ceea ce 
tot mai mulți oameni 
politici din diverse 
țări consideră ca un 
imperativ major și o 
evoluție necesară — și 
anume crearea unei 
noi ordini economice 
internaționale, bazate 
pe echitate și respect

reciproc. Și, desigur, 
la aceasta se poate 
ajunge numai prin- 
tr-un amplu dialog, la 
care să participe toa
te statele interesate 
— mari, mijlocii și 
mici, dezvoltate și in 
curs de dezvoltare.

Paul
DIACONESCU

in- 
nivel 
avut

din Finlanda l|-a ,ncheiat> la 9 
iunie, în orașul Jyvăskylâ. Participan
ții s-au pronunțat pentru ținerea ce
lei de-a treia faze a Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Europa 
la nivel înalt în vara acestui an.

BONN 9 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Teatrul de 
copii și tineret „Ion Creangă" 
din București, care a participat 
la ediția a cincea a festiva
lului internațional „Experimen
ta", desfășurat în orașul vest- 
german Frankfurt pe Main, și-a 
încheiat turneul. Spectacolele 
date în afara festivalului în o- 
rașele Heidelberg și Reckling
hausen s-au bucurat de un deo
sebit succes.

ROMA 9. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Orchestra 
simfonică a Filarmonicii de 
Stat din Oradea a participat la 
cel de-al X-lea festival inter
național de muzică „Giornate 
Musicale" din Vicenza. Festiva
lul a fost deschis printr-un 
concert al orchestrei orădene, 
dirijată de Erwin Acel și avînd 
ca soliști pe tenorul Mario del 
Monaco și soprana Irene Ori- 
ver. Concertul s-a bucurat de 
un deosebit succes. Solistul 
italian a elogiat orchestra ro
mână, apreciind colaborarea cu 
aceasta drept excelentă.

VIENA 9. — Corespondentul 
nostru transmite : La Viena a 
avut loc o seară omagială 
George Enescu, cu prilejul îm
plinirii a 20 de ani de la moartea 
cunoscutului muzician român. 
Au participat personalități ale 
vieții cultural-artistice vieneze, 
reprezentanți ai ambasadei 
române, precum și un numeros 
public.

Cel de-al 31-lea Salon 
aeronautic și al spațiului 
de Ia aeroportul 
get, inaugurat 
închis duminică porțile într-o at
mosferă calificată de agenția 
France Presse drept apatică și pesi
mistă. Aceasta, în primul rînd, din 
cauza pierderii de către Franța — 
prin hotărîrea celor patru țări vest- 
europene membre ale N.A.T.O. de 
a achiziționa avionul american 
„YF-16", și nu pe cel francez „Mi- 
rage-F-l-E" — a „contractului seco
lului".

parizian Le Bour- 
la 30 mai, și-a

La Berlin au ,ncePut convor
biri între o delegație a R. D. Ger
mane, condusă de Oskar Fischer, 
ministrul afacerilor externe, și o de
legație a Vaticanului, condusă de 
Agostino Casaroli, secretarul' Consi
liului pentru problemele publice al 
Vaticanului. Pe agenda convorbirilor 
se află probleme a căror reglemen
tare interesează ambele părți, precum 
și probleme internaționale actuale.

In urma plebiscituluice ’ 
avut loc duminică în zona turcă a 
Ciprului, s-a creat „statul federat 
turc al Ciprului" — a făcut cunoscut 
luni după-amiază, în sectorul ciprio- 
ților turci din Nicosia, Nejdet Unei, 
președintele interimar al noului stat, 
în absența lui Rauf Denktaș, aflat la 
Ankara.

Franța a făcut prima sa 
experiență nucleară subte
rana, s"a cor>firmat oficial la Pa
ris, transmite agenția France Presse. 
Explozia a avut loc la 6 iunie a.c.

