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ÎN DRUM SPRE PATRIE
Președintele Nicolae Ceausescu 

a făcut a scurtă vizită 
la Washington

Convorbiri între președintele Nicolae Ceaușescu
Evidențiind perspective promițătoare, consacrind voința comună de amplificare și președintele S.U.A., Gerald Ford

a colaborării româno-mexicane, de conlucrare pe arena internațională,

pentru cauza păcii, prosperității și securității popoarelor

VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU 
IN MEXIC S-A ÎNCHEIA!

în dimineața zilei de 11 
iunie, la ora 8,30 (ora 
locală) - președintele 
Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu și 
celelalte persoane ofici
ale române au părăsit 
Mexicul, îndreplîndu-se 
spre Statele Unite ale 

Americii
!N PAGINA A 1V-A

Plecarea din Mexic

Ceremonia semnării Declarației solemne comune 
si a altor documente româno-mexicane
7Ziua de 10 iunie a marcat un moment de importanță istorică în relațiile româno-mexicane ; în această zi, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Statelor Unite Mexicane, Luis Echeverria Alvarez, au semnat, intr-un cadru festiv. Declarația solemnă comună româno-mexicană.La ceremonie — desfășurată în marele salon al reședinței președintelui Mexicului „Los Pinos“ — au luat parte tovarășa Elena Ceaușescu, doamna Maria Esther Zuno de Echeverria.Sînt prezenți tovarășii Gheorghe Oprea, Dumitru Popescu, George Macovescu, Vasile Pungan, Nicolae Doicaru, Nicolae Ionescu, celelalte persoane oficiale care îl însoțesc pe șeful statului român în vizita în Mexic.Sînt prezenți, de asemenea, membrii guvernului mexican, alte personalități locale, ziariști mexicani și străini.După semnarea Declarației solemne comune — care așază pe o bază trainică relațiile bilaterale și proclamă principiile după care se călău

zesc România și Mexicul în relațiile internaționale — în prezența celor doi șefi de stat, au fost semnate celelalte documente româno-mexicane:— Acord de cooperare economică și industrială ;— Acord de cooperare agrozootehnică și forestieră ;— Acord de cooperare în domeniul industriei ușoare.Acordurile au fost semnate de Gheorghe Oprea, viceprim-ministru, și, respectiv. Oscar Brauer Herrera, ministrul agriculturii' și zootehniei, și Jose Campillo Sainz, ministrul industriei și comerțului.— Acord de cooperare în domeniul construcției de mașini ;— Acord de cooperare în domeniul mineritului ;— Acord de cooperare privind utilaje energetice ;— Acord de cooperare în domeniul petrolului și petrochimiei ;— Acord în domeniul utilizării energiei nucleare în scopuri pașnice.Acordurile au fost semnate de Gheorghe Oprea, viceprim-ministru, și Francesco Javier Alejo, ministrul patrimoniului național.

— Acord de cooperare științifică șl tehnologică ;— Acord de cooperare și schimburi în domeniul cinematografiei ;— Acord de cooperare turistică.Documentele au fost semnate de George Macovescu, ministrul afacerilor externe, și Emilio Rabasa, ministrul, relațiilor externe.Prin conținutul lor, toate aceste acorduri și convenții pun o bază solidă, concretă, colaborării multilaterale româno-'rnexicane în domeniile economic, tennico-științific și cultural.După semnarea Declarației solemne comune și a celorlalte documente româno-mexicane, cei doi șefi de stat își string mîinile îndelung, se îmbrățișează, în aplauzele întregii asistențe.Au luat apoi cuvîntul președintele Luis Echeverria Alvarez și președintele Nicolae Ceaușescu.,întreaga ceremonie a fost transmisă în direct de televiziunea din Ciudad de Mexico, care a ținut să facă cunoscut milioanelor de telespectatori mexicani acest eveniment de maximă importanță în relațiile dintre România și Mexic.
DECLARAȚIE SOLEMNA COMUNA 

a președintelui Republicii Socialiste România 
și a președintelui Statelor Unite MexicanePreședintele Republicii Socialiste România și președintele Statelor Unite Mexicane— înlilnindu-se într-o atmosferă cordială de încredere și stimă reciprocă, care reflectă relațiile de caldă prietenie statornicite intre țările lor,— animați de dorința comună de a dezvolta in ritm accelerat relațiile de prietenie și cooperare reciproc avantajoasă intre popoarele mexican și român, în toate domeniile de interes comun, pe baza trainică a respectării principiilor și normelor de drept și justiție internaționale,— convinși că afinitățile de limbă și cultură constituie o bază importantă pentru înțelegerea și apropierea dintre popoarele mexican și român,— din dorința de a-și aduce o contribuție hotărîtă la cauza păcii, progresului și securității internaționale, la dezvoltarea cooperării dintre toate statele, la instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale,au adoptat următoarea Declarație solemnă comună :

ICei doi președinți reafirmă, in mod solemn, că relațiile dintre cele două state, precum și relațiile dintre acestea cu celelalte state se bazează pe normele dreptului International, pe principiile *1 scopurile Cartei Organizației Națiunilor Unite.
NICOLAE

precum și pe principiile înscrise în Carta drepturilor și îndatoririlor economice ale statelor. In acest sens, ei scot în relief necesitatea imperioasă a aplicării riguroase în viață a tuturor acestor principii și, in mod special, a următoarelor :1. Dreptul imprescriptibil al fiecărui stat la existentă și deplină independență.2. Dreptul suveran și inalienabil al tuturor statelor de a decide singure asupra destinelor lor, de a-și alege și dezvolta în mod liber sistemul politic, economic și social, in conformitate cu voința și interesele lor proprii.3. Deplina egalitate de drept a tuturor statelor, fără deosebire de mărime, potențial sau nivel de dezvoltare.4. Obligația statelor de a nu interveni, în Aici un fel și sub nici un motiv, in afacerile interne ale oricărui alt stat.5. Obligația statelor de a nu recurge, sub nici un pretext, împrejurare sau formă, la folosirea forței sau la amenințarea cu forța împotriva altui stat, precum și de a se abține de la exercitarea oricărui mod de constrîngere de ordin politic sau economic. Respectarea acestui principiu nu va aduce prejudicii aplicării dreptului inerent al fiecărui stat la autoapărare individuală sau colectivă, in conformitate cu articolul 51 al Cartei Organizației Națiunilor Unite.6. Obligația statelor de a rezolva diferendele dintre ele exclusiv prin mijloace pașnice, pentru ca pacea și securitatea internațională să nu fie puse in primejdie.

7. Obligația fiecărui stat de a respecta integritatea teritorială a celorlalte state.8. Dreptul și îndatorirea tuturor statelor, fără deosebire de orinduirea lor social-politică, de a coopera între ele în toate domeniile de interes comun, pe baza asigurării avantajului reciproc și echității, pentru a favoriza progresul tuturor națiunilor.9. Dreptul imprescriptibil al tuturor statelor de a-și exercita deplina suveranitate asupra resurselor lor naturale.10. Dreptul tuturor statelor de a beneficia de cuceririle științei și tehnicii, pentru accelerarea progresului lor economic și social.11. Obligația tuturor statelor de a îndeplini prevederile Declarației universale a drepturilor omului.12. Statele vor îndeplini cu bună credință obligațiile pe care și le-au asumat în conformitate cu Carta Organizației Națiunilor Unite, cu Carta drepturilor și îndatoririlor economice ale statelor, precum și cele care rezultă din acordurile internaționale care au iosi încheiate pe baza acestor principii.
IIExaminind situația internațională actuală în lumina principiilor enunțate mai sus, cei doi președinți consideră că mutațiile înregistrate pe plan mondial au condus Ia inițierea unei etape de

CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

LUIS
(Continuare în pag. a III-a)

ECHEVERRIA ALVAREZ
Președintele Statelor Unite Mexicane

Miercuri după-amiază, în timpul unei scurte opriri la Washington, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. a făcut o vizită, președintelui Statelor Unite ale Americii, Gerald Ford.Pe aeroportul bazei militare aeriene Andrews, unde a aterizat avionul, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîmpinați de Henry A. Catto, șeful protocolului S.U.A., Harry Barnes jr„ ambasadorul Statelor Unite în România, înalte oficialități civile și militare.Au fost prezenți Corneliu Bogdan, ambasadorul țării noastre la Washington, ambasadorul Ion Datcu, reprezentant permanent al României la Națiunile Unite, membri ai ambasadei.Oaspeții români sînt invitați în elicoptere, care după 10 minute de zbor aterizează în parcul „Elipsa" al Casei Albe. Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, însoțit de George Macovescu, ministrul afacerilor externe, și de persoanele care i-au ieșit în Intîmpinare, se îndreaptă către Casa Albă, unde este așteptat de președintele Statelor Unite, Gerald Ford, și

de secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger.La intrarea In Casa Albă, garda militară, formată din ostași ai celor trei arme, prezintă onorul președintelui României. Trompeții sună prelung „Onor la președinte", în cinstea înaltului oaspete român.Președintele Gerald Ford 11 invită pe președintele Nicolae Ceaușescu în salonul „Rotonda", unde, după o scflrtă întîlnlre cu reprezentanții presei, televiziunii și posturilor de radio americane și străine, încep convorbirile oficiale.Convorbirile dintre cei doi președinți sînt o continuare firească a dialogului româno-american la nivel înalt început cu ani în urmă.Deși realizate în cadrul unei escale scurte. convorbirile dintre cei doi președinți au abordat probleme majore ale relațiilor politice, economice, comerciale și tehnico-științifice dintre România și S.U.A., au scos în relief noi posibilități și căi de amplificare a colaborării dintre cele două națiuni. De asemenea, cei doi președinți au analizat aprofundat probleme ale actualei situații internaționale, căile soluționării acestora în interesul securității și păcii mon

diale. modalitățile de conlucrare e celor două țări în interesul dezvoltării libere a popoarelor, al intensificării colaborării dintre toate statele fără deosebire de orînduiri sociale, pentru instaurarea unor noi relații internaționale, a unei lumi mai bune și mai drepte.Intilnirea și convorbirile dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Gerald Ford au constituit un nou și important pas înainte în ridicarea pe o treaptă superioară a relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre România fi Statele Unite.La convorbirile dintre cel doî președinți, purtate la Casa Albă într-o atmosferă de cordialitate și înțelegere reciprocă. Intr-un spirit constructiv, au participat Henry Kissinger, secretarul de stat al S.U.A., George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Vasile Pungan, consilier al președintelui republicii, șl H. Barnes jr., ambasadorul S.U.A. la București.La sfîrșitul convorbirilor, cei doi președinți s-au fotografiat și și-au luat un călduros rămas bup.Președintele Ford l-a condus pe președintele Nicolae Ceaușescu In grădina trandafirilor, unde aștepta coloana de mașini oficiale.
COMUNICATIn cadrul unei scurte opriri la Washington, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, s-a întîlnit la Casa Albă cu președintele Statelor Unite, Gerald Ford.La Intîlnire au participat ministrul afacerilor externe, George Macovescu, și secretarul de stat, asistent al președintelui pentru problemele securității naționale, Henry Kissinger.Cei doi președinți au discutat un larg cerc de probleme de interes comun. Ei au analizat stadiul actual al relațiilor bilaterale, constatînd că acestea se dezvoltă pozitiv și satisfăcător, în conformitate cu principiile înscrise. în Declarația comună din 5 decembrie 1973 și în Declarația comună cu privire la cooperarea economică, industrială și tehnică.

Apreciind în mod deosebit creșterea comerțului din ultimii ani,- ei și-au exprimat convingerea că ambele părți trebuie să depună eforturi pentru ratificarea acordului privind relațiile comerciale, care va aduce o contribuție importantă la continua lărgire și întărire a relațiilor dintre cele două state. Ei au căzut de acord ca problemele umanitare să fie soluționate pe baza bunăvoinței și încrederii reciproce și au exprimat satisfacția față de progresul continuu al relațiilor și schimburilor în domeniile culturii, științei și tehnicii.Președintele Ceaușescu și președintele Ford au făcut, de asemenea, un. schimb de păreri asupra celor mai importante probleme internaționale actuale.Ei și-au exprimat hotărîrea de a acționa constructiv pentru încheierea

cu succes a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa și pentru menținerea și consolidarea păcii în alte zone ale lumii, în conformitate cu Declarația comună asupra principiilor.Ei au accentuat necesitatea unor •- forturi de largă cooperare pentru soluționarea problemelor economice internaționale actuale, inclusiv alimentația, energia și materiile prime, pe o bază echitabilă. El au subliniat necesitatea unor măsuri efective de dezarmare și a unor eforturi necontenite pentru obținerea unor progrese în negocierile privind Orientul Apropiat și Ciprul.Președintele Ford a mulțumit președintelui Ceaușescu personal pentru invitația de a vizita România, exprimîndu-și dorința ca vizita să aibă loc la cea mai apropiată dată reciproc acceptabilă.
Vizita tovarășei Elena
la Academia naționalăMiercuri după-amiază, acad. dr. ing. Elena Ceaușescu a făcut o vizită la Academia națională de științe a Statelor Unite ale Americii.La sosire a fost întîmpinată de acad. Philip Handler, președintele Academiei de științe, acad. Bernhard Witkop, James Sampas, reprezentant al asistentului secretarului de stat, Lawrence Mitchell, șeful Departamentului comisiei de relații internaționale al Academiei naționale de științe, David Becker, asistentul președintelui Academiei.

Cu acest prilej a avut loc un schimb de vederi privind evoluția legăturilor dintre Academia Republicii Socialiste România și Academia națională de științe a Statelor Unite, subliniindu-se, totodată, posibilitățile existente de dezvoltare a schimburilor și de multiplicare a relațiilor dintre cele două instituții naționale de științe.Conducerea Academiei naționale de științe a oferit un ceai în onoarea tovarășei Elena Ceaușescu, la care

Ceaușescu 
de științe au participat membri ai conducerii acestui for național de științe.Președintele Academiei, Philip Handler, a invitat pe tovarășa Elena Ceaușescu să viziteze sălile acestei prestigioase instituții din capitala Statelor Unite.Intîlnirea și convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, de înțelegere reciprocă, marcînd dorința ambelor părți de a asigura ascensiunea continuă a colaborării jtiințifica româno-americane.

Alte întîlniri deMiercuri după-amiază, tovarășul Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, însoțit de Nicolae Doicaru, consilier al președintelui republicii, și Nicolae Ionescu, ministru ■secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, s-a întîlnit la Washington cu Rogers Morton, secretar al comerțului al S.U.A.La intîlnire a participat John Armitage, adjunct al asistentului secretarului Departamentului de Stat pentru problemele europene.Au fost discutata probleme de in

teres comun privind cooperarea economică și industrială între România și S.U.A., în domeniile construcției de mașini, industriei petroliere și petrochimice, industriei ușoare și in alte ramuri.
★în aceeași zi, tovarășul Dumitru Popescu, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, s-a întîlnit cu James Keogh, directorul Agenției de informații a Statelor Unite (U.S.I.A.).La întilnire au participat Yale Richmond fi Guy Corriden, directori

lucruîn Departamentul de Stat. Cu acest prilej au fost discutate probleme privind relațiile de schimburi și colaborare dintre România și S.U.A. in domeniul culturii și învățămîntului.Examinîndu-se stadiul actual al a- cestor raporturi, a fost exprimată de ambele părți dorința de a lărgi și diversifica relațiile culturale romă- no-americane în scopul unei mal bune cunoașteri a celor două popoare, a valorilor lor spirituale, al întăririi prieteniei și cooperării reciproc avantajoase dintre România fi Statele Unite ale Americii.
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SESIUNEA SOLEMNA A PARLAMENTULUI MEXICAN
Cuvintarea președintelui Cuvintul senatorului Vicente Fuentes Diaz

Nicolae Ceaușescu
Domnule președinte, Doamnelor și domnilor deputați.Doamnelor și domnilor,Aș dori să încep prin țumi pentru salutul pe adresat și pentru sentimentele prietenie și solidaritate pe care le-ați manifestat la adresa poporului meu. La rindu-mi, îmi face o mare plăcere să vă pot adresa dumneavoastră, și prin dumneavoastră întregului popor mexican prieten, un salut cordial și cele mai bune urări partea Marii Adunări Naționale Republicii Socialiste România, a tregului popor român, precum și partea mea personal.Vizita pe care o facem în țara dumneavoastră este o expresie a relațiilor de prietenie tradițională dintre poporul român și poporul mexican. Deși aflate la mari distanțe geografice unul de celălalt, popoarele noastre sînt legate prin multe elemente comune care le apropie, care generează sentimentele reciproce de simpatie, de stimă și respect. Avem profunde afinități rezultate din originea latină comună, din asemănarea limbii, din patrimoniul de cultură provenit din marea civilizație latină împletită strîns, în fiecare dintre țările noastre, cu valorile creației spirituale anterioare și dezvoltată prin influențarea reciprocă cu alte mari culturi ale lumii.în cuvintul dumneavoastră, domnule senator și domnule deputat, ați evocat multe aspecte ale luptelor duse de poporul român și poporul mexican Împotriva dominației străine, pentru libertate națională și socială. Intr-adevăr, de-a lungul secolelor, poporul meu a trebuit să ducă lupte înverșunate Împotriva dominației străine. Se poate spune că a- proape timp de două milenii nu a fost secol, nu a fost deceniu sau an In care poporul român să nu fi luptat pentru a-și păstra ființa națională, pentru a-și apăra libertatea, dreptul la o viață proprie. A curs, Intr-adevăr, mult sînge. Avem mulți eroi care au înțeles că trebuie să servească poporul, călăuzindu-se după vechiul precept potrivit căruia nu poți duce o viață cu adevărat liberă cînd ești dominat și asuprit de alții, știind că „viața și robia nu pot sta împreună" — cum spune un poet român. In aceste condiții, poporul român a reușit. In ciuda dominației străine de secole, să-și mențină ființa națională și să iasă triumfător în luptă, realizîndu-și u- nitatea națională, cre!ndu-și un puternic stat național independent.în secolul al XX-lea, In timpul dominației imperialiste, cind bogățiile țării erau însușite de monopolurile străine iar p.qpqr.tțl, român continua să ducă o viață grea, s-a născut lupta unită a clasei muncitoare pentru transformarea revoluționară a societății, pentru deplina libertate socială șl națională.Poate multi dintre dumneavoastră cunoașteți că România s-a numărat printre primele țări producătoare de petrol din lume ; petrolul nostru a ajutat însă, în trecut, la îmbogăți- rea multor țări imperialiste, dezvoltate astăzi, în timp ce poporul român rămlnea în înapoiere economică.Am desfășurat lupta împotriva fascismului : am unit poporul, în frunte cu clasa muncitoare, cu toate forțele democratice care s-au pronunțat pentru eliberarea națională a țării, și am înfăptuit insurecția națională armată antifascistă și anti- imperialistă de la 23 august 1944. A- cest an a’ marcat deplina eliberare a României șl trecerea ei pe o cale nouă. în istorie, 30 de ani reprezintă o perioadă scurtă, dar România a parcurs în acest răstimp cîteva etape istorice. Am reușit să transformăm țara noastră slab dezvoltată, cu o economie predominant agrară, într-o țară industrial-agrară, organizată pe baza celor mai noi cuceriri ale științei șl tehnicii contemporane.Voi da cîteva cifre. Produceam, în 1948. 280 mii tone oțel ; în acest an producem peste 10 milioane tone. In aceeași perioadă produceam 1,5 miliarde kWh energie electrică anual ; anul acesta producem 58 miliarde kWh. In agricultura românească lucrau pe atunci 5 000 tractoare vechi — toate importate. România produce astăzi 40 000 tractoare anual, exportă tractoare în zeci de țări, iar în agricultura proprie exis*“ un tractor pentru 65 ha teren arabil. Am dezvoltat puternic multe ramuri ale industriei moderne. Producem utilaj chimic, utilaj petrolier, diverse alte mașini și utilaje pe care le exportăm în zeci de țări. Am dezvoltat și agricultura, asigurînd In bune condiții producția agroalimfențară pentru aprovizionarea populației, precum și anumite disponibilități pentru export.Am acordat o mare atenție învă- țămîntului. Astăzi, întregul tineret urmează școala de zece ani ; în In- vățămintul superior pregătim cadrele necesare pentru toate domeniile de activitate. în plus, ami asigurat posibilitatea ca peste 5 000 de tineri din țările slab dezvoltate sa învețe în România. întregul învăța- mînt este gratuit. Am depui eforturi susținute pentru asigurarea asistenței sanitare și sociale.Toate acestea vorbesc de la sine despre ceea ce a realizat în 30 de ani poporul român, după ce a devenit stăpîn pe destinele sale. Tot ceea ce am făcut în România a fost și este îndreptat spre asigurarea bunăstării omului. Pornim de la faptul că societatea socialistă trebuie să a- sigure posibilități egale de viață, de muncă, de învățămînt pentru toți cetățenii, să creeze omul,ui cele mai bune condiții de afirmare în toate domeniile.Desigur, n-am realizat tot ceea ce dorim, și aceasta pentru că am pornit de la situația de tară slab dezvoltată. Dar ceea ce am Înfăptuit demonstrează că stă în puterea porului nostru — ca a oricărui popor stăpîn pe destinele sale — "* "poată realiza toate năzuințele, de ce România se pronunță pentru respectul dreptului popor de a fi stăpîn 1 2 naționale, pe destinul său, de făuri viata în mod liber, așa dorește. (Aplauze puternice).Aflîndu-ne împreună cu deputății gi senatorii din Mexic, cu membrii
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po-să-și Iată ferm fiecărui pe bogățiile a-și cum