Catastrofa feroviară petre- 
cută duminică seara în apropierea 
gării Waingau (Bavaria) s-a soldat, 
potrivit datelor oficiale, cu 36 
morți și 86 de răniți, dintre care 
parte se află în stare gravă.

de
o

PREMIERUL WILSON DESPRE PROBLEME
V

ALE COLABORĂRII ANGLIEI OJ ȚĂRILE C.E.E.
Două reuniuni 

ternaționale la 
ministerial au 
loc la Paris In ul
timul timp. Prima 
a întrunit pe 
prezentanții celor 18 
țări membre ale 
genției Internaționale 
a Energiei (A.I.E.) ; a 
doua pe delegații din 
cele 24 de state mem
bre ale Organizației 
Economice pentru Co
operare și Dezvoltare 
(O.E.C.D.), care au 
dezbătut, în principal, 
problema materiilor 
prime. Deși diferite, 
cele două reuniuni au 
■vut un numitor 
mun : analizarea 
porturilor dintre 
rile consumatoare 
energie și materii 
me și țările producă
toare ; și, pe un plan 
mai general, dintre 
țările capitaliste in
dustrializate și cele în 
curs de dezvoltare.

Prima întrebare pe 
care și-o pun comen
tatorii este aceea da
că tntrunirile de la 
Paris au adăugat, in
tr-adevăr, noi ele
mente, sugestii și ini
țiative la dosarul vast 
și complex al dialogu
lui si cooperării in
ternaționale în vede
rea soluționării pro
blemelor actuale, atit 
de acute, ale econo
miei mondiale.

în declarația dată 
publicității la sfîrșitul 
primei reuniuni, 
niștrii celor 18 
membre ale

re-
A-

co- 
ra- 
ță- 
de 

pri-

ml- 
tări 

A.I.E.

s-au pronunțat oficial - 
pentru continuarea 
dialogului cu țările 
producătoare de pe
trol, apreciind că re
uniunea pregătitoare 
de la Paris din luna 
aprilie „a deschis 
drum către o discuție 
largă și serioasă în 
vederea stabilirii unor 
mai bune relații între 
țările producătoare și 
cele consumatoare de 
petrol". Totodată, mi
niștrii „au subliniat 
interdependența cres- 
cîndă dintre națiuni, 
indiferent de stadiul 
lor de dezvoltare, și 
au insistat ca dezvol
tarea economică și 
socială să se înteme
ieze pe o creștere eco
nomică mondială in 
condiții de stabilitate 
și echitate".

Observatorii au re
marcat, de asemenea, 
unele poziții noi afir
mate în cursul reu
niunii. Bunăoară, de
clarația secretarului 
de stat american, 
Henry Kissinger, că 
„S.U.A. vor susți
ne toate eforturile 
întreprinse de Franța 
în vederea reluării 
reuniunii pregătitoare 
a Conferinței inter
naționale asupra e- 
nergiei". Reprezen
tantul american a a- 
firmat că dialogul ar 
putea fi reluat în ur
mătoarele luni și a 
preconizat, totodată, 
crearea a trei comisii 
care să studieze, se
parat, principalele su-

biecte : energia, ma
teriile prime, dezvol
tarea țărilor celor mai 
defavorizate.

La rîndul lor, parti
cipanții la a doua re
uniune au adoptat, în 
unanimitate, „Decla
rația O.E.C.D. asupra 
relațiilor cu țările în 
curs de dezvoltare", în 
care, printre altele, se 
arată că miniștrii ce
lor 24 de țări „au ho- 
tărît să studieze poli
ticile menite să întă
rească poziția țărilor 
în curs de dezvoltare 
în economia mondială 
și s-au declarat pe 
deplin dispuși să exa
mineze împreună cu 
țările în curs de dez
voltare chestiunile ce 
se pun în 
accentuînd 
aspectele 
alimentare, 
produselor 
ajutorului pentru dez
voltare acordat țărilor 
celor mai defavoriza
te". In încheiere, par
ticipanții și-au expri
mat hotărîrea de a 
continua dialogul „în 
vederea înfăptuirii u- 
nor progrese reale pe 
calea unei structuri 
mai echilibrate și mai 
echitabile a relațiilor 
economice internațio
nale.

Comentînd cele 
două întîlniri, agenția 
FRANCE PRESSE 
consideră că pozi
țiile exprimate ar 
reprezenta „un pas li
mitat în direcția te
zelor susținute de ță-

acest sens, 
mai ales 
producției 

energiei, 
de bază și

ROMA

Amplă manifestare sub deviza

„Unitate !", „Unita
te !“ — cu aceste cuvin
te, scandate de sute de 
glasuri, s-au 'încheiat 
la Rimini lucrările A- 
dunării reprezentanți
lor celor trei princi
pale centrale sindi
cale italiene : C.G.I.L., 
C.I.S.L. și U.I.L. Adu
narea de la Rimini a 
reprezentat un prilej 
de analiză a activității 
desfășurate de organi
zațiile profesionale ale 
puternicului detașa
ment al clasei munci
toare italiene și ale ce
lorlalte pături ale ce
lor ce muncesc, consti
tuind, in același timp, 
un nou pas înainte in 
procesul făuririi unită
ții mișcării sindicale.

Amplul taport pre
zentat de Piero Cer
niți, in numele Fede
rației C.G.l.L.-C.l.S.t,.- 
V.I.L., ca și dezbate
rile care au urmat, au 
pus in evidență tabloul 
întunecat al situației 
economice din țară. Se 
știe că in sectorul con
strucțiilor au fost des
ființate in ultimul 
timp peste 250 O00 de 
posturi : sînt de ase
menea in pericol alte 
700 000 de posturi in

unității
industrie și in servi
cii. Prețurile bunurilor 
de larg consum conti
nuă să crească. Inves
tițiile au scăzut cu 
30—35 la sută față de 
nivelurile din 1974.

Pornind de la aceste 
constatări, intervenți
ile delegaților in ca
drul adunării, ca și 
documentele adoptate 
in unanimitate de că
tre participanți au e- 
vidențiat importanța 
transpunerii in fapt a 
„unui proiect de re- 
conversiune industria
lă", ca o modalitate 
concretă destinată să 
determine scoaterea 
țării din actuala criză 
economică. Adunarea a 

lunile
iunie și iulie să fie 
organizate un șir de 
acțiuni comune de 
luptă, in sprijinul apă
rării locurilor de mun
că, cit și al relansării 
producției in principa
lele sectoare ale eco
nomiei. A fost, tot
odată, aprobată con
stituirea unor comite
te de coordonare, in 
vederea organizării 
principalelor acțiuni 
revendicative. Unul din 
cele . două documente

hotărit ca in

adoptate se referi pe 
larg la „momentele 
centrale ale inițiativei 
sindicale", enumerind 
printre acestea : lupta 
muncitorilor care lu
crează in cadrul socie
tăților cu participație 
statală și în industria 
automobilului, a celor 
din industria energe
tică și din alte sectoa
re de activitate spre a 
determina o reînnoire 
a întregului aparat 
productiv al țării, ini
țierea unei noi politici 
energetice, dezvoltarea 
agriculturii, dezvolta
rea construcțiilor in
dustriale și de locuin
țe, rezolvarea proble
melor specifice regiu
nilor din sudul țării.

Întreaga presă italia
nă apreciază că adu
narea de 
prezintă 
concretă 
unității • 
mișcării 
lupta oamenilor mun
cii pentru dezvoltarea 
economică a țării, pen
tru progres și demo
crație.!

la Rimini re- 
o contribuție 
la intărirea 

de acțiune a 
sindicale, la

Radu BOGDAN

LONDRA 9 (Agerpres). — Primul 
ministru al Marii Britanii, Harold 
Wilson, a rostit, luni, un discurs în 
Camera Comunelor, in cadrul căruia 
s-a referit la unele probleme ale 
cooperării țării sale cu partenerii 
din Comunitatea economică vest- 
europeană, după referendumul na
țional din 5 iunie care, după cum 
se știe, a prilejuit un vot majoritar 
al electoratului în favoarea partici
pării Angliei, în continuare, la 
Piața comună. între altele, premierul 
laburist a arătat că, după ce ale
gătorii britanici au optat pentru 
rămînerea țării în C.E.E., guvernul 
său intenționează să participe in
tegral la activitatea tuturor organis
melor- Pieței comune, inclusiv la 
Parlamentul vest-european — la 
care Anglia nu a luat parte pînă 
acum. El a apreciat, in continuare, 
că sprijinul alegătorilor față de 
participarea la C.E.E. și față de po
litica economică a guvernului labu
rist va contribui la „restabilirea 
încrederii internaționale față de 
Marea Britanie". Intre altele, Harold 
Wilson a precizat că numeroase 
companii străine vor trece la trans
punerea în viață a unor proiecte de 
investiții in Marea Britanie, care 
vor contribui la redresarea econo
mică a țării. El a accentuat faptul 
că hotărîrea privind rămînerea în 
Piața comună nu va soluționa de la 
sine dificultățile economice ale țării

și că este nevoie de eforturile con
jugate ale națiunii pentru rezolvarea 
problemelor existente.