guvernului, cu înalte personalități și alți cetățeni mexicani, nu aș putea să nu mă refer la preocuparea permanentă pentru dezvoltarea democrației socialiste în România. Pornim de la faptul că orînduirea nouă, socialistă, nu se poate realiza decît împreună cu poporul și pentru popor. De aceea ne preocupăm permanent să creăm cele mâi bune condiții pentru participarea muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, a celorlalte categorii sociale, la conducerea tuturor sectoarelor de activitate. Nu există problemă a politicii interne și externe care să nu fie larg dezbătută cu întregul popor. Nici o lege nu este prezentată Marii Adunări Naționale înainte de a avea, de fapt, acordul întregului popor. A- ceasta este o democrație de tip nou, o democrație care face din popor a- devăratul stăpîn al țării. Iată de ce politica internă și externă a României se bucură de sprijinul întregii națiuni. Pentru că ea corespunde intereselor și aspirațiilor sale. este emanația voinței poporului.M-am referit la toate acestea pentru a evidenția preocuparea continuă a partidului și statului nostru de a crea condiții de viață tot mai bune pentru popor, de a făuri un umanism nou. în care pe primul plan stau omul, poporul, în care interesele

egalitate, dar convingerea noastră este că popoarele, acționînd într-o deplină unitate și solidaritate, pot a- sigura generalizarea acestei politici noi, pot pune capăt pentru totdeauna politicii imperialiste de dominație și dictat. (Aplauze puternice, prelun
gite).Sînt bucuros să constat că România și Mexicul se pronunță cu fermitate pentru realizarea unei noi ordini economice internaționale, pentru o politică nouă de pace și colaborare între toate popoarele lumii. Intr-adevăr, inițiativele președintelui Echeverria, Carta elaborată din inițiativa sa — pe care România a susținut-o activ — adoptată de Organizația Națiunilor Unite, reprezintă un factor important în lupta pentru noua ordine economică internațională. (Aplauze).Sîntem bucuroși să salutăm schimbările profunde ce se produc în țările Americii Latine. Am sprijinit activ lupta de eliberare națională a popoarelor din Africa și de pe alte continente. Apreciem că acum se deschid perspective mărețe pentru ca popoarele Africii, Americii Latine, Europei, Asiei să poată trăi în relații noi. de egalitate și colaborare.România promovează o politică fermă și consecventă de dezvoltare

„Avem deplina convingere că oamenii, popoarele,

In strînsă unitate, vor reuși să pună mărețele

cuceriri ale cunoașterii umane în slujba omului,

că pe toate continentele se vor crea condiții de

afirmare liberă a capacității fiecărui popor, a
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individuale se îmbină cu interesele generale de progres, libertate, bunăstare și fericire ale întregii națiuni.Am avut prilejul, în cele patru zile de cînd ne aflăm în țara dumneavoastră, să cunoaștem cite ceva din preocupările și realizările poporului mexican. Cunoaștem lupta pe care a dus-o poporul mexican împotriva dominației străine ; de altfel, cu un secol In urmă, unii cetățeni români s-au aflat în rîndul trupelor revoluționare mexicane. Cunoaștem preocupările actuale ale Mexicului pentru dezvoltarea sa e- conomlco-socială independentă. Am putut, în aceste puține zile, să înțelegem mai bine eforturile pe poporul prieten mexican le această cale.Aș dori să folosesc acest pentru a adresa poporului mexican urarea de Înfăptuire In cele mai bune condiții a aspirațiilor sale de a crea o economie puternică, independentă, care să-i asigure bunăstarea și fericirea.Am purtat discuții cu președintele Echeverria, cu alți membri vernului țării dumneavoastră, miniștrii români și mexicani, specialiștii celor două țări au loc, de asemenea, convorbiri

care face peprilej prieten

>

ai gu- Intre între avut ___ 7__ _____________ , _________ îndelungate. In cadrul acestor tratative s-a ajuns la concluzii comune cu privire la colaborarea multilaterală dintre țările noastre. In după-amiaza acestei zile urmează să fie semnate o serie de acorduri economice, tehni- co-științifice și culturale. Au fost semnate, între întreprinderile românești și mexicane, în aceste zile, contracte și convenții de colaborare în diferite domenii de activitate. Tot astăzi, împreună cu președintele Echeverria, vom semna o Declarație comună, în care sînt înscrise principiile relațiilor dintre în care sînt afirmate relațiilor de egalitate pe plan Internațional, cred că putem spune
țările noastre, principii ale dintre state Iată de ce _________ ,_________ ____ că vizita pe care o facem în țara dumneavoastră, convorbirile și acordurile pe care le vom semna deschid minunate perspective de extindere a colaborării între țările noastre In toate domeniile de activitate. Aș dori să exprim speranța — rugîndu-vă să nu interpretați aceasta ca un amestec întreburile dumneavoastră interne — că Congresul Uniunii, deputății șlsenatorii mexicani vor aproba înunanimitate aceste acorduri, așa cumvă pot asigura că deputății Marii A- dunări Naționale a Republicii Socialiste România le vor aproba in unanimitate. în acest fel, cele două organisme ale puterii de stat din România și Mexic își vor aduce contribuția activă la dezvoltarea colaborării și prieteniei între popoarele noastre.Doamnelor și domnilor,Ne aflăm în Mexic în împrejurări internaționale deosebite. în lume se produc schimbări revoluționare atît în dezvoltarea economico-socială și națională, cît și în raportul de forțe mondiale. Toate aceste schimbări sînt determinate de faptul că popoarele nu mai doresc să suporte vechea politică de inegalitate și a- suprire, politica imperialismului, colonialismului și neocolonialismului.în întreaga lume, pe toate continentele, popoarele își afirmă voința de a fi stăplne pe bogățiile naționale, de a hotărî singure cum să folosească aceste bogății, de a-și făuri o viață liberă și independentă. Totodată, ele iși afirmă voința de a colabora larg pe baza unor principii noi, de egalitate, respect al independentei și suveranității naționale, de neamestec in treburile interne și a- vantaj reciproc. Fără Îndoială, ca urmare a acestor procese s-a obținut un progres în trecerea de la războiul rece la o politică de destindere ; trebuie să fim însă cu toții con- știenți că ne aflăm abia la început, că există încă forțe care pot pune în pericol destinderea șl securitatea internațională. Cei care au fost obiș- nuiți cu politica de dominație nu se împacă ușor cu politica nouă, de

largă a relațiilor de colaborare cu toate țările socialiste, cu statele în curs de dezvoltare, cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate națiunile lumii, fără deosebire de orînduire socială, participînd activ la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori materiale și spirituale.In ce privește Europa, apreciem că există perspective bune pentru încheierea cu succes a Conferinței general-europene. Mai avem, desigur, multe probleme de soluționat; Este greu de vorbit de securitate șl pace pînă nu vor fi lichidate blocurile militare, bazele militare străine, pînă nu vor fi retrase trupele străine de pe teritoriile altor state, pînă cînd toate statele nu își vor lua angajamentul ferm de a respecta independența și suveranitatea celorlalte națiuni. (Aplauze puternice, prelungite).Cînd vorbim de noua ordine economică, avem In vedere, în primul rînd. problema lichidării subdezvoltării, a împărțirii lumii în țări sărace și țări bogate. Este de înțeles că progresul -nu se poate realiza în condițiile menținerii acestei situații. Prin noua ordine înțelegem crearea condițiilor pentru lichidarea subdezvoltării, asigurarea unui raport just între prețul materiilor prime, al produselor industriale și al produselor agroalimentare, care să permită echilibru și stabilitate în dezvoltarea tuturor statelor. In această privință, România și Mexicul, împreună cu multe alte zeci de state, pot aduce o contribuție importantă.Mai există conflicte în lume. Trebuie să acționăm într-o strînsă colaborare pentru lichidarea lor, pentru realizarea păcii în Orientul Mijlociu — o pace dreaptă și justă, care să ducă la retragerea Israelului din teritoriile ocupate, la rezolvarea problemei poporului palestinean, inclusiv prin crearea unui stat palestinean independent. (Aplauze). In același timp, această pace trebuie să asigure independența, suveranitatea și dreptul la dezvoltarea economioo-socială liberă a tuturor țărilor din Orientul Mijlociu.Noi privim cu multă încredere viitorul, bazindu-ne pe învățămintele istoriei. De-a lungul mileniilor au

existat multe imperii. Toate au dispărut. Despre unele se mai vorbește numai în manualele de istorie — cî- teodată chiar foarte puțin. Popoarele care au fost înglobate și asuprite de aceste imperii trăiesc însă și astăzi, au devenit mai puternice, independente. Toate imperiile din ultimele secole s-au prăbușit. Iată de ce avem convingerea că și politica imperialistă și colonialistă va rămîne de domeniul trecutului. Aceasta este o necesitate a dezvoltării social-istorice nimeni în lume nu victoria popoarelor libertate, aplauze).Pornim, omenirea cuceriri geniului omenesc deschid minunate perspective pentru ca popoarele să obțină o dezvoltare rapidă în toate domeniile de activitate, să poată dispune. din belșug, atît de bunuri materiale. cit și de valori spirituale. Avem deplina convingere că oamenii, popoarele, în strînsă unitate, vor reuși să pună mărețele cuceriri ale cunoașterii umane în slujba omului, că pe toate continentele se vor crea condiții de afirmare liberă a capacității fiecărui popor, a capacității fiecărui om.Mărimea unui popor nu constă numai în teritoriu și în număr, ci, în primul rînd, în capacitatea sa de a crea, de a contribui la dezvoltarea științei și culturii. Poporul grec, de pildă, nu a fost niciodată prea mare din punct de vedere numeric, dar a fost foarte mare prin contribuția sa la dezvoltarea civilizației umane. Este timpul ca în loc de a se cheltui uriașe mijloace pentru înarmare. în Ioc ca descoperirile științei să fie puse în slujba distrugerii, toate acestea să fie consacrate progresului, libertății și bunăstării omului. Să ne întrecem nu în producerea de armamente moderne, ci în lupta pentru lichidarea subdezvoltării, a mizeriei, pentru ridicarea nivelului material și cultural al fiecărui popor. Istoria va aprecia tocmai pe aceia care luptă pentru progres, pentru civilizație, pentru pace. (Aplauze puternice, îndelungi).Este o mare satisfacție pentru mine că am putut să-mi confirm ceea ce cunoșteam dinainte — că poporul mexican este animat de dorința de a trăi liber, de a-și făuri o viată nouă, independentă, că președintele Echeverria se pronunță ferm și acționează perseverent în această direcție. Tocmai de aceea am și reușit, în cîtevț zile, să ajungem la bune înțelegeri în toate domeniile. Am dat mult de lucru miniștrilor, dar miniștrii au făcut o muncă foarte bună și i-au ajutat, pe președinți să adopte hotărîri ce corespund pe deplin intereselor celor două țări și popoare.Iată de ce avem cele mai bune Impresii despre întreaga noastră ședere în Mexic. Vom duce poporului român sentimentele de prietenie pe care le-am întîlnit pretutindeni și .vom povesti că poporul mexican, conducătorii săi . doresc relații tot mai strînse de colaborare cu România. Avem minunate perspective pentru a colabora atît pe plan bilateral, cît și pe plan internațional.Stnt bucuros că și între Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România și Congresul mexican există relații de colaborare. Peste cîteva săptămîni, o delegație a Congresului dumneavoastră va vizita România. Noi apreciem că în realizarea noii ordini economice internaționale parlamentele — ca exponente ale națiunilor respective — precum și Uniunea Interparlamentară au de jucat un rol important. Parlamentele și parlamentarii trebuie să acționeze pentru a determina guvernele să meargă ferm pe calea înfăptuirii dezideratelor popoarelor. Noi dorim să extindem permanent colaborarea între parlamentele țărilor noastre, astfel ca și pe această cale să întărim conlucrarea reciproc avantajoasă ro- șnâno-mexicană.Cu această convingere și cu această dorință vreau să exprim cele mai calde urări de progres, bunăstare t și pace poporului mexican, să vă urez dumneavoastră, reprezentanții națiunii mexicane, succes în Îndeplinirea misiunii încredințate de popor, să urez o tot mai intensă colaborare intre poporul român și poporul mexican !Să facem totul pentru făurirea u- nei politici de pace și colaborare între toate națiunile lumii ! (Aplauze prelungite).

bunăstare Și poate împiedica în si lupta pentru fericire. (Viide la faptul cătotodată,trăiește o epocă de mari științifice, că descoperirile

Domnule președinte Ceaușescu,Noi. cei din Mexic, cunoaștem copleșitoarele eforturi depuse de poporul dv. pentru a se alătura Națiunilor Unite în ducerea războiului, pentru a putea întoarce armele împotriva nazismului, iar apoi pentru a instaura un sistem social corespunzător intereselor sale legitime, conform spiritului care a însuflețit marea bătălie împotriva fascismului. Pe această cale, în România a avut loc o prefacere vădită, iar astăzi a- ceastă țară se deosebește prin caracterul său independent, prin capacitatea sa de inițiativă, prin imaginație. îndrăzneală și prin spiritul întreprinzător al poporului și conducătorilor săi. atît pe plan intern, cit și extern. Pe această linie, dv., domnule președinte Ceaușescu, și guvernul pe care îl prezidați ați jucat rolul conducător decisiv.Arătînd că în trecut România era o tară agricolă înapoiată și că ulterior statul român a elaborat politica industrializării, vorbitorul a arătat că In acest domeniu aproape totul trebuia înfăptuit de la început. Ceea ce părea cu neputință s-a înfăptuit într-un răstimp relativ scurt. Dezvoltarea sa industrială este cunoscută astăzi, iar conducătorii statului iși propun să-i accelereze ritmul, în conformitate cu rezoluțiile Congresului al XI-lea al P.C.R., pînă la gerea celui mai înalt nivel de voi tare.Poporul român se dovedește de însuflețire și încredere. La rești am avut prilejul să ’ parcurile publice, teatrele și : zinele, pline de vizitatori. Pe tuturor se oglindeau încrederea, optimismul și voioșia.Mină în mînă cu impulsurile interne multilaterale, cu diversificarea organizării sale socialiste, s-au înmulțit la maximum relațiile României cu lumea exterioară și au căpătat înfățișări deosebite. Fără a-și neglija datoria de solidaritate cu lumea socialistă. România transpune în fapt o politică independentă.Relevînd că președintele Ceaușescu este partizanul unei noi ordini internaționale, atît pe plan politic, cit și economic, și că militează pentru o colaborare universală, cu participarea absolut a tuturor țărilor, senatorul a continuat :Om de stat de talie internațională, cu o experiență' vastă șl cu o viziune nouă și pătrunzătoare, conștient de faptul că raportul de forțe din lume s-a schimbat, președintele Ceaușescu înglobează în concepția sa viata internațională unele care, pentru mexicani, sînt importante, cum ar fi ideea
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despre lucruri foarte că deo-

sebirile de sistem social nu pot și nu trebuie să împiedice colaborarea între țări și că toate națiunile, mari, mijlocii și mici, trebuie să contribuie la o nouă societate internațională, în cadrul unei orînduiri economice bazate pe principiile egalității, echității, respectului reciproc și colaborării.Această poziție a sa corespunde Cartei drepturilor și îndatoririlor conomice ale statelor, propusă președintele Echeverria, aprobată O.N.U. și pentru care România votat favorabil, confirmînd astfel zele guvernului său.Deoarece problema constă astăzi în conferirea unui caracter cu adevărat eficient acestui document și în aplicarea sa pe deplin, este extrem de pozitiv contactul personal și dialogul șefilor de stat care doresc să dea o nouă formă vieții internaționale, pe baza unor norme de coordonare și principii de justiție economică — a arătat senatorul.In acest context, domnule președinte Ceaușescu, noi, membrii Congresului mexican, privim cu mare interes vizita dv. în țara noastră și avem certitudinea că ea se va dovedi în avantajul nostru reciproc și ca o contribuție pozitivă la acea lume a ordinii la care aspiră popoarele noastre, o lume în care să nu existe hegemonii internaționale, ,nicl servitute, nici colonialism, nici exploatare, nici neofascismul care ne amenință atît de grav.Referindu-se la declarațiile făcute de președintele României privind necesitatea de a se consolida și der mocratiza O.N.U., i de a se lichida blocurile militare, de, a se înfăptui dezarmarea, vorbitorul a subliniat :Această poziție a dv. coincide, in unele puncte, cu poziția președintelui Echeverria și ea va contribui, fără Îndoială, la obținerea unor rezultate optime ale vizitei dv., rezultate care se vor concretiza în acorduri bilaterale de mare importanță, ducînd la strîngerea într-o măsură mai mare a prieteniei și colaborării dintre țările noastre. Știți, fără îndoială, că Mexicul a promovat crearea primei zone denuclearizate din lume și că, în toate conferințele internaționale și în special la Geneva, Mexicul a luptat neobosit pentru dezarmarea generală și totală.Pe de altă parte, declarațiile dv. dovedesc cît de mult s-a schimbat lumea în zilele noastre, că a apărut o nouă conștiință care, pe zi ce trece, se extinde și prinde rădăcini și de care nimeni nu va putea rămîne străin.Eforturile depuse de guvernul dv. pentru a extinde comerțul exterior al țării dv., ca parte a unei politici

internaționale ample și îmbrăcînd forme multiple, creează perspective ca România și Mexicul să încheie a- corduri bilaterale de tipuri diferite care, în afară de faptul că sprijină prietenia dintre ele. stimulează noua ordine economică internațională pentru care luptă țările noastre, prin fapte concrete, prin realități materiale, depășind vorbele goale și înfloriturile de stil și dovedind lumii dorința de a colabora a unor țări cu orinduiri diferite, dar care nutresc un respect reciproc față de suveranitatea lor și care au în comun dorința fermă de a-și grăbi dezvoltarea.Relevînd că Mexicul se consideră membru al lumii a treia. Ș’ncepută ca ansamblul națiunilor din A-m erica Latină, Africa și Asia care luptă pentru independență, dezvoltare și bunăstare, senatorul a declarat : •Dorința dv. cea mai puternică este ca, mai presus de planurile de divizare și subdivizare a lumii, nimeni să nu exploateze pe altul, nimeni să nu tiranizeze pe altul, nimeni să nu trăiască îngenunchiat de altul, cerem dreptate și cooperare în Noi cadrul ordinii internaționale, spre binele tuturor popoarelor.Dorim și sperăm — a continuat el — ca destinderea internațională pe care o trăim să nu fie un simplu armistițiu între marile puteri, ci începutul unei noi etape, în cadrul căreia colaborarea să ia locul egoismului, justiția să înlocuiască nedreptatea, dreptul să ia locul abuzului, libertatea pe cel al opresiunii și pacea pe cel al provocatorilor și trafi- canților războiului.în încheiere, senatorul a spus :Domnule președinte Ceaușescu,Deși relațiile diplomatice dintre România nouă și Mexic datează de un timp scurt, poporul nostru a nutrit totdeauna sentimente de prețuire și admirație față de poporul dv. Acest fapt ne apropie și mai mult șt face ca relațiile noastre să fie și mai promițătoare.Poporul nostru, ca și al dv., se străduiește să construiască o societate nouă, mai justă și mai democratică decît cea actuală, avînd la bază ceea ce noi, mexicanii, prețuim cel mai mult : deplina noastră independență și suveranitate și, în acest context, dreptul nostru la autodeterminare. Pentru cucerirea acestor bunuri, noi am vărsat valuri de sînge.Noi, mexicanii, partizani ai prieteniei cu toate țările lumii ce trebuie să fie stăpîne pe destinele lor, știm că lumea se află intr-un proces de prefacere care nu poate fi frînat, că este cu neputință orice revenire la schemele din trecut.
Cuvintul deputatului Pindaro Uirostegui MirandaEste un prilej de profundă satisfacție și mîndrie pentru această adunare de a primi în mijlocul ei un oaspete atît de distins prin recunoscutele sale calități de om de stat și om al timpului său, prin efortul de a promova destinderea și pacea internațională cum este președintele Republicii Române frățești, Nicolae Ceaușescu, căruia cu această ocazie nu numai că-i deschidem porțile acestui Congres, ci îi Întindem mina frățească a poporului nostru și odată cu ea îi dăruim căldura sentimentelor noastre celor mai bune, încrederea noastră necondiționată, lealitatea noastră. Domnule președinte și. de asemenea, deputat Ceaușescu, fiți binevenit în această casă a dumneavoastră, Casa poporului mexican. (Aplauze). Recunoaștem în dumneavoastră pe exponentul autentic al unei națiuni care a avut de străbătut. de-a lungul secolelor, un fierbinte drum de lupte, de durere și privațiuni.Fascismul nazist, teribilul coșmar care a cerut 50 milioane de victime pentru învingerea lui în anul 1945, a lovit cu o mînă criminală România. Triumful aliaților a însemnat, de a- semenea, victoria poporului român ; a fost victoria unui popor care hotă- rîse să fie definitiv liber, care luase hotărîrea de a-și făuri în viitor destinul său propriu, cepea să-și scrie toria unui popor țiunea existențeițiunea revoluționară, istoria unui popor demn și respectabil. (Aplauze).Vorbitorul a Înfățișat apoi procesul transformărilor politice, economice și sociale, care a dus la crearea Republicii Socialiste România.In acest proces, Nicolae Ceaușescu nu este un cetățean izolat, este, dimpotrivă, o consecință a acestui proces, fiind unul din principalii creatori și factori activi. La 57 de ani, viata sa prezintă toate experiențele unei activități revoluționare neîntrerupte, fără șovăiri, credincios unui crez ideologic. Militant activ, înfrun-

care, în sfîrșit, în- propria istorie, iscare și-a găsit ra- în muncă și ae-

tă din fragedă tinerețe privațiunile închisorii și ale lagărului de concentrare. Face parte dintr-o nouă generație de revoluționari români, din ale căror drepte frămîntări patriotice și antiimperialiste se plămădea noua imagine a națiunii române. Nicolae Ceaușescu, conducător al partidului și al țării sale, reprezintă, astăzi, o pildă de activitate în slujba depășirii împărțirii lumii în blocuri. Conștient că o politică externă trebuie să fie o fidelă expresie a unei politici interne, a dinamizat mecanismele democrației interne și a întărit baza materială a dezvoltării, și acestea în cadrul numitorului comun al socialismului, ajungînd să facă din România una dintre țările cu cel mai mare ritm de creștere economică susținută.Președintele Ceaușescu se străduiește să asigure căile spre pace pornind de la un fapt obiectiv : după război a apărut așa-numitul „război rece", care nu era război, dar nici pace ; această stare — în ultimă instanță o reflectare a altor considerații economice și politice mai complicate — a regrupat țările în zone de tensiune internațională, pe baza cărora s-a pretins crearea unei păci dependente de un echilibru al forței de distrugere ; era, de fapt, un echilibru al terorii, al panicii enorme în fața distrugerii atomice a omenirii. Așa au apărut, in 1949, Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, reunind așa-numitele țări occidentale, și, în 1955, Pactul de la Varșovia, ca un răspuns firesc al țărilor socialiste. Astăzi, afirmă președintele Ceaușescu, aceste blocuri nu mai au rațiunea de a exista ; sînt, dimpotrivă, obstacole în calea unei mai mari și mai libere colaborări între diferitele popoare ale pămîntulul. Să dispară, deci, amîndouă, să se treacă imediat la retragerea trupelor străine aflate pe teritoriul altor state, să se desființeze bazele militare din străinătate, să se ajungă la un acord asupra dezarmării nucleare și să se creeze zone denuclearizate, cum trebuie să fie și regiunea balcanică.Pe de altă parte, domnule președinte Ceaușescu, dumneavoastră vizitați acum o țară care a știut să cultive intr-un mod deosebit legăturile ei de prietenie cu națiunile lumii. Mexicul se distinge prin ospitalitatea sa, dar și prin strădaniile de a făuri o lume mai bună. Drumul nostru spre libertate și independență a fost la fel de însîngerat și anevoios ca al oricărui popor greu încercat. Nu sîntem un popor care ne bucurăm de o bogăție abundentă, dar am învățat să creștem, recunoscîndu-ne greșelile și reușitele și luînd ca punct de plecare dreptatea, în special dreptatea socială, pentru a atinge scopurile de progres și bunăstare la care au dreptul cetățenii noștri. Nu ne vom resemna niciodată să fim o națiune săracă și exploatată de puteri străine, niciodată nu vom accepta ca o minoritate oligarhică să beneficieze exclusiv de resursele noastre în detrimentul marii majorități.Dorim, domnule președinte Ceaușescu, să știți, pentru că aceasta ne dă o îndreptățită mîndrie, faptul că președintele Echeverria face o reformă fundamentală în modul de dezvoltare a țării, căutînd, în orice clipă, o împărțire mai justă a bogăției — dezvoltare în care aspectul educativ ocupă un loc primordial.Mexicul și România sînt două țări cu multe puncte comune în actuala lor politică internațională. Președintele Ceaușescu afirma : „Schimbările care au loc pe plan internațional deschid noi perspective de transformare revoluționară a societății, duc la intensificarea luptei maselor populare pentru apărarea intereselor lor economice, sociale și naționale, a democrației, amplifică lupta împotriva politicii imperialiste de forță și dictat, a colonialismului,

neocolonialismului, pentru eliberarea națională și socială, pentru o lume a păcii și colaborării între popoare".Președintele Echeverria a definit cu claritate linia politicii noastre externe : „Nu sîntem o țară puternică și nu nutrim nici un fel de ambiții hegemonice. Avem un scop fundamental : să întărim independența noastră politică și autonomia noastră economică, obiective pentru care vom lupta alături de popoarele lumii a treia".Izolarea reprezintă pentru Mexic resemnarea la un destin construit prin inerție. Am optat, în schimb, pentru o politică internațională angajată, cu hotărîrea noastră istorică de a edifica o țară independentă. Iată pozițiile care au permis președintelui nostru să promoveze o diplomație dinamică. Sintem factori activi, creatori, hotărîți și convinși, și nu simpli spectatori la făurirea propriului nostru destin. Am sprijinit democrația împotriva fascismului în Chile și am inițiat cu succes terminarea blocadei împotriva Cubei, am luptat pentru o reorganizare a O.S.A., pentru a o face mai eficientă în îndeplinirea sarcinilor sale și am preconizat crearea sistemului economic latino-american, ca un nou instrument de eliberare economică a regiunii noastre continentale. Am sugerat crearea unei bănci mondiale de alimente și am militat, prin Tratatul de la Tlatelolco, pentru denu- clearizarea Americii Latine. Am rut revizuirea Tratatului de Rio de Janeiro pentru că răspundea autenticei securități a , rilor noastre și am sprijinit statul Panama în strădaniile de a recîști- ga suveranitatea în zona canalului. Insistăm pentru recunoașterea unei mări teritoriale de 12 mile și a u- nei mări jurisdicționale de 200 de mile și cerem ca O.N.U. să aibă mal mari posibilități pentru a participa la soluționarea conflictelor internaționale. în Comitetul pentru dezarmare. acționăm pentru mondială cesteia și numai în nucleare, sesiuni a loc la Santiago, președintele Echeverria a jalonat liniile primordiale ale Cartei drepturilor și Îndatoririlor economice ale statelor ca instrument fundamental de conciliere, și nu de înfruntare, pentru o nouă ordine economică și politică mondială, mai dreaptă și echitabilă, Cartă a- probată de către O.N.U. Noi. mexicanii, am simțit că în persoana primului nostru reprezentant era recunoscut unul dintre cei mai dirzi luptători pentru pacea universală din zilele noastre.Pentru Mexic este un motiv de deosebită satisfacție faptul că opinii din diferite colțuri ale lumii converg spre posibilitatea ca președintele Echeverria să fie ales secretar general al O.N.U. Congresul mexican se alătură cu bucurie acestei perspective, conștient că este In a- sentimentul întregului nostru popor.Domnule președinte Ceaușescu,Știm că dumneavoastră sîntețl, de asemenea, un neobosit luptător și o călăuză prețioasă a poporului român pentru înfăptuirea nobilei sale cauze. Sintem onorați de prezența dumneavoastră și mîndri de a vă socoti printre cei mai sinceri prieteni ai țim că în idealurile Mircea cel Bun, Mihai și Crișan, Nicolae Bălcescu și Avram Iancu. O știm pentru că sînt aceleași idealuri care i-au animat pe eroii patriei noastre în lupta lor pentru a face din Mexic, la fel ca România, o țară liberă, suverană șl demnă.

cela nu tă-

dezarmarea și controlul efectiv al a- insistăm pentru utilizarea scopuri pașnice a energiei Cu ocazia celei de-a treia U.N.C.T.A.D., care a avut

poporului mexican. Sim- dumneavoastră trăiesc vechilor eroi români, Bătrin, Alexandru cel Viteazul, Horea, Cloșca
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VIZITA PREȘ; EDINTELUI NI CO LAE_ CEA U Ș EȘCU_ ÎN .MEXIC
Cu prilejul semnării DINEU OFERIT DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU

J J

Declarației solemne comune SI DE TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU»

Cuvintul președintelui 

Luis EcheverriaAceia care nu cunoșteau pe președintele Nicolae Ceaușescu și nici problemele lumii de azi nu ar fi putut să-și imagineze, cu cîteva luni în urmă, că două țări, Mexicul și Romania, care aveau relații slabe, vor ajunge în atît de puțin timp la aceste acorduri și înțelegeri de mare importanță pentru cele două țări ale noastre.în ciuda distanțelor, au existat împrejurări istorice și probleme comune ce au trebuit să .fie înfruntate de cele două țări. într-o lume atît de complexă, noi cțprim să fim independenți atît pe. plan politic, cît și econom-ic. în acești ani, bîntuiți de criză, dorim să găsim tehnologii, vrem să căutăm în afara frontierelor noastre tot ceea ce ne lipsește și ne este util. Și în fața marilor probleme internaționale nu putem să ne resemnăm, să avem o poziție pasivă — pe care unii ar fi dorit-o din partea noastră.Din această cauză, domnule președinte Nicolae Ceaușescu, ca o recunoaștere a împrejurărilor de azi, se poate explica de ce, într-un timp atit de scurt, România și Mexicul au putut să ajungă la asemenea acorduri pozitive, cu largi perspective pentru țările noastre. Un observator atent în problemele de criză, .de schimbări și de căutări își poate explica de ce România și Mexicul au sjuns la aceste întîlniri și rezultate.După cum știți, Mexicul desfășoară o intensă activitate și pe plan .internațional. Cu cîteva zile în urmă, la Bruxelles, după doi ani de lupte cu cele nouă țări ale Comunității Economice Europene, am semnat un tratat de cooperare economică cu C.E.E., tratat fără precedent în practica C.E.E. Semnarea acestui tratat înseamnă că în fapt a fost acceptată de către Comunitatea Economică Europeană'Carta drepturilor și îndatoririlor economice ale statelor.în cadrul politicii noastre, nu trebuie să ne resemnăm cu rămînerea la stadiul de țară în curs de dezvoltare. Este nevoie să producem mai mult pentru a avea ce exporta și crea mijloace pentru a importa. în aceasta rezidă importanța acordurilor semnate cu C.E.E.Efortul României și Mexicului este cel al unor țări caic nu sînt nici prea mari și nici prea mici, dar care sint ho- tărîte să meargă pe calea fertilă a dezvoltării. Doresc să vă mulțumesc, domnule președinte Nicolae Ceaușescu, că, împreună cu colaboratorii dumneavoastră, ați acceptat să veniți în Mexic Intr-o atitudine pașnică, dar combativă, de susținere a ideilor dumneavoastră politice foarte ferme, pentru a exprima convingerile dumneavoastră în problemele relațiilor internaționale, idei care coincid cu cele ale Mexicului.Eu, după cum știți, insist foarte mult pe lîngă întreprinderile de stat și particulare, pe lîngă funcționarii guvernamentali că trebuie să fim mai îndrăzneți, să, construim mai mult, să producem mai mult și de bună calitate, să nu adoptăm atitudini comode, să fim combativi, energici și întotdeauna creatori.Apeste acorduri încheiate cu România, prin intermediul prezenței dumneavoastră, domnule președinte, constituie o dovadă grăitoare pentru toate sectoarele productive din Mexic. Exact în acest loc, cu cîteva luni în urmă, am analizat numeroase probleme ale dezvoltării industriei petrolului, energeticii și metalurgiei. M-am întîlnit cu conducători ai întreprinderilor de stat și particulare, ară- tîndu-le că trebuie mers mai mult In exterior pentru a găsi utilajele și produsele de care avem nevoie. Pentru aceasta trebuie însă să și exportăm pentru a asigura un •chilibru balanței comerciale. *Doresc să vă mulțumesc. în numele meu și al soției mele, dumneavoastră, domnule președinte, ți doamnei Elena Ceaușescu, pentru activitatea concretă pe care o desfășurați în vederea dezvoltării colaborării între țările noastre.în încheiere, vreau să vă asigur, domnule președinte, că aveți prieteni în rîndurile poporului mexican, că există din partea noastră dorința sinceră de a dezvolta relațiile de colaborare mexicano-române 1 (Aplauze).

Cuvîntul președintelui 

Nicolae CeaușescuDocumentele care au fost semnate in această seară dau un conținut concret activității desfășurate de reprezentanții celor două țări timp de mai multe săptămîni pentru identificarea diferitelor domenii în care se poate Realiza o colaborare spre binele ambelor țări și popoare. în același timp, documentele semnate încununează minunat rezultatele vizitei și convorbirilor pe care le-am avut cu președintele Echeverria. Fără îndoială că, dacă am putut să realizăm aceste acorduri și convenții într-un timp așa de scurt, aceasta se datorește faptului că am întîlnit în persoana președintelui Echeverria un om de stat animat de dorința de a găsi căile unei colaborări rodnice între țările noastre.Se poate spune că, într-adevăr. fiind țări în curs de dezvoltare, dar dornice de a lichida cît mai rapid această situație, popoarele noastre, guvernele sînt hotărîte să facă totul pentru a asigura un rapid progres economico- social independent. Acordurile pe care le-am semnat deschid perspectivele unei colaborări în domeniile vitale pentru țările noastre, cum sînt cel petrolier, al mineritului, al siderurgiei, al petrochimiei, al electronicii, precum și în domeniul tehnico-științific și cultural.Realizarea acestor acorduri va contribui la dezvoltarea ambelor noastre țări, va întări relațiile de prietenie și colaborare. Este însă evident că în epoca revoluției tehnico-științifice o colaborare economică bună poate fi realizată numai printr-o conlucrare strînsă în domeniul științei și tehnologiei. De aceea și preocuparea noastră comună de a intensifica colaborarea și în acest domeniu, de a uni eforturile pentru a asigura progresul țârilor noastre pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii mondiale.România este preocupată de a participa activ la schimburile internaționale, la diviziunea internațională a muncii, de a colabora cu toate țările, fără deosebire de orînduire socială. Știm bine că pentru aceasta este nevoie să producem la nivelul celor mai înalte cuceriri ale științei și tehnicii contemporane. Nimeni nu preferă un produs numai pentru că este fabricat în România sau în Mexic, ci îl cumpără numai în măsura în care este competitiv și se poate afirma pe piața internațională. Menționez acest lucru pentru că dorim ca în colaborarea noastră, atît cu întreprinderile de stat mexicane, cit și cu cele particulare* să pornim de la necesitatea realizării unei producții competitive din toate punctele de vedere. In acest spirit am acționat în realizarea acordurilor semnate și vreau să-mi exprim satisfacția că dumneavoastră, domnule președinte Echeverria, ați impulsionat încheierea în bune condiții a acestor acorduri în timpul vizitei pe care am efectuat-o în țara dumneavoastră.Am semnat o declarație care așază pe o bază trainică relațiile bilaterale și internaționale dintre țările noastre. Este o bucurie pentru mine să constat că în problemele fundamentale ale vieții internaționale, ale luptei pentru pace, pentru noua ordine economică internațională, pentru lichidarea subdezvoltării, politica României și Mexicului coincide, că ele sînt hotărîte să-și aducă contribuția la triumful principiilor de egalitate și respect al independenței tuturor statelor. tIată de ce aș putea spune că ziua de astăzi constituie un moment de importanță istorică in relațiile dintre România ji Mexic. îmi exprim convingerea că vom acționa împreună cu -toate forțele și vă asigur că, în ce privește România, vom lua toate măsurile pentru ca întreprinderile, ministerele și toate organismele care au atribuții în realizarea acestor acorduri Șă-și îndeplinească îh cele mai bune condiții sarcinile ce le revin. Sînt sigur că același spirit îl vom găsi și la întreprinderile din Mexic. Iată de ce sînt convins că ceea ce am făcut în aceste zile va contribui mult la dezvoltarea țărilor noastre, va servi bunăstării și fericirii lor.Avem impresii bune despre tot ceea ce am văzut în Mexic și vom duce cu noi aceste impresii despre un popor dornic să se dezvolte independent și să făurească o viață liberă, așa cum o dorește. Sper că vom putea să ne ceîntîlnim în curînd în România și Ia ceea ce am semnat să adăugăm noi domenii de colaborare, să intensificăm conlucrarea pe plan internațional, pentru pace și colaborare ! (Aplauze).