Pentru prima dată în istoria parla
mentului britanic, dezbaterile de 
luni din Camera Comunelor au fost 
radiodifuzate. Transmisiile de radio 
în direct din Camera Comunelor se 
vor realiza, cu titlu experimental, 
timp de patru săptămîni, în baza 
unei hotărîri a parlamentului.

0 declarație 
a senatorului Kennedy
WASHINGTON 9 (Agerpres). — 

Senatorul Edward Kennedy a dat 
publicității o declarație în care se 
pronunță pentru modificarea actua
lei politici americane față de Asia 
de sud-est. „Administrația — a spus 
el — trebuie să elaboreze o politică 
de natură să reflecte noile realități 
din Indochina, prin inițierea unei 
diplomații de reconciliere și norma
lizare a relațiilor cu guvernele de Ia 
Hanoi, Saigon și Pnom Penh". Ed
ward Kennedy a apreciat că o ast
fel de politică trebuie însoțită de 
furnizarea de către S.U.A. a unei 
asistențe umanitare popoarelor Indo- 
chinei.

Rezultatele referendumului din Elveția
în cazul celor cu ridicata și de la 4,4 
la 5,6 la sută la cele cu amănuntul), 
extinderea restricțiilor asupra inves
tițiilor străine și necesitatea aprobă
rii cu 51 la sută din totalul voturilor 
celor două camere ale parlamentu
lui a cheltuielilor bugetare deficita
re (și nu cu o majoritate simplă, ca 
pînă acum)-. A cincea măsură, res
pinsă, prevedea majorarea taxelor 
percepute la combustibilul industrial 
și la cel pentru încălzit.

BERNA 9 (Agerpres). — Alegătorii 
elvețieni au participat duminică la 
un referendum național asupra unui 
set de cinci măsuri în domeniul po
liticii economice interne, aprobînd 
patru dintre ele și respingînd-o pe 
ultima. Corpul electoral s-a pronun
țat pentru : sporirea cu o treime a 
suprataxei asupra importului de ben
zină, majorarea impozitelor percepu
te la vînzări (de la 6,6 la 8,4 la sută

DE PRETUTINDENI
• CONCLUZIILE 

CONFERINȚEI INTER
NAȚIONALE ASUPRA 
FUMATULUI. New Yorlt 
s-a încheiat Conferința interna
țională asupra fumatului, orga
nizată de către Institutul națio
nal și Societatea americană 
?entru problemele cancerului, 

n concluzie, experții din cele 51 
de țări participante la lucrări 
au recomandat, între altele : 
menționarea pe pachetele de ți
gări a cantității de gudron, ni
cotină și monoxid de carbon 
conținute în fiecare țigară, fa
cilitarea eforturilor celor ce do
resc să renunțe la fumat, aver
tizarea femeilor gravide asupra 
pericolelor la care este expus 
fătul (riscul ca acesta să piară 
sau să sufere vătămări grave 
fiind stabilit cert din punct de 
vedere medical), interzicerea 
fumatului în' incinta instituțiilor 
de învățămînt ș.a.

• DEMAGOGIE CARE 
NU ÎNȘEALĂ PE NI
MENI. „Mareșalul de aviație" 
Nguyen Cao Ky, fost prim mi
nistru al regimului saigonez de 
tristă amintire, refugiat de mî- 
nia populară, a declarat ziariș
tilor că este „cit se poate de să
rac", fiind gata să se angajeze 
ca șofer de taxi in S.U.A. 
De asemenea, alți membri 
importanți ai fostei admi
nistrații saigoneze s-au declarat 
„gata să accepte orice fel de 
muncă în S.U.A.". Presa occi
dentală, care inserează aseme
nea știri, consideră însă că de
clarațiile fostelor căpetenii sai
goneze sînt demagogice. Zia
rele amintesc că numeroși 
membri ai vechiului regim, co- 
rupți pînă în măduva oaselor, 
au dus cu ei în „refugiu" o 
mare cantitate de aur, bijuterii, 
hîrtii de valoare etc. Sînt bu
nuri care, firește, revin de 
drept poporului Vietnamului de 
sud, iar declarații ca cele a- 
mintite mai sus nu au ca scop 
decît să arunce praf în ochii 
opiniei publice internaționale.