Marți seara, în marele salon „El Sol“ al hotelului „Camino Real", președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au oferit un dineu în onoarea președintelui Statelor Unite Mexicane, Luis Echeverria Alvarez, și a doamnei Maria Esther Zuno de Echeverria.La dineu au participat membrii

DECLARAȚIE SOLEMNA COMUNA
(Urmare din pag. I)destindere care va putea contribui la crearea unui nou curs in relațiile internaționale. Subliniind necesitatea ca toate statele să continue să depună eforturi in vederea stabilirii unui climat internațional de cooperare și respect reciproc, ei au scos în evidență faptul că Mexicul și România vor lua parte activă la aceste eforturi.Cei doi președinți sînt de acord că este necesar ca toate țările în curs de dezvoltare să-și intensifice în continuare participarea la luarea hotăririlor în probleme care privesc omenirea, considerind că acest drept trebuie să fie respectat pe deplin de către toate statele. Cei doi președinți au reliefat contribuția importantă pe care aceste țări o aduc cauzei luptei împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste.Examinînd criza economică și financiară internațională care afectează toate țările, in special cele in curs de dezvoltare, cei doi președinți subliniază faptul că această situație constituie o evidentă injustiție față de popoarele afectate, accentuează decalajele intre nivelurile economice ale țărilor industrializate și ale celor în curs de dezvoltare și pune in primejdie pacea și securitatea mondială.In mod deosebit, cei doi șefi de stat apreciază că este Imperios necesar să se stabilească raporturi juste intre prețurile materiilor prime ale țărilor în curs de dezvoltare și cele ale produselor industriale din țările dezvoltate, raporturi care să dea un impuls activității economice pe plan mondial, în interesul tuturor națiunilor, și să înlăture sursele de inechitate in relațiile economice dintre state.Cei doi președinți consideră ca o sarcină de mare urgență instaurarea unei noi ordini economice internaționale, bazată pe echitate, justiție, stabilitate și respectarea Interesului reciproc în relațiile economice internaționale, exprimindu-și convingerea că aplicarea imediată și cu rigurozitate â Cartei drepturilor și îndatoririlor economice de către toate statele va fi in folosul edificării acestei ordini economice noi și al democratizării relațiilor internaționale.Exprimindu-și satisfacția față de eforturile pe care țările din America Latină le depun în scopul realizării unor noi mecanisme și structuri care să accelereze integrarea lor, cei doi președinți consideră că țările din această regiune, prin procesul în curs de. edificare al apropierii dintre ele, își aduc o contribuție efectivă Ia întărirea păcii și înțelegerii internaționale.Cel doi șefi de stat, apreciind progresele pozitive realizate în cadrul Conferinței pentru securitate și cooperare In Europa, conferință menită să pună bazele unor noi șl rodnice relații între statele continentului, pentru a instaura atmosfera corespunzătoare realizării acestui scop, consideră că trebuie să fie intensificate eforturile in vederea edificării securității și cooperării în Europa, ceea ce va avea, fără indoială, o mare influență asupra păcii mondiale. ICei doi șefi de stat evidențiază necesitatea de a se adopta măsuri concrete pentru dezarmarea generală și completă și, în primul rind, cea nucleară, și sint de acord ca negocierile actuale, care urmăresc realizarea acestui obiectiv, să conducă la încetarea experiențelor și producerii de noi arme nucleare și la distrugerea stocurilor existente, la reducerea tuturor cheltuielilor și efectivelor militare și la desființarea bazelor militare străine și a blocurilor militare. De asemenea, ei se pronunță pentru stabilirea de noi zone denuclearizate în diferite regiuni ale lumii. In acest context, cei doi președinți subliniază semnificația deosebită pe care o are crearea unei zone lipsite de arme nucleare in America Latină, consacrată prin Tratatul de la Tlatelolco, și scot în relief importanța transformării regiunii Balcanilor intr-o zonă lipsită de

arme nucleare, o zonă de pace și cooperare. Ei 'sînt de acord cu necesitatea ca o mare parte a resurselor eliberate prin aplicarea măsurilor de dezarmare să fie utilizate pentru accelerarea dezvoltării economice și sociale a țărilor în curs de dezvoltare.Scoțînd în evidență rolul pe care îl joacă Organizația Națiunilor Unite în rezolvarea problemelor internaționale, în menținerea păcii și securității mondiale și in promovarea cooperării între toate statele, cei doi președinți își exprimă speranța că țările membre ale organizației vor depune un efort susținut pentru ca O.N.U. să acționeze cu mai multă eficiență in rezolvarea problemelor fundamentale ale vieții internaționale.Cei doi șefi de stat, recunoscînd importanța pe care o are hotărirea luată de O.N.U. de a declara anul 1975 ca Anul internațional al femeii, își exprimă acordul privind necesitatea de a asigura femeilor o participare largă în toate domeniile de activitate umană, pornindu-se de la realitatea că problemele privind condiția socială a femeii sînt direct legate de problemele dezvoltării. Președinții consideră că viitoarea Conferință internațională a femeii, care va avea loc în orașul Mexic, constituie un for adecvat pentru dezbaterea acestor probleme.
IIIPreședinții Republicii Socialiste România și Statelor Unite Mexicane exprimă hotărirea țărilor lor de a lărgi și aprofunda relațiile de prietenie și cooperare reciproo avantajoasă dintre ele, prin următoarele măsuri :1. Lărgirea și aprofundarea consultărilor Ia diferite niveluri asupra chestiunilor bilaterale, ca și asupra problemelor internaționale de interes comun.2. Intensificarea și extinderea cooperării economice, prin promovarea schimburilor comerciale, cooperării industriale, agricole și tehnologice și prin alte forme de cooperare de interes comun.3. Stimularea unei mai bune cunoașteri reciproce a valorilor materiale și culturale ale popoarelor mexican și român, prin întărirea cooperării în domeniile științei, culturii, artelor, turismului și sportului, in concordanță cu spiritul de înțelegere și prietenie care există intre cele două popoare.In vederea asigurării unui cadru juridic adecvat pentru realizarea obiectivelor enunțate mai sus, au fost semnate : un acord de cooperare economică și industrială și un acord de cooperare științifică și tehnologică. De asemenea, au fost semnate acorduri de cooperare sau înțelegeri interministeriale in domeniile construcțiilor de mașini, minier, utilizării energiei nucleare în scopuri pașnice, industriei de echipament energetic, turismului și cinematografiei.Ambii președinți subliniază evoluția pozitivă a relațiilor culturale, artistice și științifice dintre cele două' țări, evidențiind importanța acordului de colaborare culturală semnat intre România și Mexic in 1974.Cei doi președinți exprimă hotărirea guvernelor lor de a da un nou impuls relațiilor de cooperare în acest domeniu și în acest sens au indicat autorităților respective din țările lor să pregătească, in cel mai scurt timp, un program de schimburi culturale. Șefii celor două state au căzut de acord să fie promovate schimburile de vizite între organizațiile de femei, de tineret, muncitorești, țărănești, precum și intre organizații ale oamenilor de știință și cultură.In încheiere, cei doi președinți își exprimă convingerea că discuțiile avute vor contribui la stringerea substanțială a legăturilor dintre România și Mexic și reafirmă hotărirea lor de a continua dialogul și consultările intre guvernele celor două țări.întocmită la Ciudad de Mexico, la 10 iunie 1975, in două exemplare originale, fiecare in limbile română și spaniolă. I

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui 
Luis Echeverria

Domnule președinte, doamnă Echeverria,Doamnelor și domnilor,Este ultima seară pe care o petrecem în frumoasa dumneavoastră țară. Am făcut o vizită de patru zile, în care am putut să cunoaștem mai îndeaproape preocupările și realizările poporului mexican.Am avut convorbiri cu dumneavoastră,. domnule președinte, cu miniștrii mexicani. Am ajuns la bune rezultate. Am vorbit cu puțin timp înainte despre ele cu prilejul semnării documentelor și de aceea nu doresc să mai revin asupra lor.Consider că Vizita în frumoasa dumneavoastră țară, convorbirile și acordurile la care am ajuns deschid o pagină nouă, istorică în relațiile dintre popoarele și țările noastre.Am avut bucuria să constat că și poporul mexican, ca și poporul român, este animat de dorința fierbinte de a-și făuri o viață nouă, liberă, in care să se simtă deplin stăpîn la el acasă. Am mers cu dumneavoastră la inaugurarea canalului care va rezolva în mod radical o problemă de secole pentru capitala Mexicului. Este o lucrare măreață, care demonstrează capacitatea creatoare a tehnicienilor, inginerilor, a oamenilor muncii, a poporului mexican. Am putut constata sentimentul de mîn- drie națională și patriotism al poporului mexican, al tuturor celor ce au lucrat, cîteodată în condiții grele, la realizarea acestui obiectiv. Ei au știut că fac aceasta pentru patria lor, pentru bunăstarea și fericirea lor.Am vizitat astăzi un important centru industrial al Mexicului. Am constatat, de asemenea, cu multă bucurie sentimentul de mîndrie al inginerilor și muncitorilor p.entru ceea ce înfăptuiesc pe calea industrializării Mexicului și. intr-adevăr știm din propria no’astră experienței că, pentru a asigura bunăstarea poporului, independența și suveranitatea, este necesară crearea unei industrii puternice independente, a unei agriculturi puternice, a unei științe și culturi proprii. Numai așa un popor poate fi cu adevărat liber și independent. Am avut deosebita satisfacție să constat că poporul mexican este animat tocmai de aceste dorințe, este hotărit să facă totul pentru a-și asigura o puternică dezvoltare economică, o viață liberă și independentă.Dumneavoastră, domnule președinte, ați avut un rol important în realizarea acestor deziderate. De aceea am și putut constata sentimentele cu care erați întîmpinat de poporul mexican.Am avut bucuria ca, la dineul ce ni l-ați oferit aseară, să cunoaștem arta și cultura poporului mexican. Prin intermediul dansului, al cîntecului, ne-am putut da seama des tradițiile străvechi ale culturii poporului mexican, dejsentimentul de mîndrie națională și de patriotism. Un popor care are un asemenea trecut, 6 asemenea tradiție de civilizație milenară nu va admite niciodată să fie subjugat, să-și piardă independența și suveranitatea națională.Ați putut vedea în seara aceasta unele aspecte ale culturii și artei populare românești. S-ar putea spune că sînt unele asemănări, deși sîn- tem la mii și mii de kilometri depărtare. Asemănarea provine, în primul rind, din faptul că și poporul român este moștenitorul unei culturi milenare. Cultura latină ne-a dat anumite lucruri comune, dar noi moștenim — ca și dumneavoastră — o cultură străveche și tocmai aceasta a făcut ca șl poporul român să-și păstreze independența, ființa proprie ! (Vii aplauze).Privind la minunatele dansuri și ascultînd minunata muzică de aseară, comparînd cu muzica și dansurile românești, mă gîndeam ce s-ar întîmpla dacă am uniformiza muzica, dansul, cultura ; oare, într-ade- văr, ar fi o viață mai plăcută ? Nu, dimpotrivă, ar deveni mai plictisitoare. Noi trebuie să dezvoltăm relațiile dintre popoare, plecînd de la păstrarea individualității, a specificului fiecărui popor, fiecărei na

In timpul vizitei la Complexul industrial Sahagun

guvernului mexican, cu soțiile, alte oficialități locale, civile și militare, oameni de artă și cultură, ziariști.Au participat persoanele oficiale române care îl însoțesc pe șeful statului român în vizita în Mexic.Au fost prezenți ambasadorul României în Mexic, Dumitru Mihail, și ambasadorul Mexicului la București, Armando Medina Cantu.

țiuni. Numai atunci prietenia șl colaborarea vor fi puternice I (A- plauze). Fiecare popor, fiecare națiune a adus, aduce și va aduce cite ceva specific la civilizația și cultura universală. Uniformizarea ar însemna moartea civilizației. Iată de ce trebuie să încurajăm dezvoltarea specificului fiecărui popor, a culturii fiecărei națiuni și în această diversitate să asigurăm o viață liberă, demnă, fericită fiecărei națiuni I (Aplauze puternice).Sîntem în Anul Internațional al Femeii : peste cîteva zile, în capitala țării dumneavoastră va avea loc Conferința mondială. Sînt multe probleme de soluționat și în acest domeniu — într-o țară mai multe, în alta mai puține. Este un lucru arhicunoscut că femeile participă activ la întreaga viață socială, că de fapt nu s-ar putea vorbi de existenta societății fără existența femeii, că în dezvoltarea științei, culturii, a tot ceea ce există, femeia, alături de bărbat, a adus și aduce o contribuție hotărîtoa- re. Cu toate acestea, în unele țări femeile nu se bucură de egalitate în drepturi și de posibilități egale de. manifestare. Noi dorim ca Conferința internațională a femeii să afirme cu putere necesitatea lichidării, și în a- cest domeniu, a inegalității. Cînd vorbim de o nouă ordine economică nu o putem concepe fără egalitate între bărbați și femei, fără o participare activă a femeii, cu drepturi depline, la întreaga activitate econo- mico-socială și politică. (Aplauze).Aș dori să urez Conferinței internaționale a femeii succes deplin și să exprim speranța că vor fi foarte combative și se vor pronunța hotărit nu numai pentru drepturi egale, dar și pentru o politică de egalitate in drepturi între toate națiunile, pentru lichidarea imperialismului, colonialismului, neocolonialismului, pentru o nouă ordine internațională, pentru o lume mai dreaptă și mai bună. Numai așa egalitatea femeilor va fi o reaJitaite-.’.(Aplauze). *)••'••• •.<«In fine, aș dori să exprim încă o dată mulțumirile mele, ale soției, ale colaboratorilor mei pentru ospitalitatea de care ne-am bucurat in tot timpul șederii noastre în frumoasa dumneavoastră țară. Vom duce cu noi impresii deosebit de plăcute, sentimentele de prietenie pe care le-am simțit pretutindeni. începînd cu cele din partea președintelui și a soției sale, din partea tuturor celor cu care ne-am întîlnit în Mexic. Vă asigurăm că de aceleași sentimente sîntem animați și noi, întregul nostru popor.Aș dori să repet și in această seară invitația adresată domnului președinte și doamnei Echeverria de a vizita, într-un timp cît mai apropiat. România și să exprim speranța că tot ceea ce am convenit în aceste zile se va realiza în viață în cele mai bune condiții, că, intr-adevăr, relațiile de prietenie și colaborare dintre popoarele noastre se vor manifesta și în domeniul economic și științific, și în domeniul artei și culturii. Avem destule domenii in care nu numai popoarele noastre, dar toate popoarele lumii pot să se întreacă. Să se întreacă nu în producerea armamentului atomic. Rolul științei și culturii nu constă în a contribui la producerea armamentului de distrugere ; știința și cultura trebuie să asigure producerea unor bunuri care să ridice omul pe o treaptă superioară de civilizație, să-1 înnobileze, să-1 facă mai bun, să-1 facă să trăiască în bună colaborare și prietenie cu semenii săi.O asemenea politică duce România socialistă. In acest spirit dorim să colaborăm cu dumneavoastră, cu toate popoarele lumii. (Aplauze).Permiteți-mi să ridic acest pahar pentru prosperitatea, bunăstarea și fericirea poporului prieten mexican.Pentru o politică de pace și colaborare între toate popoarele lumii,Pentru înflorirea culturii, artei și civilizației internaționale,In sănătatea dumneavoastră, domeniile președinte, a doamnei Echeverria,In sănătatea dumneavoastră, dragi tovarăși și prieteni,* Pentru prietenie și colaborare între toate popoarele. (Aplauze puternice).

A fost prezentat un bogat și frumos program artistic de cîntece și dansuri populare românești interpretate de o formație a ansamblului „Rapsodia română", condusă de Ionel Budișteanu, formație aflată în turneu în Mexic.Președintele Luis Echeverria, doamna Maria Esther Zuno de Echeverria, precum și ceilalți invitați

Domnule președinte !Doamnă Ceaușescu IDoamnelor și domnilor 1Prezenta dumneavoastră In Mexic, domnule președinte, ne-a permis confirmarea a ceea ce cunoaștem despre dumneavoastră — un om de stat care servește cu pasiune și patriotism poporul său, care de foarte tînăr s-a dedicat marilor sarcini populare pe care țara sa le-a cerut, omul - care a suferit persecuții și represiuni și care a reușit să fie un factor esențial într-o perioadă îndelungată în transformarea României, pentru apărarea intereselor ei, omul care a transformat țara sa într-un important factor internațional. Dumneavoastră con- cepeți activitatea politică ca un suprem efort, cu pasiune și clarviziune.Prezenta dumneavoastră, doamnă Ceaușescu. ne-a permis, de asemenea, să constatăm ceea ce în Mexic cunoșteam despre dumneavoastră — că «înteți o femeie care s-a consacrat de foarte tînără, de asemenea, slujirii poporului său, activității cetățenești și științifice. Ce se poate cere mai mult pentru conducerea unei țări 1O țară poate fi servită cu eficiență, și nu în aparență, atunci cînd există entuziasm. Și un mare entuziasm, și mari calități morale vă caracterizează.Prezența dumneavoastră în Mexic a fost foarte plăcută. Am observat și am apreciat aceasta, minut cu minut, după felul în care mi-ați vorbit de creșterile dumneavoastră în agricultură,. în industrie, în educație, despre care ne vorbeați cu mîndrie legitimă. La fel și despre cultura poporului dumneavoastră.Dumneavoastră, domnule președinte. ne-ați vorbit cu aceeași ardoare despre progresul, , industrial, ceeașj ardoare ne spuneați că „aceșța, este un cintec din satul meu. acesta este un dans din zona în care m-am născut, acest vin este din regiunea mea". Tn acest fel un om își iubește țara, nu fracționează interesele și dorințele sale. Toate acestea constituie, în același timp, un sentiment de iubire de patrie, de istorie, de politică. dorința de a contribui la crearea unui viitor mai bun. tt'aclî- ția artistică a unui popor și plăcerea de a trăi într-o națiune pe care fiecare o iubește, unde totul se afirmă cu și mai multă vigoare. (Anlauze).Sîntem prieteni. România și Mexicul. și cei doi președinți — insă acum vom multiplica și mai mult relațiile noastre, procedînd la inves-

Calde manifestări de prietenie 
la Complexul industrial Sahagun

Marți după-amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat Complexul industrial Sahagun. situat în străvechea vale Teotihuacan.La ora 13,30, președintele Nicolae Ceaușescu pleacă de la reședința oficială. împreună cu Francisco Javier Alejo, ministrul patrimoniului națicrml, spre aerodromul „Campo de MarteS unde ia loc intr-un elicopter.După 30 de minute de zbor, tre- cînd pe deasupra unei salbe de o- biective industriale de Ia periferia capitalei și a faimoaselor piramide de la Teotihuacan, elicopterul aterizează in apropierea Complexului industrial Sahagun. inima industriei constructoare de mașini a Mexicului.Complexul, în care lucrează 14 000 de muncitori, produce, între altele, autoturisme, tractoare, material rulant. autobuze, piese de schimb. Producția a înregistrat sporuri considerabile. mai ales în ultimii ani. ceea 

mexicani au fost entuziasmați de virtuozitatea și măiestria artiștilor români, răsplătindu-i cu vii și îndelungate aplauze.In timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie și cordialitate, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Luis Echeverria au rostit toasturi.

tiții și schimburi reciproce de cafe să beneficieze cele două țări. A- ceasta este politica de cooperare pe care o dorim pentru tntreaga lume. Deoarece nu ne fixăm asupra a ceea ce ne-ar putea separa, ci ne fixăm asupra a ceea ce ne apropie. (Aplauze). Acest lucru este posibil atunci cînd în fiecare țară există coeziune și spirit de înțelegere. Cînd există siguranță asupra popoarelor proprii, se dezvoltă dialogul cu poporul, se multiplică relațiile — și astfel se consolidează structurile proprii ale acestei țări.Este ceea ce se întîmplă în România și în Mexic.Pentru toate acestea, domnule președinte și doamnă, prezența dumneavoastră ne-a fost foarte plăcută. O să începeți să vedeți mai mulți mexicani, și mai frecvent, în România. (Aplauze).Soția mea si cu mine vom face tot posibilul să venim în țara dumneavoastră în acest an sau anul viitor. (Aplauze).Și dacă nu, după aceea, într-o zi, vom veni la dumneavoastră ca simpli turiști. Aceasta este dorința noastră.Tovarășul Nicolae Ceaușescu :Trebuie să veniți ca președinte. (Aplauze).Luis Echeverria :Aceasta înseamnă că vom face tot posibilul pentru a veni în curînd la dumneavoastră. (Aplauze).Dumneavoastră lăsați amintiri extraordinar de plăcute, pentru că sîn- teți două autentice valori umane. Nu ați căutat lucruri superficiale, trecătoare. Aceasta apare din personalitatea dumneavoastră autentică, din lupta și aspirațiile dumneavoastră ți ale poporului dumneavoastră. Și a- ceasta este cel mai prețios lucru — autenticitatea personalității dumneavoastră'. (Aplauze).Wecați lăsînd afecțiuni în Mexic. Duceți cu dumneavoastră mulțumirile noastre și sînt sigur că vom lupta împreună în foarte multe domenii. pentru că ne aflăm într-un proces de căutări vizînd Îmbunătățirea situației popoarelor noastre, pentru că dorim o lume mai iustă. mai echitabilă, mai armonioasă ți pentru aceasta trebuie să luptăm cu pasiune.Pentru toate acestea, doamnelor ți domnilor, și pentru fericirea poporului român.Pentru sănătatea si bunăstarea domnului președinte Nicolae Ceaușescu și a soției sale, vă invit ne toți să toastați. (Aplauze puternice).

ce a permis elaborarea unor planuri de dezvoltare pentru viitor.La sosire. în întîmpinarea înaltului oaspete român vin Gonzalo Martinez Corbala, director general al complexului. Roberto Garcia Ruiz, director de producție, alte cadre din conducerea complexului, muncitori.Un grup de tinere oferă. în semn de înaltă prețuire și stimă, frumoas» buchete de flori.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat apoi să viziteze prima dintre cele trei unități care formează a- ceastă puternică citadelă a industriei constructoare de mașini mexicane. Președintele României străbate un adevărat culoar viu. numeroși muncitori salutîndu-1 pe aleea care duce spre clădirea administrației. O imensă lozincă — „Președinte Nicolae Ceaușescu, muncitorii vă urează bun venit 1“ — domină frontispiciul acesteia.Tovarășul Nicolae Ceaușescu vizitează prima secție a acestei unități profilate pe producția de autobuze, autocamioane și autoturisme. Zeci de muncitori, în salopete albastre, întrerup lucrul și se îndreaptă spre locul pe unde trece șeful statului român pentru a-1 saluta și a-i ura un călduros bun venit în fabrica lor.Președintele României răspunde la salutul muncitorilor veniți în întîmpinarea sa.Apoi, tovarășul Nicolae Ceaușescu ascultă explicațiile pe care le dau Gonzalo Martinez Corbala și Enrique Olivier, directorul acestei unități, se interesează de procesul de producție al întreprinderii.în continuare, înaltul oaspete român, care are prilejul să cunoască nemijlocit realizări ale industriei constructoare de mașini, mexicane, vizitează alte cîteva hale de producție. pretutindeni fiind întîmpinat cu aplauze.Ultima parte a vizitei se desfășoară în secția de asamblare a tractoarelor. unde observăm două tractoare românești. Șeful statului român primește explicații în legătură cu intențiile conducerii complexului Sahagun de a trece Ia asimilarea treptată a tractorului „Universal" de 45 și de 65 cai putere.La plecare, tovarășul Nicolae Ceaușescu urează colectivului de muncitori, tehnicieni și ingineri de la Complexul industrial Sahagun noi succese în activitatea lor, în eforturile de a produce mai mult și mai bine, pentru propășirea economiei mexicane.
r
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VIZITA PREȘ E D IN T E LUI_N I COLAE C EAUȘESC U IN MEXIC
COMUNICAT COMUNPreședintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a efectuat, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită oficială de prietenie în Statele Unite Mexicane, la invitația președintelui Mexicului, Luis Echeverria Alvarez, și a doamnei Maria Esther Zuno de Echeverria, între 7 și 11 iunie 1975.în timpul șederii sale In Mexic, președintele Nicolae ’ Ceaușescu și persoanele care l-au însoțit au vizitat o serie de obiective social-cultu- rale și istorice, precum și Combinatul industrial din orașul Sahagun, luînd cunoștință cu mult Interes de realizările poporului mexican în a- ceste domenii.Convorbirile care au avut loc între cei doi președinți s-au desfășurat în- tr-un climat de prietenie și cordialitate. expresie a relațiilor statornicite între popoarele român și mexican. în cursul discuțiilor a fost efectuată o informare reciprocă cu privire la preocupările actuale ale celor două țări. De asemenea, a fost făcută o analiză detaliată a relațiilor bilaterale și s-a procedat la o trecere tn revistă a principalelor probleme internaționale contemporane. La aceste discuții au fost prezenți :— din partea română : tovarășa Elena Ceaușescu, precum și tovarășii : Gheorghe Oprea, viceprim-mi- nistru al guvernului ; Dumitru Popescu, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste ; George Macovescu, ministrul afacerilor externe ; Nicolae Doicaru și Vasile Pungan, consilieri ai președintelui republicii ; Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale ; Dumitru Mihail, ambasadorul Republicii Socialiste România în Mexic ; și Marcel Dinu, director în Ministerul Afacerilor Externe.— din partea mexicană : doamna Maria Esther Zuno de Echeverria, precum și Emilio O. Rabasa, ministrul relațiilor externe ; ing. Eugenio Mendez Docurro, ministrul comunicațiilor și transporturilor ; Jose Campillo Sainz, ministrul industriei și comerțului ; dr. Oscar Brauer Herrera, ministrul agriculturii; Francisco Javier Alejo, ministrul patri

moniului național ; Jose S. Gallaste- gui, subsecretar la Ministerul Relațiilor Externe ; Armando Medina Cantu, ambasadorul Statelor Unite Mexicane în România, și Raul Valdes Aguilar, director general al serviciului diplomatic al Ministerului Relațiilor Externe.Cei doi șefi de stat și-au exprimat satisfacția pentru cursul ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Mexic și au evidențiat existența a noi și importante posibilități pentru lărgirea și diversificarea lor în toate domeniile de interes comun : politic, economic, tehnic, cultural și științific, în avantajul celor două popoare.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Luis Echeverria Alvarez au examinat pe larg situația internațională actuală și au constatat cu satisfacție similitudinea punctelor de vedere ale guvernelor lor asupra evoluției situației politice, economice și sociale în întreaga lurțțe. în mod deosebit, cei doi președinți au subliniat necesitatea soluționării conflictelor care mai confruntă încă diferite state.în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu, cei doi șefi de stat au reliefat necesitatea ca acesta să fie soluționat în conformitate cu rezoluțiile pertinente adoptate de Organizația Națiunilor Unite. în acest context, ei au subliniat necesitatea intensificării eforturilor pentru a se a- junge la o pace justă și durabilă in regiune, care să conducă la retragerea trupelor israeliene din teritoriile ocupate, garantarea suveranității și Integrității teritoriale a tuturor statelor din zonă și la adoptarea de măsuri adecvate pentru garantarea unui viitor liber și demn poporului palestinean. Președinții au scos în evidentă importanta rolului pe care îl are de jucat Organizația Națiunilor Unite pentru soluționarea acestei probleme.Cei doi președinți și-au exprimat satisfacția față de succesele obținute de popoarele africane în lupta lor pentru autodeterminare. Ei au salutat obținerea independentei politice de către poporul din Guineea- Bissau, precum și dobîndirea. în viitorul apropiat., a independentei Mo- 

zambicului, Angolei și altor teritorii africane. Considerînd că eradicarea colonialismului și neocolonialismului constituie una din sarcinile cele mai urgente ale lumii, contemporane, președinții au condamnat energic politica de apartheid și discriminare rasială, promovată de regimul ilegal din Rhodesia și guvernul Republicii Africa de Sud.Cei doi președinți și-au exprimat preocuparea fată de situația din Cipru și s-au pronunțat pentru soluționarea justă a problemei cipriote, pe baza respectării independentei, suveranității și integrității teritoriale a tării.Președinții României și Mexicului au salutat cu satisfacție sfîrșitul războiului în Indochina, faptul că popoarele din această regiune a lumii au obținut, In cele din urmă, pacea și independenta națională. Ei și-au exprimat speranța că popoarele sud-vietnamez și cambodgian vor putea să-și concentreze acum eforturile pentru reconstrucția țărilor lor și pentru făurirea unui viitor în deplină libertate, fără nici un amestec străin.Cei doi șefi de stat au încheiat convorbirile lor convinși că acestea vor contribui la strîngerea relațiilor dintre Mexic și România, reafirmînd decizia lor de a continua contactele și discuțiile dintre cele două guverne, atît pe plan bilateral, cit și multilateral.Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au adresat cele mai sincere mulțumiri și aprecieri președintelui Luis Echeverria Alvarez. doamnei Maria Esther Zuno de Echeverria, pentru prietenia, cordialitatea și calda ospitalitate care le-au fost rezervate de către poporul și guvernul Mexicului.Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au reînnoit invitația transmisă președintelui Statelor Unite Mexicane. Luis Echeverria Alvarez, și doamnei Maria Esther Zuno de Echeverria, de a efectua o vizită oficială în România. Invitația a fost acceptată cu plăcere. Data vizitei urmează a fi stabilită ulterior pe cale diplomatică.
Orașul Mexic, 10 iunie 1975

CONFERIREA TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA 
AL UNIVERSITĂȚII DIN YUCATAN PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUȘESCU Șl TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
Marți seara, la hotelul „Camino Real" — reședința înalților oaspeți români — a avut loc ceremonia conferirii titlului de doctor honoris causa al Universității din Yucatan tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu.Pentru conferirea acestor titluri a venit special la Ciudad de Mexico o delegație a Universității din Yucatan, în frunte cu rectorul acestei prestigioase instituții mexicane de învățămînt superior, profesor dr. Alberto Rosado Cantun. Din delegație au făcut parte și decanii facultăților de economie și chimie din cadrul universității.La ceremonie au luat parte persoanele oficiale române care îl însoțesc pe șeful statului nostru.Adresîndu-se președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei. Elena Ceaușescu, rectorul Universității din Yucatan a spus : „îmi revine deosebita onoare și satisfacție de a înmîna diplomele prin care se conferă titlul de doctor honoris causa dumneavoastră — domnule președinte Nicolae Ceaușescu — și dumneavoastră — doamnă acad. dr. inginer Elena Ceaușescu — titluri pe care consiliul universității noastre, la cererea mea, le-a aprobat în unanimitate.Personalitatea președintelui Nicolae Ceaușescu are o prestigioasă dimensiune internațională. La aceasta se adaugă numeroase lucrări, studii, rapoarte și cuvîntări, publicate în diferite limbi străine și în multe țări, între titlurile de lucrări traduse în 

Societatea de chimie din Mexic a conferit titlul

limba noastră — și care denotă atașamentul dumneavoastră față de cauza păcii și înțelegerii intre popoare — se numără și valoroasa carte „Pentru o politică de pace și colaborare internațională". ■La rîndul ei — a spus în continuare rectorul — distinsa doamnă Elena Ceaușescu, inginer chimist, ab
Cuvîntul președintelui Nicolae CeaușescuDomnule rector.Domnilor,Aș dori să exprim mulțumirile mele, ale soției, pentru cinstea pe care ne-o faceți conferindu-ne titlul de doctor honoris causa al Universității din Yucatan.Vă rugăm să exprimați sentimentele noastre întregului consiliu al universității, tuturor cadrelor și studenților universității dumneavoastră. Vedem in hotărîrea dumneavoastră o apreciere, în primul rind, a științei românești, a luptei poporului român pentru eliberarea națională și socială, a politicii sale de făurire a societății socialiste, a activității desfășurate pentru colaborare internațională, pentru pace.Nu fac altceva decît să servesc interesele poporului meu, cauza păcii și colaborării internaționale. Numai așa se explică succesele poporului și politicii României și pe plan național și pe plan internațional. Faptul că 

solventă a Institutului politehnic din București, desfășoară o bogată activitate științifică și de cercetare în domeniul ei de specialitate. îndeplinind, totodată, Înalte responsabilități în calitatea sa de director general al ICECHIM și In cadrul Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.

ați luat această hotărîre cu prilejul vizitei pe care o efectuăm în Mexic constituie o manifestare și o prețuire a colaborării și prieteniei dintre popoarele noastre. De asemenea, interpretez aceasta ca o expresie a necesității dezvoltării colaborării tot mai strînse între oamenii de știință, din învățămînt și de cultură din România și Mexic. Tot ceea ce se realizează in România, în Mexic, ca de altfel în întreaga lume, încorporează cele mai înalte cunoștințe din toate domeniile de activitate.Realizarea unei societăți mai drepte și mai bune în care omul să se simtă cu adevărat liber, să beneficieze din plin de cuceririle civilizației, nu se poate întemeia decît pe cele mai noi cunoștințe. Iată de ce noi acordăm o mare atenție științei, învățămîntului, culturii, ca factori primordiali pentru progresul general al societății noastre, al întregii societăți omenești.

Odată cu înmînarea diplomelor, rectorul Universității din Yucatan a făcut președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu un dar simbolic : un volum cuprinzind legendele Maya.A luat apoi cuvlntul președintele Nicolae Ceaușescu.

Dorim să dezvoltăm larg colaborarea intre universitățile românești și cele mexicane și, în acest cadru, și cu .'Universitatea din Yucatan. Sper să putem saluta o delegație a universității dumneavoastră, în frunte cu dumneavoastră, domnule rector, în România, este bine să se stabilească o colaborare largă intre universitatea dumneavoastră și o universitate din țara mea, astfel ca în cadrul relațiilor de colaborare și prietenie dintre popoarele noastre, universitățile, oamenii din învățămînt, știință și cultură să joace un rol tot mai important.Cu aceste gînduri, doresc să exprim încă o dată mulțumirile noastre călduroase, pe care vă rog să le transmiteți tuturor cadrelor didactice, studenților, și vă adresez tuturor salutul nostru și cele mai bune urări de succes în dezvoltarea învățămîntului, de a putea servi în cele mai bune condiții patria dumneavoastră, Mexicul ! (Aplauze).

PLECAREA DIN MEXIC

Miercuri, 11 iunie, s-a încheiat vizita oficială de prietenie în Mexic a președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu. La ora 7,30, ora locală, președintele Luis Echeverria Alvarez, împreună cu doamna Maria Esther Zuno de Echeverria sosesc la hotelul „Camino Real", reședința înalților oaspeți români pe care îi conduc apoi spre aeroportul internațional Ciudad de Mexico.Pe aeroport, pavoazat cu drapelele de stat ale României și Mexicului, se află mii de cetățeni, purtînd ste- gulețe românești și mexicane ; răsună acordurile frumoasei muzici populare mexicane, Interpretată de mai multe orchestre de „mariachis" ; tribunele rezervate populației au un aer sărbătoresc.Sînt prezenți membrii guvernului mexican, președintele Comisiei permanente a Congresului Uniunii, decanul corpului diplomatic, ambasadorul României în Mexic, ambasadorul Mexicului la București, înalte oficialități Civile și militare.Ora 8,10. Președintele Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți de președintele Luis Echeverria Alvarez, de doamna Maria Esther Zuno de Echeverria, sosesc la aeroport. Mulțimea izbucnește în 

La solemnitatea conferirii titlului de doctor honoris causa al Universității din Yucatan

ovații și urale, se aplaudă îndelung, se scandează „Ceaușescu — amigo de Mexico", „Ceaușescu — Echeverria", „Mexico — Rumania".în aplauzele neîntrerupte ale mulțimii, președintele Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu își iau rămas bun de la oficialitățile civile și militare, de la mdmbrii ambasadei române. Tovarășul Nicolae Ceaușescu salută pe cetățeni, care îl aclamă îndelung.Cei doi șefi de stat, împreună cu soțiile, se îndreaptă în continuare spre podiumul de onoare. Fanfara intonează imnurile de stat ale României și Mexicului ; se trag 21 de salve de artilerie.La scara avionului, cei doi șefi de stat își iau un călduros rămas bun, își string mîinile, se îmbrățișează. Tovarășa Elena Ceaușescu își ia un cordial rămas bun de la soția preCONFERINȚĂ DE PRESADupă semnarea documentelor, la Los Pinos a avut loc o conferință- de presă comună a președintelui Nicolae Ceaușescu și a președintelui Luis Echeverria Alvarez.Răspunzînd la întrebările ziariștilor, cei doi șefi de stat au subliniat 

ședintelui mexican. Cei doi președinți își exprimă speranța că se vor revedea curînd. în aplauzele prelungite ale asistenței, la ora 8.30, aeronava prezidențială decolează.La cîteva minute după decolarea aeronavei, președintele Luis Echeverria Alvarez ne-a declarat : „Cred că a fost o vizită excelentă, cu rezultate excepționale nu numai pentru cele două țări. Ne-am convins incă o dată de marea personalitate a președintelui Nicolae Ceaușescu. Președintele Ceaușescu are o mare capacitate și o excepțională clarviziuno în abordarea problemelor internaționale. Este un om de stat de o inaltă factură și sînt fericit că l-am cunoscut și am discutat cu el. Doresc mult să merg in România, și asta înainte de expirarea mandatului meu. Salutul meu cel mai sincer și mai plin de căldură poporului român !“.
deosebita însemnătate a documentelor semnate, a rezultatelor vizitei în general, dorința comună de a acționa și în viitor pentru dezvoltarea relațiilor româno-mexicane. în interesul ambelor țări, al cauzei păcii și înțelegerii între națiuni.

de membruMarți după-amiază, tovarășa Elena Ceaușescu, însoțită de doamna Maria Esther Zuno de Echeverria, a avut o întîlnire cu membrii Societății de chimie din Mexic — oameni de știință, cadre universitare, cercetători și ingineri.în auditoriul Centrului interame- rican de studii privind asigurările sociale, unde a avut loc întîlnirea — s-au adunat reprezentanții a peste 100 de instituții și organisme din sectorul chimiei, atît din Ciudad de Mexico, cît și din alte orașe ale țării. ,
us La sosire, tovarășa Elena .„Ceaușescu a fost întîmpinată de Jorge Ixiis Oria y Horcasita, președintele Societății de chimie din Mexic, care i-a adresat un călduros bun venit, prezentîndu-i apoi celelalte persoane oficiale venite în în- timpinare.La intrarea în clădirea unde se desfășoară întîlnirea, o mulțime de cetățeni fac o caldă manifestare de simpatie tovarășei Elena Ceaușescu, iar două femei îi oferă un buchet de flori din partea asociației „Prietenii României". Aceeași primire entuziastă se repetă in sala întilnirii, unde asistența numeroasă aplaudă în picioare.Tovarășa Elena Ceaușescu este invitată în prezidiul întilnirii, din care mai fac parte doamna Maria Esther Zuno de Echeverria, Jorge Luis Oria y Horcasita, președintele Societății de chimie, Luisa Castillo de Sanchez, vicepreședintele Societății de chimie, Jose F. Herran, decanul Facultății de chimie a Universității de stat autonome din Ciudad de Mexico, Raul Cetina, directorul Institutului de chimie al Universității din capitală, Joaquin Ibarrola, președintele Asociației farmaceutice mexicane, Gilberto Hernandez, director in Consiliul Național al învățămîntului, conducători ai unor întreprinderi de industrie chimică.„Ne-am adunat aici — a subliniat In cuvîntul său ing. Ernesto Barroso, membru al conducerii Societății de chimie din Mexic — ca să aducem omagiul nostru ilustrei doamne acad, dr. ing. Elena Ceaușescu, cunoscută prin contribuția adusă la dezvoltarea chimiei în patria sa“. „Meritele științifice ale distinsei doamne Elena Ceaușescu — spunea, la rîndul său, Jose F. Herran, decanul Facultății de chimie a Universității de stat autonome din Ciudad de Mexico — se bucură de largă apreciere nu numai în patria sa, ci și pe plan internațional. în calitatea sa de director general al Institutului central de cercetări chimice din București, excelența sa doamna Elena Ceaușescu desfășoară de mai mult timp o. activitate cu largă rezonanță. Aș vrea să adaug că, în cadrul planului general de dezvoltare a economiei românești, sectorul chimiei înregistrează de mai mult timp ritmuri impresionante, care vor fi menținute și în viitor".Vorbitorii s-au referit, totodată, pe larg la succesele obținute de Mexic în dezvoltarea chimiei, exprimînd dorința de colaborare cu România în acest domeniu important al progresului științific și industrial.în expunerea sa, președintele Societății de chimie, Jorge Luis Oria y Horcasita, a subliniat ; „Prezenta în mijlocul nostru a distinsei doamne Elena Ceaușescu, reputată specialistă In chimie organică, constituie pentru noi o mare cinste și un prilej de, a-i omagia meritele. îmi face mare plăcere să anunț hotărîrea conducerii Societății de chimie din Mexic de a-i conferi doamnei Elena Ceaușescu titlul de membru de onoare al acestei societăți, ca semn al prețuirii noastre".în aplauzele prelungite ale celor prezenți, tovarășei Elena Ceaușescu îi este înmînată diploma de membru de onoare al acestei prestigioase societăți științifice mexicane.A luat apoi cuvîntul tovarășa Elena Ceaușescu.