• AVANTAJELE ȚESĂ
TURILOR DE IN. Cultura 
inului a luat o mare dezvoltare 
în U.R.S.S„ căreia îi revine 
astăzi circa 80 la sută din pro
ducția mondială de fire și țesă
turi din această plantă. Inul 
ocupă in Uniunea Sovietică o 
suprafață de peste 1.3 milioane 
ha și se prevăd pentru cinci
nalul următor mari investiții 
pentru extinderea acestei cul
turi, mecanizarea completă a 
lucrărilor agricole și dezvolta
rea complexă a respectivei ra
muri textile prelucrătoare. Cul
tivatorii au la dispoziție peste 
două sute de soiuri. Durabilita
tea fibrelor de in este de două 
ori mai mare ca a celor de bum
bac și de trei ori ca a cglor de 
lină, țesăturile respective dis- 
punind de calități ideale care 
le fac utilizabile în cele mai di
ferite scopuri.

• LA SECȚIA DE EGIP
TOLOGIE a Universității 
din Manchester, Marea Brita
nie, se fac febrile pregătiri în 
vederea unui interesant studiu. 
O echipă specială de cercetă
tori, dispunînd de instrumente 
de lucru dintre cele mai mo
derne (aparate Roentgen, mi- 
croscoape electronice ș. a.), va. 
proceda la examinarea minuți
oasă a corpului mumificat al 
unei fete ce a trăit în urmă cu 
2 000 de ani in Egiptul antic. 
In acest studiu, prevăzut să 
dureze o lună de zile, sînt an
grenați radiologi, dentiști, far
maciști, precum și experți în 
egiptologie.

• POPULAȚIA POR
TUGALIEI. După cum a a- 
nunțat Institutul național de 
statistică de la Lisabona, la 31 
decembrie 1974 populația Por
tugaliei și a insulelor ei din O- 
ceanul Atlantic era de 9 014 000 
persoane.

• PATRUPEDE INTE
LIGENTE. La Solleefteă, în 
nordul Suediei, s-a dezvoltat un 
mare centru de creștere și dre
sare a clinilor ciobănești. Prin
tre cei ce se adresează acestui 
centru se numără Ministerul A- 
părării, poliția, autoritățile va
male și persoanele care și-au 
pierdut vederea. Faima inteli
gentelor patrupede a depășit 
granițele țării. Cîini instruiți 
pentru descoperirea narcotice
lor au fost exportați în R.F.G., 
Finlanda, Elveția, Porto Rieo 
etc. Centrul consideră însă că 
performanța sa cea mai remar
cabilă o constituie dresarea cli
nilor pentru descoperirea de 
mine, folosiți de forțele O.N.U. 
din Orientul Mijlociu și din Ci
pru.

• DUPĂ ESCALADA
REA EVERESTULUI. Re- 
întoarsă duminică la Tokio, ja
poneza Junko Tabei, prima fe
meie care a cucerit Everestul, a 
tăcut noi declarații in legătură 
cu ascensiunea sa remarcabilă. 
Tabei a spus între altele : „Cul
mile erau acoperite de zăpadă 
moale, iar vîntul nu bătea de
loc... Priveliștea era atit de fru
moasă... Am rămas acolo 50 de 
minute". întrebată despre pla
nurile de viitor, Junko Tabei a 
declarat că intenționează să 
participe la o expediție la Po
lul Sud.

• O FURTUNĂ DE 
PRAF de o violență neobiș
nuită s-a abătut, duminică, a- 
supra capitalei Indiei. Viteza 
vintului a atins 70 de kilometri 
pe oră, vizibilitatea fiind redusă 
sub 100 de metri. Furtuna a 
fost urmată de o puternică 
ploaie tropicală, in urma căreia 
s-au produs inundații în unele 
zone ale orașului Delhi, Timp 
de două ore, legăturile aeriene 
cu capitala Indiei au fost între
rupte.
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