Relatarea vizitei:
Victor STAMATE, Vasile 
OROS, Mihai FABIANFoto ; Anghel Pasat

de onoare tovarășei Elena Ceaușescu 
Cuvinturea tovarășei Elena CeaușescuMult stimată doamnă Echeverria,Doamnelor și domnilor,Este o deosebită plăcere pentru mine să mă întîlnesc cu dumneavoastră, membri ai Societății de chimie din Mexic. Vă mulțumesc pentru sentimentele de prietenie exprimate aici, pentru aprecierile la adresa științei românești și, îndeosebi, a celei chimice, pentru salutul ce mi l-ați ^adresat și peatru acordarea titlului de membru.de onoare al So- -1'- cietățtT' de cKîfMfe care cohsftîftiie’ ’ o expresie a bunelor relații de prietenie și colaborare dintre oamenii de știință români și mexicani, dintre popoarele noastre. Permiteți-mi să vă transmit cu acest prilej salutul cald, colegial al oamenilor de știință români care, asemenea întregului nostru popor, poartă alese sentimente de prețuire și stimă țării dumneavoastră — de care ne simțim legați prin puternice afinități de origine comună, de limbă și cultură.România a cunoscut în trecut dominația străină, iar resursele sale au fost controlate și exploatate timp îndelungat de trusturi internaționale, de puteri străine. Cucerindu-și. în urmă cu trei decenii, adevărata independență politică și economică și pășind pe calea edificării orîndui- rii socialiste, poporul român a creat într-o perioadă istorică scurtă o puternică bază economică, a făcut pași însemnați în direcția creării unei industrii dezvoltate și a unei agriculturi moderne.în perioada de industrializare socialistă a tării, care a adus transformări fundamentale în structura eco- nomico-socială a României, industria ch'imică a cunoscut o puternică dezvoltare. în anii 1950—1975 au fost construite 35 noi combinate chimice și petrochimice, cuprinzînd sute de Întreprinderi. Numai în cincinalul 1971—1975 s-au investit pentru dezvoltarea chimiei peste 60 miliarde lei, reprezentînd circa 17 la sută din totalul investițiilor din economie. în anii 1976—1980 se prevede un volum de investiții de aproape 96 miliarde lei. In toată această perioadă, producția industriei chimice a crescut într-un ritm anual de 22 la sută. Față de 1950. în 1975 producția s-a dezvoltat astfel : la îngrășăminte chimice, de la 650 tone la circa 2 milioane tone ; la fire și fibre chimice, de la 850 tone la peste 170 000 tone. Producția de materiale plastice și rășini sintetice va fi, în acest an, de 470 000 tone, iar de cauciuc sintetic de peste 110 000 tone. S-a dezvoltat, de aseme.nea., puternic industria de medicamente și alte sub- «tanțe chimice.în anii 1976—1980 producția industriei chimice va crește cu 80—90 la sută. Se va dezvolta într-un ritm înalt producția de îngrășăminte și petrochimică. în același timp, vom acorda o atenție deosebită îmbunătățirii calității producției, vom fabrica noi sortimente de materiale chimice și vom asigura creșterea eficienței economice a acestei importante ramuri industriale.Odată cu dezvoltarea industriei au cunoscut un progres puternic și celelalte ramuri ale economiei naționale. Ca urmare a progresului econo- mico-social, s-a asigurat ridicarea continuă a nivelului de trai material și cultural al întregului popor, care constituie, de altfel, țelul suprem al politicii statului, al operei de edificare a noii orînduiri sociale.în concordanță cu politica de industrializare, de modernizare a întregii economii, cu evoluția generală a societății, statul român promovează dezvoltarea amplă a cercetării științifice. legarea tot mai strînsă, organică, a acesteia de cerințele concrete ale vieții, de asigurarea progresului social. Tinînd pasul cu exigențele științei și tehnicii moderne, dezvoltăm pe o treaptă superioară bogatele tradiții ale cercetării românești. care a creat. în trecut, strălucite scoli cu. renume mondial în domenii esențiale, ca medicina, matematica. sociologia, istoria, științele tehnico, aeronautica si altele.Preocuparea statului român pentru dezvoltarea științei se concretizează 

într-o concepție unitară care stă Ia baza întregii orientări a activității de cercetare. Conducerea unitară a acestui domeniu o realizează Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie. In România a fost dezvoltată o amplă rețea de unități de cercetare, s-au creat institute științifice centrale, corespunzător principalelor ramuri economice, cum sînt : construcția de mațini, chimia, electronica, fizica, energetica. S-au organizat, de asemenea, academii de științe specializate pe domenii, ca, de pildă, științele medicale, științele agricole, științele sociale și politice, întregul potențial științific al țării— din institutele de cercetare, din învățămînt. din laboratoare și sectoare de concepție din întreprinderi— acționează pe baza unui plan național unic ce urmărește îmbinarea armonioasă a cercetării fundamentale cu cea aplicativă. Avem în vedere ca cercetarea să devanseze in permanentă producția, pentru a putea contribui efectiv -și eficient la dezvoltarea și modernizarea economiei naționale, a vieții*, sociale în general.Statul a învestit si investește fonduri însemnate pentru dezvoltarea și perfecționarea bazei tehnico-mate- riale a activității de cercetare și dezvoltare tehnologică.1 Fondurile alocate în acest scop, în perioada 1971—1975, sînt de 4 ori mai mari decît cele din cincinalul 1961—1965. în același timp, a fost promovată o politică susținută de creștere și formare a cadrelor științifice. Numărul persoanelor care lucrează astăzi în unitățile de cercetare și proiectare în România este de 25 de ori mai mare decît în perioada antebelică. Este caracteristică pentru sistemul nostru de e- ducație strinsa legătură între școală, activitatea productivă și cercetarea științifică. împletirea organică a acestor trei elemente face ca formarea cadrelor să beneficieze de un orizont profesional mai precis și de contactul cu rezultatele cercetării. îi imprimă un spirit activ de investigație științifică. Considerăm că acest lucru este cu atît mai necesar în condițiile de azi. cînd știința a devenit unul din factorii motrici cei mai puternici ai societății omenești.în prezent, potrivit prevederilor planului național unic de dezvoltare economico-socială a țării pentru perioada 1976—1980 și în perspectivă pînă în 1990 — in care a fost inclusă și o secțiune distinctă pentru știință— obiectivele majore ale cercetării sînt, printre altele, creșterea surselor de materii prime si energetice, valorificarea superioară a bogățiilor naturale, creșterea eficientei economice. crearea de noi utilaje superioare și de noi materiale pentru înlocuirea celor deficitare. Știința are, de asemenea, rolul de a contribui activ la îmbunătățirea calitativă a vieții, la ocrotirea sănătății populației, la protecția mediului înconjurător.în cadrul politicii generale de Industrializare a țării,' statul acordă o atenție deosebită dezvoltării în ritm înalt a industriei chimice — ramură de bază, de înaltă tehnicitate, a producției moderne a României. în actualul cincinal, industria chimică se dezvoltă într-un ritm anual de 19 la sută. în mod corespunzător, în acest domeniu a cunoscut o tot mai mare amploare activitatea de cercetare. în prezent. Institutul central de cercetări chimice reunește 15 institute și centre de cercetare și proiectare și dispune de un potențial de peste 11 000 lucrători. Institutul central de cercetări chimice și-a concentrat atenția asupra problemelor ce decurg din planul de dezvoltare a industriei chimice.Cunoaștem că și în țara dumneavoastră s-au obținut realizări însemnate în dezvoltarea industrială și. în acest cadru, a industriei petrochimice, care ocupă un rol important în economia modernă a fiecărei țări, în progresul civilizației contemporane. Știm, de asemenea, că in acest domeniu se desfășoară o amplă activitate de cercetare științifică, menită să contribuie la dezvoltarea producției în pas cu cerințele revoluției tehnico-științifice mondiale, 

la asigurarea prosperității și bunăstării poporului mexican.în concordanță cu orientarea generală a politicii României, oamenii de știință români colaborează și cooperează fructuos cu colegii lor din alte țări. Cooperăm cu cercetătorii din țările socialiste, din țările care pășesc pfe calea dezvoltării independente, din toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, conlucram larg pe plan international pentru soluționarea problemelor ști- îftțifice Și tehnice de interes general. Participăm activ la schimbul mondial de experiență și informație științifică, luăm parte la activitatea organizațiilor științifice internaționale, adueîndu-ne contribuția la dezbaterea și soluționarea problemelor de care depinde progresul contemporan.în spiritul politicii statului nostru, oamenii de știință români militează ferm pentru accesul nemijlocit al fiecărei țări — și, în primul rînd, al statelor în curs de dezvoltare — la cuceririle științei și tehnicii moderne, la cuceririle civilizației înaintate a zilelor noastre.Ideea cooperării internaționale, a conlucrării și solidarității țărilor tn curs de dezvoltare pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bur.e este prezentă în țara mea ca și în țara dumneavoastră. Nu o dată România și Mexicul au fost coautoare, în cadrul diferitelor organisme și reuniuni internaționale. ale unor propuneri concrete, îndreptate spre crearea unui nou sistem de relații care să promoveze, în fapt, egalitatea în drepturi și să ducă la înlăturarea marilor discrepanțe care separă încă țările bogate de cele sărace Țările noastre s-au aflat alături în toate marile dezbateri abordate de Națiunile Unite în privința alimentației, energiei, populați!*!, drepturilor femeii și a altor probleme de vital interes pentru omenire. Această cooperare s-a dovedit fertilă anul trecut la Conferința mondială a populației, care e-a ținut la București și va căpăta o nouă confirmare anul acesta, la Conferința mondială a femeii, care se va ține în capitala dumneavoastră.Oamenii de știință și de cultură sînt. prin natura preocupărilor și muncii lor, militanți pentru progres, pentru o lume din care să fie abolite asuprirea, dominația imperialistă, colonialistă, neocolonialistă, Cunos- cînd bine consecințele cursei înarmărilor, ei trebuie să șe pronunțe pentru ca Imensele resurse irosite în scopul producerii unor mijloace de distrugere să fie orientate spre scopurile nobile ale dezvoltării și progresului. Oamenii de știință, învățămînt și cultură sînt chemați să participe la lupta pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, pentru democratizarea vieții politice mondiale, pentru colaborare și prietenie între toate popoarele.Sînt convinsă că există toate condițiile ca între cadrele didactice și oamenii de știință români și mexicani să se dezvolte contacte tot mal largi, o colaborare tot mai rodnică, pentru rezolvarea problemelor ce decurg din raporturile de cooperare generală româno-mexicană, precum și în domenii ale cercetării cu caracter universal. Cred că întrunesc asentimentul dumneavoastră afirmînd că o asemenea colaborare ar sluji ambelor popoare, cît și cauzei progresului general, destinderii șl păcii în lume.în încheiere, vă urez dumneavoastră, tuturor celor ce lucrează în domeniul științei și învățămîntului din Mexic, mult succes in eforturile consacrate bunăstării și prosperității poporului mexican, dezvoltării cunoașterii științifice internaționale.Adresez un cald salut femeilor din Mexic — ce-și aduc contribuția la dezvoltarea științei, a celorlalte domenii de activitate, la progresul întregii societăți — precum și întregului popor mexican prieten.Fie ca această întîlnire să contribuie la strfngerea legăturilor de prietenie și colaborare dintre poporul român și poporul mexican 1Cuvîntul tovarășei Elena Ceaușescu a fost primit cu aplauze repetate de cei prezențL
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Tovarășului TON DUC THANG
Președintele Republicii Democrate Vietnam HANOIîmi face o deosebită plăcere să vă adresez, cu ocazia realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii Democrate Vietnam, un cald salut de prietenie și cele mai cordiale felicitări, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal.Poporul român a salutat cu sentimente de profundă bucurie frățească victoria istorică obținută de poporul vietnamez prieten. România socialistă, poporul român își exprimă ferma lor convingere că această măreață victorie deschide calea spre instaurarea unei păci trainice în Vietnam și în întreaga Indochină, că eroicul șl talentatul popor vietnamez va putea, în situația nouă, să-și concentreze eforturile și energia sa creatoare spre realizarea nobilei sarcini a reconstrucției țării sale mult încercate de război, pentru progresul său economic și social. Nutrim. în același timp, convingerea că lichidarea focarului de tensiune din Vietnam va permite asigurarea condițiilor necesare unei colaborări internaționale rodnice între popoarele din regiune, ca și între acestea și toate celelalte state ale lumii, slujind astfel cauza păcii și securității internaționale.îmi exprim convingerea că relațiile frățești de prietenie, cooperare și solidaritate internaționalistă între partidele, țările și popoarele noastre se vor dezvolta cu fiecare zi mai mult, spre binele nostru comun, al cauzei socialismului si păci! în lume.Vă rog să primiți urările mele de sănătate și noi succese în misiunea dumneavoastră de înaltă răspundere.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cronica zilei La întreprinderea „Victoria muncii” din județul Satu-Mare

Tovarășului FAM VAN DONG
Prim-ministru. al Guvernului Republicii Democrate VietnamCu prilejul numirii dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Guvernului Republicii Democrate Vietnam, vă rog să acceptați sincerele felicitări ce am plăcerea să vi le adresez în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal.îmi exprim credința că relațiile de prietenie și colaborare existente între țările noastre vor cunoaște o dezvoltare fructuoasă, spre binele celor două popoare, al socialismului și păcii.Vă urez noi succese în activitatea dumneavoastră de mare răspundere.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

PRIMIRI LA MINISTERUL COMERȚULUI EXTERIOR 
Șl COOPERĂRII ECONOMICE INTERNATIONALEMiercuri dimineața, tovarășul Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit pe B. Wahlroos, secretar de stat în Ministerul Comerțului și Industriei al Finlandei, șeful delegației care participă Ia lucrările celei'de-a Vl-a sesiuni a Comisiei mixte de cooperare economică, industrială și tehnică.în cadrul întrevederii a avut loc un larg schimb de păreri privind posibilitățile de dezvoltare a schimburilor comerciale și a cooperării dintre România și Finlanda in diverse sectoare de activitate economică.La întilnire a luat parte Penttl Suomela. ambasadorul Finlandei la București.

Tovarășul Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit, în cursul după-amiezii de miercuri, pe L. Jesselson, președintele firmei americane „Philipp Brothers", care se află într-o vizită în țara noastră. Oaspetele a fost însoțit de Daniel Nash, director comercial al firmei.Cu acest prilej, a avut loc o convorbire privind unele aspecte ale extinderii colaborării și cooperării economice și tehnologice între întreprinderi ale industriei românești și firma „Philipp Brothers". (Agerpres)

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a adresat o telegramă de felicitare tovarășului Nguyen Duy Trinh, cu ocazia numirii sale în funcția de ministru al afacerilor externe al Republicii Democrate Vietnam.
★Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Filipine, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a adresat o telegramă de felicitare secretarului pentru afacerile externe al Republicii Filipine, general Carlos P. Romulo.
★Miercuri la amiază a avut loc semnarea unei convenții de colaborare științifică între Academia Republicii Socialiste România. Academia de științe sociale și politice și Consiliul Academiilor de Științe și Arte din R.S.F. Iugoslavia. Din partea română, documentul a fost semnat de acad. Miron Nîcolescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România și de prof. dr. docent Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de știinte sociale și politice, iar din partea iugoslavă, de acad. Grga Novak, președintele Consiliului Academiilor de Științe și Arte din R.S.F. Iugoslavia, oresedintele Academiei Iugoslave de Științe și Arte.
★Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat, miercuri dună-amiază. la casa de culțură a institutului, o manifestare culturală dedicată Zilei naționale a Republicii Filipine. Cu acest prilej, Florica Andrei, judecător la Tribunalul Suprem, a împărtășit a- sistentei impresii de călătorie din această țară, după care a fost vizionat un program de filme documentare filipineze.La manifestare au participat Ioan Botar, secretar general al I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mmisterulnî Afacerilor F.xterne. Consiliului Culturii ți Fducației Socialiste, un numeros public.Au luat, de asemenea, parte .Leticia Ramos Shahani, ambasadorul Republicii Filipine în țara noastră, și membri ai ambasadei.In întîmninarea Congresului Uniunii Tineretului Comunist, la Suceava a fost organizat un interesant concurs de teatru politic al formațiilor dramatice din licee. Reunind în faza finală un număr de 12 e- chlne selecționate din instituțiile de învățămînt liceal, manifestarea a o- ferit. orin intermediul texte’or interpretate. o inedită și actuală dezbatere etică desnre muncă, răspundere. tinerele, despre marile aspirații și împliniri socialiste ale tineretului. (Agerpres)
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FOTBAL; Divizia A — etapa a XXXII-a CLASAMENTUL

Deși învinsă ieri, Dinamo 
a cucerit titlul de campioană
F. C. Galați nu mai poate evita retrogradarea

REZULTATE TEHNICE„U“ CIuj-Napoca — Dinamo 1—0 (0—0). Autorul golului : Coca (min. 58).Olimpia — A.S.A. 1—1 (0—0). Au marcat Iancu (78) pentru gazde, iar Ispir (89) pentru oaspeți.Steaua — C.F.R. 2—0 (0—0). Au marcat Aelenii (75) și Ion Ion (87).F. C. Constanța — Universitatea Craiova 2—1 (1—0). Au marcat Turcu (9) și Peniu (70) pentru gazde, iar Oblemenco (88) pentru oaspeți.Politehnica Timișoara — Jiul 1—1 (1—1). Au marcat Dembrovski (16) pentru gazde, iar Libardi (27) pentru oaspeți. «U.T.A. — Politehnica Iași 4—0 (2—0). Au marcat : Trandafilon (6). Do- mide (17) și Broșovski (65, 85 din penalti).F. C. Galați — Sportul studențesc 1—3 (0—1). Au marcat Rădulescu (36), M. Sandu (55) și Marica (75) pentru oaspeți, iar Dumitriu III (70) pentru gazde.F. C. Chimia — F.C.M. Reșița 2—0 (1—0). Au marcat Gojgaru (78) și Nicolae (88).Steagul roșu — F. C. Argeș l—0 (0—0). A marcat Papuc (55).

Dinamo 32 19 5 8 61—33 13A.S.A. 32 17 4 11 44—36 38Steaua 32 15 5 12 59—41 35Univ. Craiova 32 13 9 10 46—30 35F.C.M. Reșița 32 15 4 13 52—44 34Sportul stud. 32 11 5 13 45—47 33Olimpia 32 13 7 12 36—39 33F. C. Argeș :i2 14 4 14 49—41 32F. C. Constanta 32 12 7 13 36—43 31„Poli" Timiș. 32 12 7 13 29—38 31Jiul 32 12 6 14 38—33 30U.T.A. 32 13 4 15 39—38 30C.F.R. 32 10 10 12 25—32 30Steagul roșu 32 11 7 14 37—28 29.^"Cluj-Napoca 32 10 9 13 25—36 29„Poli" Iași 32 13 3 16 40—55 29F. C. Chimia 32 10 9 13 34—51 29F. C. Galați 32 10 5 17 25—55 25
ETAPA VIITOARE(22 iunie)

De la Federația română de fotbalDe la Federația de fotbal am primit următorul comunicat :în ziua de 10 funie a.c. s-a ținut o ședință de lucru a biroului F.R. Fotbal.La primul punct de pe ordinea de zi, antrenorul Valentin Stănescu a prezentat o informare privind desfășurarea jocurilor internaționale susținute de echipa reprezentativă A cu Scoția și Danemarca. Au fost apoi analizate, cu exigență și spirit critic, o serie de aspecte legate de pregătirea și desfășurarea celor două jocuri, biroul federal expri- mîndu-și nemulțumirea pentru rezultatul meciului cu Scoția și pro- punîndu-și unele măsuri care să

ducă la o cit mai bună prezentare a echipei reprezentative în următoarele jocuri pe care ea Ie mai are de susținut -în grupa preliminară a campionatului Europei.Lotul convocat joi, 12 iunie, pentru jocul cu Danemarca din 18 iunie, se compune din : Răducanu. Iorgu- lescu, Cheran. S. Gabriel. Sătmă- reanu. Anghelini. Purima. Sameș, Dumitru. Dinu. Bălăci. BolSni, Cri- șan. Lucescu. Kun, Marcu. Năstase. Sandu Mircea.A fost prezentată, de asemenea, o Informare a antrenorului Cornel Drăgușin asupra meciului cu echipa de tineret a Scoției, urmată de dezbateri și hotăriri corespunzătoare.In cîteva rînduri
CICLISM t „Cursa Victoriei”Competiția ciclistă „Cursa Victoriei". organizată de clubul Steaua, a început miercuri cu etapa București— Pitești—Cîmpulung Muscel (152 km), ctștigată de dtnamovistul Ion Cosma in 4hl5’02”. Astăzi se desfășoară etapa a 2-a. Cîmpulung Muscel—Riș- nov—Pîrîul Rece (80 km).

POLOîn cadrul turneului internațional de polo pe apă de la Minsk, echipa României a invlns cu scorul de 0—4

(2—2, 3—1, 2—1, 2—0) selecționata R.S.S. Bieloruse.
FOTBAL s Miiller înscrie 

in propria-i poartă IPe stadionul „Maracana" din Rio de Janeiro s-a jucat meciul amical de fotbal dintre echipa vest-germană Bayern Munchen, deținătoarea „Cupei campionilor europeni", și formația locală. Fluminense. Victoria a revenit gazdelor cu scorul de 1—0 (0—0). Unicul gol al partidei a fost Înscris. In minutul 8, de Gerd Mtiller în... propria-i poartă !

U.T.A. — F. C. Galați ; F. C. Argeș — Steaua ; C.F.R. — Politehnica Timișoara : Sportul studențesc — F. C. Constanța ; F. C. Chimia — Steagul roșu ; Universitatea Craiova — F.C.M. Reșița ; Dinamo — Politehnica Iași : Jiul — A.S.A. ; Olimpia — Universitatea Cluj-Napoca.
★Meciurile semifinale ale „Cupei României", programate la 25 iunie, se vor juca : la București, pe stadionul „23 August", partida Steaua— Rapid, și, respectiv, la Ploiești, partida A.S.A. — Universitatea Craiova.

TIR

în ziua a treia 
a „Marelui premiu 

Carpați"La poligonul Tunari. în competiția de tir „Marele premiu Carpați". după prima manșă a probei de talere aruncate din șanț, conduce Eladio Valduvi (Spania) cu 98 puncte, urmat de Esteban Azoue (Snanfa) 98 puncte și Dan Ispasiu (România) 96 puncte. în proba de iuniori. pe primul Ioc se află V. Sokolov (U.R.S.S.) cu 89 puncte.Astăzi, de ia ora 9 dimineața, se dispută manșa a doua (patru serii a 25 de talere) Reamintim că intrarea la poligonul Tunari es*e liberă, iar transportul spre această bază se poate efectua cu autobuzul 48 (de la Piața „Scînteii").
cinema

• Sperietoarea : SALA PALATU
LUI (seria de bilete 5106) — 17.15 : 
(5107) - 20.15
• Hyperion : SCALA — 9.15 :
11.30 : 13,45 ; 15 : 18.15 ; 20.30. GRA
DINA LUCEAFĂRUL — 20.16.
a Huckleberry Finn : CAPITOL —
9 : 11.15 : 13.30 : 15,45 : 18.15 î 20.45. 
la grădină — 20,15.
a Zilele trădării : LUMINA -
8.30 : 12.13 : 16 : 19.45.
a Ultima zăpadă de primăvară ■ 
PATRIA — 10 2 13 2 14 S 15.15 S

18,35 ; 20.20, FESTIVAL — 9 l 11.15 t
13.30 : 16 : 18.15 : 20.30.
a Toamna bobocilor : FEROVIAR 
9 ; 11,15 : 13.30 : 16 : ts.is : 20,30. 
GLORIA - 9 : 11.15 : 13.30 : 16 :
18.15 ; 20.30. MODERN - 9 : 11.15 1
13.30 ; 16 : 18 : 20. la grădină -
20.30. GRĂDINA BUZESTI — 20.t5. 
a Teroare pe „Britannic" : CASA 
FILMULUI - 10 : 12 : 14.15 : 16,15 
LUCEAFĂRUL - 9 : 11.15 : 13.30 : 
16 ; 18.30 : 20.45, BUCUREȘTI - 
8.43 : 11 ; 13.15 : 16 : 18.30 : 20.45. 
FAVORIT - 9.1S : 11.30 ! 13.45 :
16 1 18.15 : 20.30.
a Joc de pisici î TIMPURI NOI : 
9 : 11,15 : 13.30 : 15.45 : 18 : 20,15.
a Recompensă pentru șerif : VIC
TORIA - 9,13 ; 11.30 : 13,45 : 16 i 
18.15 : 20.30, AURORA — * : 11,15 S

13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20. la grădină -
20.15, EXCELSIOR — 8 1 11.15 1
13.30 : 16 : 18,15 : 20,30.
a Fillp cel bun : DOINA — 11,30 :
13.30 : 15,30 : 17.45 : 20.
a Program pentru copil 1 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 : BUZEST1
— 9 : 12,30 ; 16 : 19.30. UNIREA - 
16. la grădină - 20,15.
a Incredibilele âventurl ale unor 
Italieni In Rusia ! GRIVITA - 9 : 
11,15 ; 13.30 ; 16 : T8.15 : 20.13 gtu- 
LEȘTI — 15.30 : 18 : 20.15
a Un gentleman In vestul salba 
tic : COTROCENI - 13 : 15.30 : 18 :
20.15.

PREȚUL UNUI MINUT DE LUCRU 
și cîteva căi pentru cîștigarea 
multor minute de timp productivîn cinci luni din acest an, prevederile din planul întreprinderii de articole de sticlărie pentru menaj „Victoria muncii" din Poiana Codrului, județul Satu-Mare, au fost îndeplinite, inregistrindu-se ușoare depășiri la toți Indicatorii. Sarcina de creștere a productivității muncii a fost depășită cu 0.7 la sută, iar cheltuielile materiale la 1 000 lei producție-marfă au fost diminuate — față de sarcina stabilită — cu 3 lei. în aceeași perioadă s-au realizat și sarcinile de export ; totodată, s-a îmbunătățit calitatea produselor fabricate. O atenție mai mare s-a acordat reducerii duratei de execuție a reparațiilor la unele utilaje de bază, în timpul cîș- tigat realizindu-se o producție suplimentară de zeci de mii de lei. La atelierul suflătorie, unde sînt amplasate cuptoarele de topit sticlă, cuptoarele de recoacere și mașinile de decal o- tat, de la începutul anului, nu s-au înregistrat nici un fel de întreruperi neplanificate. S-a ajuns la un coeficient de utilizare a cuptoarelor de 95 la sută. Și tn atelierul mecanic — cu rol vital pentru buna activitate a întreprinderii — coeficientul planificat de util'Zare a mașinilor a fost depășit simțitor.— Ce concluzii se desprind din rezultatele economice pe patru luni 1— S-a muncit mai bine ca în anul trecut : organizarea producției s-a îmbunătățit, iar spiritul de disciplină. de răspundere personală șl co’ectivă s-a întărit în cadrul echipelor. în ateliere și secții — ne răspunde Carol Brtizac, secretarul comitetului de part’d.Inginerul-șef. Mircea Trif. adaugă : — Rezultatele de oină acum reflectă capacitatea comuniștilor, a întregului colectiv de a transpune in viată p’anui amănunțit de creștere a productivității muncii, a gradului de utilizare a miiloacelor tehnice — plan întocmit la începutul anuhii de comitetul de part’d și comitetul oamenilor muncii. La sfîrșitul trimestrului trecut, din nou. punct eu punct, acest plan a fost analizat, pentru a se efectua, unde era necesar. operativ, din mers, completările cuvenite.— Si, în special, în ce domeniu s-a considerat că trebuie luate măsuri ?— Trebuie să ne preocupe mai mult problema folosirii cu valoare maximă pentru producție a timpului de lucru.Este cunoscut că modul în care se utilizează efectiv timpul destinat producției condiționează nemijlocit creșterea productivității muncii. Obținerea unui înalt randament productiv necesită respectarea riguroasă a prograniului de lucru, prevenirea pe cit posibil a minutelor consumate „în gol" la predarea-prelua- rea schimburilor, înlăturarea „ștran-, gulărilor" pe flux, aprovizionarea corespunzătoare a incurilor de muncă, fo’osirea cu indici superiori a mașinilor de bază și multe altele. Prin prisma acestor cerințe, c”re este situația Ia întreprinderea „Victoria muncii" din Poiana Codrului, unde, dună cum ne-a spus inginerul- șef, un minut de lucru echivalează ci o producție în valoare de ’89 lei? (Tntr-un test întreprins în rîndul a mai multi maiștri și muncitori din fabrică, la întrebarea : stitf cit va'o- rează un minut de producție In întreprinderea dv. ? — nici unul n-a putut să ne răspundă). De la compartimentul de organizare a producției aflăm că In cursul acestui an

s-au înregistrat în unitate, în ianuarie, 1 084 ore om absențe nemotivate, în februarie. 225 ore om. în martie, 81 ore om, în aprilie, 4104 ore om, iar în mai, 3 200 ore om absente nemotivate. De exemplu. în zilele de 3 și 4 aprilie s-au consemnat numeroase ore om absențe nemotivate, deoarece — așa cum ni s-a relatat — autobuzul care aduce muncitorii din comuna Birsău de Sus n-a mai circulat (din cauza a 2 km de drum prost). Programul schimbului I începe la ora 6 dimineața. Or. în dimineața de 23 aprilie, 50 de muncitori transportați cu autobuzul pe ruta Măriuș — Poiana Codrului au întir- ziat mai mult de 10 minute. Facem un calcul : în aprilie. în timpul nelucrat. datorită absențelor nemotivate și intirzierilor s-ar fi realizat o producție de peste 100 000 lei.— La cit apreciati că se ridică randamentul utilajelor pe schimburi, de exemnlu, în atelierul mecanic ? — îl întrebăm ne directorul întreprinderii. Ioan Tanhofner.— în schimbul III al atelierului mecanic, randamentul utilalelor este cu circa 50 la sută mai scăzut față de schimbul I. Prin redistribuirea a 5 muncitori din schimbul I. randamentul schimbului III se poate ridica la 70 la sută.Extinzînd comparația în cazul secțiilor șlefuire și sculptură, directorul întreprinderii remarca, autocritic, că randamentul mașinilor este cu a- nroane jumătate mai mic în schimbul III. fată de schimbul I. Ce rezultă d“ aici? Că nrin imbunălăti- rea indicelui de utilitare a mașinilor. în schimbul HI not fi puse in valoare serioase rezerve de cre-tere a productivității murril, de mărire a volumului produpției. Valoarea minutului de lucru se dezvăluie astfel. încă o dată, nu pregnantă. Iată ce reținem, calcu’tnd cu creionul în mină, de la ineineru’-sef. Dacă s-ar înlătura „timpii morți" care anar datorită uqor „strangulări" p° f’uxul tehno’ogic la atelierul de decorare, precum și Ia pregătirea matrite’or necesare nentru lansarea In nrod’ic- ție a noilor sortimente; s’ dacă aprovizionarea tehnico-materiaiă a tocurilor de muncă ar decurge ritmic, fără unele perturbări, atunci productivitatea munci ar snori cu 1 la sută. Ce înseamnă asta ? La nive'ul unui trimestru, o prndnctle suplimentară de rirca 75 007 lei. iar. a- nual. de 300 000 Iei. Mult s-ar cîștiva și orin orevenirea unor pierderi zl’- nice. de 5—10 minute, la predarea- preluarea schimburilor. Din calculele inginerului-șef reiese că. dacă a- ceste pierderi s-ar înlătura. în fiecare lună s-ar obține neste pian o producție de circa 100 000 Iei.Fără a se subaprecia cu nimic rezultatele bune obținute la „Victoria muncii", totuși acestea nu se ridică încă la cota superioară a posibilităților reale. Mal ales în domeniul ceșteriî productivității muncii există mâri rezerve care așteaptă să fie mai intens folosite, prin fructificarea . cu valoare maximă pentru producție a timpului de lucru. Este un domeniu în care conducerea unității și organizația de partid trebuie să acționeze convergent. îmnletind măsurile tehnice si organizatorice cu mijloacele muncii politice de masă.
Sever UT AN 
Octav GRUMEZA

Eforturi concentrate 
pentru întreținerea 

culturilorVremea a început să se amelioreze. După ploile căzute în cursul săp- tămînii trecute în întreaga tară, activitatea pe ogoare a fost reluată intr-un ritm sporit. Unitățile agricole își concentrează forțele la întreținerea culturilor, lucrări de maximă urgență. Din datele centralizate rezultă că, pină la 10 iunie, în agricultura cooperatistă prașila a Il-a mecanică Ia porumb a fost executată pe 35 la sută din suprafața cultivată, la cartofi pe 46 la sută, la sfecla de zahăr pe 47 la sută, iar la floarea- sbarelui pe 85 la sută. In unele județe, în care au fost folosite din plin zilele bune de lucru în cimp. această lucrare s-a terminat. La sfecla de zahăr, bunăoară, prașila a Il-a a fost încheiată în 11 județe, iar la floarea- soarelui și cartofi în 5 județe. In proporție mai mică, cu excepția sfeclei de zahăr, a fost executată prașila a Il-a manuală la celelalte culturi, ceea ce impune mobilizarea lărgă a cooperatorilor în vederea grăbirii acestei lucrări.Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor a indicat ca, în aceste condiții specifice, unitățile agricole să folosească toate forțele pentru grăbirea prășitului și. acolo unde este cazul, pentru înlăturarea excesului de umiditate. (Agerpres)
SPORURI IMPORTANTE

IA PRODUCȚIA INDUSTRIALA«• Colectivele unităților industriale din județul Arad au pășit in cea de-a Vl-a lună a anului cu un spor de producție de peste 103 milioane lei, valoare care depășește angajamentul asumat pe anul 1975. Au fost realizate peste planul la zi 134 vagoane de marfă, 145 de strunguri, însemnate cantități de mobilă, confecții Si alte produse.• Angajați cu toate forțele în patriotica întrecere pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, oamenii muncii din industria județului Neamț au realizat în perioada care a trecut din acest an o producție suplimentară în valoare de 95 milioane lei. Au fost livrate economiei, peste prevederi. 5 600 tone țevi din oțel fără sudură, 64 tone fire și fibre sintetice. 1 190 tone acid sulfuric. 700 tone hîrtie și cartoane. 6 200 tone var, 2 000 mc prefabricate din beton armat, mașini-unelte pentru industria de prelucrare a metalelor în valoare de 5.6 milioane lei, mobilă în- sumînd 3 milioane lei. precum și alte produse.• Industria județului Bacău a realizat de la începutul anului și pină acum un spor de producție-marfă în valoare de 188 milioane lei. Printre produsele livrate suplimentar economiei naționale figurează 11 000 tone benzine, 1700 tone sodă caustică,, 750 tpne organe de .asamblare ;a,.m4r șinilor. 924 tone cauciuc sintetic, 66 milioane kWh energie electrică șl ' alte importante produse.• Colectivele din industria județului Mureș au obținut, suplimentar, in 5 luni, o producție globală industrială de 134,5 milioane iei și o producție-marfă de 123,2 milioane lei. iar față de aceeași perioadă din anul trecut, sporul de producție realizat se ridică la peste 700 milioane lei. Peste prevederile de plan la zi au fost produse : 112 milioane kWh energie electrică, 5 000 km conductori electrici izolați, 31 000 tone azotat de amoniu, un număr însem-1 nat de războaie de țesut, mașini electromecanice de calcul și alte produse.
Dezvelirea unui bust al cărturarului umanist 

) Apâczai Csere JânosBRAȘOV (Corespondentul „Scînteii". Nicolae Mocanu). — Cu prilejul Împlinirii a 350 de ani de Ia nașterea ilustrului gînditor și pedagog transilvănean Apâczai Csere Jânos. ieri. în comuna Apața. județul Brașov, locul de naștere al renumitului cărturar, a avut loc dezvelirea unui bust al acestuia. La festivitate au particioat : Dumitru Ghise. vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Elena Georgescu, secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., reprezentanți ai organelor locale dă partid și de stat.Au fost de fată Ortutay Gyula, membru al Consiliului de Stat al R. P. Ungare, șeful delegației Academiei ungare de știinte, și Biczo Gyfirgv, ambasadorul Ungariei la București.Despre activitatea ilustrului pedagog și filozof progresist, militant pentru dezvoltarea învătămintului

și științei, au vorbit Gheorghe Cu- țiței, prim-vicepreședinte al Consiliului popular al județului Brașov, Albert Alexandru, președintele consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate maghiară, și Ortutay Gyula.Tn încheiere. part’"cipanții Ia adunarea fest’vă din Aneta au adresat o televramă C.C. al P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune. între altele : „Cinstind memoria înaintașilor, care au luptat pentru libertate și progres social, pentru frăția dintre ponorul român și naționalitățile conlocuitoare, ne exprimăm totodată hotărirea fermă de a cimenta unitatea d» moncPt a ponorului nostru, consacrîndu-ne întreaga putere de muncă și capacitatea creatoare traducerii în viată a idealurilor comuniste înscrise în Programul partidului adoptat de Congresul al XI-lea".

PRONO-OLIMPIC
Azi, ultima ziAstăzi este ultima zi în care se mai pot procura bilete la concursul Prono-Olimpic,' organizat de Administrația de Stat toto-Pronosport. La acest concurs se efectuează patru 'extrageri. Se ctștigă cu terminațiile de cinci, patru, trei și dpuă cifre. De asemenea, se poate ciștiga cumulat la mai multe extrageri cu aceeași terminație.Prono-Olimpic oferă numeroase și importante premii în bani, autoturisme „Dacia-1300", „Moskvici 408/412“, „Skoda S-100". precum si excursii la Montreal — Canada, cu prilejul iocnrilor olimpice d>n anul 1976. Tragerea va avea Ioc în București. în ziua de 15 iunie. Costul unui bilet este de 10 lei. Biletele cîștigătoare vor trebui să fie denuse Ia agențiile Loto- Pronosnort piuă cel mai t’rz’u la 24 iiin'e 1975 la ora 13 00. în o”âselo reședință de județ, și pină la 23 iunie ora 13 în celelalte localități.

t V
Programul J

IS.rw — Teleșcoală.
17.no — Telex.
17.05 — La volan — emisiune pen

tru conducătorii auto.
17.20 — Marea Britanle. Oameni 

șl locuri. Film documentar.
17.52 — Film serial nentru copii : 

„Săgeata neagră" fi).
13.15 — Primăvara arădeană — 

festival cultural-artistic.
18.35 — Lecții TV nentru lucrăto

rii din agricultură.
19.05 — Lisabona — Avenlda do 

Liberdade. Reportaj.
19.20 — 1001 de seri.

a Nu filmăm să ne-amuzăm : 
dacia — 9 : 11,tă : 13.30 : 16 :
18.15 : 20.30.
a Șapte mirese pentru șapte frați : 
LIRA - 15.30 : 18. la grădină -
20.15.
a Un horoscop cu bucluc : BU- 
CEGI - 16 ; 18.
« 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 ; 11,10 î
13.30 : 15,45 • 18 : 20.15. MIORIȚA - 
9 : 11.15 : 13.30 ; 15.45 : 18 : 20.15
a B D. tn alertă : FERENTARI -
15.30 ; 18 : 20.15.
a Hoinarii : MOȘILOR — 15.20 : 
18. la grădină — 20,13, ARTA -
15.30 : 17.45 : 20. la grădină — 20.15.

| Mai mult 
| decit

o mulțumire |Pină Ia un punct, scrisoarea Anei Mitran din Craiova este una din nenumăratele dovezi ale stimei și respectului față de „oamenii în halate albe". Calde mulțumiri aduce A. M. și colectivului de medici condus de Petre Georgescu, de la Spitalul clinic nr. 1 din Craiova. De la acest punct încolo, scrisoarea Anei Mitran. pe care o reproducem fără nici un comentariu, aruncă o nouă lumină asupra a ceea ce numim omenie. înțelegere : ..Aș dori ca medicul care a greșit prima operație, și care mi-a pricinuit atita suferință, să rămînă anonim și să-i mulțumesc, totuși, din suflet, pentru că, duDă aceea, s-a îngrijit de mine ca de propria-i ființă, că a suferit, moral, poate mai mult decit mine, fizic. Sînt convinsă că n-a făcut-o cu intenție sau cu rea credință, ci pur și simplu d’ntr-o clină de neatenție. Cum tot convinsă sînt că asemenea clină n-o să i se mai repete niciodată".
Flori cu cifre
rotundeîntreprinderea județeană construcții-montaje — Sibiu de a sărbătorit 25 de ani de la înființare. 25 de buchete de flori, cite unul pentru fiecare cifră rotundă. O coincidență de cifre, din care am reținut cîteva : producția întreprinderii a crescut în acest răstimp de 200 de ori ; întreprinderea a contribuit la ridicarea a 1 500 . de obiective civile și industriale, intre care fabrici („Victoria" — Sibiu. „Nicovala" — Sighișoara), blocuri (cu 17 OOO de apariamente), policlinici (Sibiu și Mediaș), școli, case de cultură (Sibiu. Făgăraș, Victoria) si alte edificii, plus cămine pentru tineret cu 2 000 de locuri. Ca să nu mai vorbim de faptul că cele 25 de buchete li se cuvin, deopotrivă, marelui număr de muncitori, care lucrează aici încă din prima zi. adică de 25 de ani. Multi înainte 1

Saxofonis- 
fluieră

,oan Oneț din comuna Căta
tele (Cluj) a ațipit in sala de 
așteptare din gara Alba lulia. 
Lingă el se afla saxofonul, de 
care rareori se despărțea. Dar 
cînd s-a trezit, mai ia saxofonul 
de unde nu-i. A reclamat la mi
liție. „ba chiar m-am jeluit — 
zice el — pentru că nu mai pu
team de ciudă". Lucrătorii de 
miliție au pornit indată pe urma 
făptașului. Dar au descoperit nu 
unul, ci doi : P. Bistrian. din ju
dețul Timiș, și Romică Palade, 
din Pașcani. Amindoi furaseră 
saxofonul și-l vînduseră primu
lui ieșit in cale, la un preț derizo
riu. Văzindu-se din nou cu saxo
fonul in mină, Onet a slobozit 
un cintec de bucurie. Iar cei 
făptași au fluierat a pagubă.

doi

19.30 — Telejurnal.
20.00 — Flori si cintecs — specta

col muzical.
20.35 — Renortaj T. O si din via

ta iul Emil Marian.
21.00 — Preludiu simfonie — de 

Ton Dumitrescu. în viziunea 
coregrafică s lui Vasile Mar
cu. Interpretează ansamblul 
de balet a> Operei Române. 
Solist! • Gsbr’ria Nîcolescu 
și Paraschiv Pieleanu.

21.10 — Univers științific.
21.35 — O seară cu orchestra... 

Bonni Scot Big Band.
22.10 — 24 de Ore.

Programul 2

20.00 — Concertul orchestrei de 
studio a RadiotelevizlunU.

21.50 — Cărți ei idei.

a Ilustrate cu flori de cimp : 
CRINGASI - 16 : 18.15.
a Comedie fantastică : FLOREAS- 
CA — 15.30 ! 18 : 20.15.
a Jane Eyre : TOMIS - 9 : 11,15 :
13.30 : 15.45 : 18 : 20.15. la grădină
— 20.30. GRADINA FESTIVAL
— 20
a Primăvara tristă : VIITORUL -
15.30 : 13 : 20,15.
a Pirații din Pacific — Insula co
morilor : FLACĂRA - 13,30 ; 19 
a Cu miinile curate t COSMOS — 
15.30 : 17.45 : 20.
a Convalescența s VITAN — 
15.30 : 18.
a Actorul șl sălbaticii i RAHOVA 
— 16 : 19,15.
a Pantalonii cavalerului von Bre- 
dow : PROGRESUL — 13.30 : 18 1 
20.15.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

14 și 15 iunie. în țară : Vreme ușor 
instabilă, mai ales în zona de deal și de 
munte. Cerul va fi variabil. Vor cădea 
averse Izolate de oloaie, mai ales în 
cursul duoă-amiezil. Vînt moderat, 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
îptre 8 și 18 grade. 1ar maximele între 
18 și 28 de grade, izolat maj ridicate, 
în București : Vreme uțsor instabilă, 
mai ales Ia începutul intervalului. Ce
rul va fi variabil, favorabil aversei de 
ploaie în cursul dunft-amlezli. Vînt slab 
pînă la ootrivit. Temperatura în crește
re ușoară.

a Secretul din Santa Vittoria : 
GRĂDINA BUCEGI — 20.15.

teatre
a Teatrul Național București (sala 
mare) : Becket — 19,30. (sala 
mică) : Valiza cu fluturi (pre
mieră) — 19,30.
a Orchestra simfonică a Radiote- 
Ievlziunli : Tribuna tinerilor so
liști. Concert susținut de orches
tra de studio a Radioteleviziunii 
și de elevi ai Liceului de muzică 
„George Enescu". Dirijor : Ion 
Drăcea — 20.

a Opera Română : Don Quijote 
- 19.
a Teatrul de Operetă : Miss He- 
lyett — 19.30.
a Teatrul de Comedie : Noaptea 
la Madrid — 19.30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Play Strindberg — 
19.30.
a Teatrul Mic : Viața « ca un va
gon ? — 19.30.
a Teatrul Giulești : Paharul cu 
apă — 19.30.
a Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Cer cuvlntul 
la... Diverse — 19.30
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Țară bogată-n frumu
seți — 18.30.

I Două 
întîmplări,
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aceeași 
cauzăTn ziua de 3 iunie, mecanicul Viorel Popa de la șantierul Aiud al întreprinderii județene de construcții-montaj Alba, lucrînd la un ferăstrău circular, fără apărătoare de protecție. într-o clipă de neatenție a scăpat mina stingă în pînza acestuia. I-au fost amputate trei degete.în ziua de 4 iunie, Constantin Dinu, de la secția tîmplărie a nrimăriei din comuna Livezi — Vîlcea, lucrînd la un ferăstrău circular, fără apărătoare de protecție. într-o clipă de neatenție, a scăpat mina stingă în pînza acestuia. I-au fost amputate trei degete.Deși întîmplate în zile și județe diferite, cete două înt.îm- plări de mai sus. parcă trase la indieo, au comună una și aceeași cauză : neglijarea normelor elementare de protecția muncii.
în flagrant 
delict

Cu ocazia unui control inopi
nat efectuat la unitatea Pati-bar 
avarfinind de I C S A .p. din Bra
șov, lucrătorii miliției au sur
prins in flagrant delict pe Blisa- 
beta Bndeanu. în timp ce se ocupa 
cu ..botezul" laptelui. Ei au con
statat că numai în dimineața 
respectivă, prin diluarea laptelui, 
se crease un plus de 150 de litri, 
care urma, să fie vindut la pa
har, iar banii puși în buzunar. 
Extinztnd investigațiile, lucrăto
rii de miliție au descoperit că 
„botezul" laptelui se practica 
aici de mai multă vreme. 
Incercind să-si absolve soria de 
răspundere, Gheorghe Bodeanu 
a depus la procuratura locală o 
declarație „pe propria-i răspun
dere". precum că soția sa este 
bolnavă mintal. Expertiza medi- 
co-leaală   „_‘_
declarate de G. B.. soția sa ur- 
mind să ~ ~~ ___
săvirsită „in depline facultăți 
mintale"

a infirmat Insă cele

răspundă nentru fanta

Rubrics redactată de
Petre POPA
cu spriținui corespondenților 
.Scînteii"
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Conferința pentru securitate 
și cooperare in Europa

Progrese în elaborarea textelor privind cooperarea în dome
niul informațieiGENEVA 11 (Agerpres). — în ritmul intens pe care il cunosc în ultima perioadă lucrările celei de-a doua faze a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, progrese substanțiale au fost înregistrate în subcomisia care se ocupă de elaborarea textelor privind cooperarea în domeniul informației.în acest sens, negocierile au dus la conturarea unui acord de principiu referitor la obiectivele de bază ale schimbului de informații în domeniile presei, radioului, televiziunii și cinematografiei. în textele convenite se subliniază necesitatea unei mai largi cunoașteri și înțelegeri a diferitelor aspecte ale vieții și preocupărilor popoarelor din toate statele participante la conferință. Se apreciază, totodată, contribuția pe care acest proces o poate aduce la întărirea încrederii între popoare și se exprimă voința statelor participante ca, odată cu dezvoltarea re

Prelungirea mandatului forțelor 0.N.II. în CipruNEW YORK 11 (Agerpres). — într-un raport adresat Consiliului de Securitate, secretarul general al Națiunilor Unite. Kurt Waldheim, a cerut prelungirea mandatului forțelor O.N.U. în Cipru pentru o nouă perioadă de șase luni. Potrivit raportului, „actuala situație din Cipru rămîne instabilă și potențial periculoasă. pînă cînd un nou acord va putea fi încheiat" pentru reglementarea problemei cipriote. „Una din principalele dificultăți, arată, de asemenea, documentul, provine din faptul că cele două părți cipriote acordă priorități diferite diverselor aspecte ale unei reglementări viitoare, una — dorind mai întîi stabilirea funcțiunilor și atribuțiilor guvernului central al unui stat cipriot federat, cealaltă — pronunțîndu-se pentru prioritatea aspectelor teritoriale și a rezolvării problemei persoanelor refugiate".în încheiere, Kurt Waldheim arată
Pregătirile

pentru adunarea F.M.I. 
sub semnul divergențelorPARIS 11 — Corespondentul nostru transmite : Marți și miercuri s-au Întrunit la Paris miniștrii de finanțe din 20 de țări, în cadrul Comitetului interimar al Fondului Monetar Internațional. Avînd drept scop pregătirea adunării anuale a F.M.I., care Se va desfășura In luna septembrie, reuniunea a abordat, In principal, următoarele probleme : sporirea resurselor puse la dispoziția F.M.I. — în sensul că subscripția totală a țărilor exportatoare de petrol urmează să crească de la 5 Ia 10 la sută, rolul aurului fn mecanismele monetare internaționale, regimul schimburilor monetare.încă de la începutul dezbaterilor au apărut o serie de divergențe care pun sub semnul întrebării capacitatea Comitetului interimar de a ajunge la acordurile preconizate. în domeniul schimburilor monetare, propunerea Franței de a se reveni la un regim de parități fixe, dar ajustabile, se lovește de rezervele S.U.A. și ale altor parteneri. în domeniul resurselor F.M.I., pe de altă parte. S.U.A. nu acceptă să reducă sub 20 la sută cota lor parte, procentaj care le oferă dreptul de veto asupra deciziilor importante. 

lațiilor și înțelegerii reciproce dintre ele, să continue eforturile pentru realizarea de noi progrese în informarea opiniei publice prin mijloacele de informare în masă.O deosebită atenție se acordă rolului ziariștilor și specialiștilor care lucrează în domeniile presei, radio- televiziunii, cinematografiei și agen- țiilor-de presă, înscriindu-se în aceste texte o seamă de prevederi concrete de natură să îmbunătățească condițiile de lucru ale acestora pe teritoriul statelor participante.Se prevede, de asemenea, ca pentru dezvoltarea cooperării în domeniile amintite statele participante să încheie acorduri sau aranjamente pe termen lung sau scurt.Delegația română participă activ la finalizarea textelor în aceste domenii, pronunțîndu-se pentru formulări clare și precise, care să reflecte preocupările tuturor statelor participante.

că „situația de confruntare, provocată de evenimentele din iulie și august 1974, persistă în Cipru" și că o treime din populația insulei continuă să se afle în situația de refugiați.Consiliul de Securitate urmează să se întrunească vineri pentru a examina problema reînnoirii mandatului forțelor O.N.U. în Cipru, care expiră în cursul aceleiași zile.
★Comunitățile greacă și turcă din Cipru au căzut de acord asupra prelungirii cu încă șase luni a mandatului forțelor Națiunilor Unite din insulă (UNFICYP) — a anunțat secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim.

Misiunea de informare a secre
tarului general al O.N.U. în 
problema Saharei occidentaleMADRID 11 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a sosit miercuri la Madrid, ultima etapă a misiunii sale de informare asupra problemei Saharei occidentale. El va avea convorbiri cu generalul Franco și alte oficialități spaniole. După cum se știe, Spania a anunțat decizia de a pune capăt în mod irevocabil prezenței sale în Sahara occidentală și de a transfera puterile cît mai curînd posibil. Partea spaniolă nu a indicat însă cui îi va remite puterile, dar a propus ca O.N.U. să-și asume responsabilitățile și să încerce găsirea unei soluții, prin convocarea unei reuniuni a celor patru părți interesate — Mauritania, Algeria, Marocul și Spania.

Paris. Demonstrație a lucrâtorilor de la uzinele „Renault" pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă

Contacte diplomatice 
in problemele Orientului ApropiatAMMAN 11 (Agerpres). — Președintele Siriei, Hafez El Assad, și-a continuat miercuri, la Amman, convorbirile oficiale cu regele Hussein al Iordaniei. Agențiile de presă subliniază că vizita șefului statului sirian în Iordania se desfășoară într-o atmosferă deosebit de favorabilă întăririi și dezvoltării relațiilor bilaterale.PARIS. — Miercuri și-a încheiat vizita de cinci zile la Paris vicepreședintele R. A. Egipt, generalul Husni Mubarak. Oaspetele egiptean a avut convorbiri cu președintele Franței, Valery Giscard d’Estaing, și cu primul ministru, Jacques Chirac, cărora le-a adresat invitația de a vizita Egiptul. înainte de a părăsi Parisul, Husni Mubarak a ținut o conferință de presă in cadrul căreia a calificat drept excelente rezultatele vizitei sale în Franța.LONDRA 11 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Egiptului, Ismail Fahmi, aflat într-o vizită oficială la Londra, a adresat un apel țărilor europene să contribuie Ia găsirea unei soluții pentru reglementarea crizei din Orientul Apropiat, între altele, șeful diplomației egiptene a apreciat că situația din Orientul Apropiat continuă să rămînă explozivă și că o recrudescentă a conflictului ar putea avea repercusiuni asupra altor regiuni ale lumii. „într-o asemenea situație — a declarat ministrul de externe egiptean — nu trebuie să permitem nici o blocare a eforturilor întreprinse pentru a se găsi o reglementare echitabilă a situației". El a adăugat că „Europa deține o parte de responsabilitate și trebuie să contribuie de o manieră semnificativă la atingerea acestui țel".WASHINGTON. — Președintele Statelor Unite, Gerald Ford, l-a primit, miercuri, pe primul ministru al Israelului. Yitzhak Rabin, sosit într-o vizită oficială de două zile în Statele Unite. Cu acest prilej au fost examinate situația din Orientul A- propiat, precum și unele probleme de interes comun. Președintele Gerald Ford a făcut o prezentare a convorbirilor pe care le-a avut, săptămîna trecută la Salzburg, cu președintele

VARȘOVIA

Protocol de colaborare economică 
româno-polonezVARȘOVIA 11 — Corespondentul Agerpres transmite : Ministrul industriei metalurgice al României, Necu- lai Agachi? a întreprins în perioada 9—11 iunie o vizită la Varșovia la invitația ministrului industriei grele al R.P. Polone, Wlodzimierz Lejczak. Cei doi miniștri au purtat convorbiri privind colaborarea bilaterală în domeniul industriei metalurgice, o atenție deosebită fiind acordată cooperării in producție. La încheierea convorbirilor a fost semnat pfotocolul de colaborare privind livrările reciproce

Republicii Arabe Egipt, Anwar El Sadat.La această întrevedere a participat secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger.Secretarul de stat american, Henry Kissinger, a apreciat, in cadrul unor audieri organizate de Comisia pentru probleme externe a Camerei Reprezentanților, că în evoluția situației din Orientul Apropiat se constată o „atitudine nouă, constructivă. în rîn- dul părților". Referitor la eventualitatea reluării eforturilor sale diplomatice. secretarul de stat a declarat că va face aceasta dacă de ambele părți va exista un consens asupra posibilității realizării la o dată apropiată a unui acord.BAGDAD. — La Bagdad au avut loc miercuri convorbiri între președintele Irakului, Ahmed Hassan El Bakr, și Fahd Ibn Abdel Aziz, prim- vicepremier și prinț moștenitor al A- rabiei Saudite, transmite Agenția irakiană de presă. Convorbirile celor doi s-au referit la relațiile bilaterale și la situația actuală din Orientul Mijlociu.BAGDAD. — Aflat la Bagdad pentru o scurtă vizită oficială, în cadrul unui turneu prin Orientul Apropiat și zona Golfului, senatorul american William Fulbright, fost președinte al Comisiei senatoriale pentru relațiile externe, a fost primit de președintele țării-gazdă, Ahmed Hassan El Bakr. Ultimele mutații intervenite în evoluția situației din Orientul Apropiat, actualitatea politică arabă și relațiile bilaterale au constituit principalele probleme a- bordate.ALGER. — Președintele Algeriei, Houari Boumediene. a primit pe Fa- ruk Al-Kaddumi, responsabilul Departamentului politic al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. După întrevederea cu șeful statului alge- rian, Faruk Al-Kaddumi a precizat că au fost trecute în revistă toate aspectele relațiilor bilaterale și a fost examinată situația din Orientul Apropiat. „Președintele Boumediene, a adăugat el, a reafirmat sprijinul Algeriei față de cauza palestineană, față de lupta poporului palestinean pentru realizarea obiectivelor sale".

de produse ale metalurgiei neferoase pe perioada 1975—1980.La 10 iunie. Neculai Agachi a fost primit de președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, Piotr Jaros- zewicz. A fost de față ambasadorul țării noastre la Varșovia, Aurel Duca, în timpul întrevederii au fost abordate probleme ale dezvoltării continue a relațiilor bilaterale, examinîn- du-se stadiul și perspectivele de cooperare dintre România și Polonia în sfera industriei metalurgice.
Ședința Biroului Politic 
al C.C. al P.C. FrancezPARIS 11 (Agerpres). — La Paris a avut loc o ședință a Biroului Politic al C.C. al P.C.F. consacrată problemelor pregătirii întîlnirii la nivel înalt a delegațiilor P.C.F.. Partidului Socialist și Mișcării Radicalilor de Stînga din Franța, precum și îndeplinirii hotărîrilor C.C. al P.C.F.în comunicatul dat publicității se arată că Biroul Politic urmărește atent evoluția situației sociale din Franța, în spețjț a luptei pentru apărarea puterii de cumpărare și asigurarea locurilor de muncă.în document se exprimă satisfacția în legătură cu faptul că în prezent P.C.F. are peste 22 000 de celule, din care 7133 în întreprinderi. Biroul Politic cheamă pe toți membrii partidului să participe la campania permanentă pentru crearea de noi celule.

PEKIN

închiderea expoziției 
industriale româneștiPEKIN 11 — Corespondentul Agerpres transmite : La Pekin și-a închis, miercuri, porțile expoziția industrială a țării noastre, inaugurată la Palatul Expozițiilor din capitala R. P. Chineze.Timp de două săptămîni, zeci de mii de oameni ai muncii, membri ai comunelor populare, tehnicieni și specialiști, studenți și militari, din capitală ca și din alte centre ale R.P. Chineze, au avut posibilitatea să aprecieze exponatele de un înalt nivel tehnologic prezentate aici, care reflectă remarcabilele succese obținute în ultimii ani de industria țării noastre în diferite domenii — metalurgie, construcții de mașini și utilaje complexe, electronică și electrotehnică, chimie, transporturi navale, rutiere și feroviare, mașini agricole etc.Ediția din anul acesta a expoziției industriale a României, care s-a bucurat de o călduroasă primire din partea publicului vizitator, a constituit, în același timp, prin întîlnirile și mesele rotunde care au fost organizate, prilejul unui rodnic schimb de experiență între specialiștii români și cei chinezi în diferite domenii ale științei și tehnicii.

Reuniunea ministerială
a O.P.E.C.LIBREVILLE 11 (Agerpres). — în cadrul reuniunii ministeriale a Organizației Țărilor Producătoare de Petrol (O.P.E.C.), care se desfășoară în capitala Gabonului, Darticipanții au căzut de acord să înlocuiască dolarul ca unitate de cont prin Dreoturi speciale de tragere (D.T.S.). Mohammed Yaganeh, președintele'Băncii naționale iraniene, a precizat că hotărîrea reuniunii va deveni efectivă după 1 octombrie. Măsura este menită să o- fere o mai mare stabilitate a operațiunilor financiare ale organizației, întrucît noua unitate de cont rezultă din contribuția diferențiată a 16 devize. Pe de altă parte, participanții au anunțat aminarea revizuirii prețului de vînzare a țițeiului pînă la viitoarea reuniune a O.P.E.C., care va avea loc la Viena, la 24 septembrie. S-a hotărît, de asemenea, crearea unei comisii pentru studierea e- fectelor inflației asupra veniturilor țărilor membre ale organizației, precum și trecerea treptată la controlarea prețului gazului natural.Totodată, se anunță că Gabonul a devenit membru cu drepturi deplina al O.P.E.C.

Experiențe științifice 
la bordul stației 

orbitale „Saliut-4“
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

După cum se transmite de la 
Centrul de coordonare a zboru
lui, echipajul stației orbitale 
„Saliut-4“ continuă îndeplinirea 
programului de cercetări științi
fice și experiențe in Cosmos. 
La 10 iunie, Piotr Klimuk și Vi
tali Sevastianov au realizat fo
tografii și spectrofotografii ale 
suprafeței Pămîntului, deasupra 
unor regiuni ale Uniunii Sovie
tice.

A 18-a zi de lucru la bordul 
stației a început la 11 iunie, ora 
4.20. Pe lingă realizarea unor 
fotografii, cosmonauta au efec
tuat experiențe pentru cerceta
rea proceselor dinamice in stra
turile superioare ale atmosferei 
terestre. După cum relatează a- 
genția T.A.S.S., sistemele stați
ei orbitale funcționează normal, 
iar starea sănătății cosmonauți- 
lor este bună.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII FILIPINE

Excelenței Sale
Domnului FERDINAND E. MARCOS

Președintele Republicii FilipineCu prilejul Zilei naționale a Republicii Filipine, am deosebita plăcere să vă adresez, în numele guvernului, al poporului român și al meu personal, cele mai sincere felicitări și calde urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului filipinez prieten.Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima încă o dată aprecierea pentru căldura și ospitalitatea cu care am fost primiți în minunata dv. țară. Consider că vizita efectuată, convorbirile purtate au contribuit la o mai bună cunoaștere reciprocă, la apropierea dintre dtele două țări și popoare.Pe baza celor convenite cu prilejul vizitei, îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Filipine se vor dezvolta tot mai mult, în interesul popoarelor noastre, al păcii, înțelegerii și cooperării internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

„Salut frățesc poporului român*'
Mesaj al președintelui Republicii Filipine, Ferdinand MarcosDe mai mulți ani, sărbătorim ziua de 12 iunie ca un moment culminant al numeroaselor bătălii pe care poporul nostru le-a purtat de-a lungul ultimilor 400 de ani pentru cucerirea libertății. In acea zi, în 1898, Republica Filipineză se proclama ca cel dinții stat liber din sud- estul Asiei.Prima republică a avut o existență scurtă. A trebuit să treacă o jumătate de secol pentru a ne reciști- ga independența politică. Ca popor, abia acum ne dăm seama că deși formal sîntem stăpînii propriului nostru destin, independența noastră ar fi incompletă dacă am îngădui ca democrația să degenereze într-o nesfîrșită și exagerată competiție pentru voturi, Iar liberalismul economic nu ar fi temperat de justiția socială.Astăzi, In regimul pe care filipi- nezii îl numesc „Noua Societate", sîntem confruntați cu caracterul încă imperfect al independenței Fi- lipinelor. Depunem eforturi pentru a îndepărta alte trei racile care apasă asupra acestei independențe
Pulsul dezvoltării economiceDe-a lungul falezei golfului Manila, străjuită de o luxuriantă floră tropicală, străbatem, pe mai mulți kilometri, centura lată a bulevardului Roxas. Odată cu noul avînt urbanistic al acestei metropole, unde pulsează viața economică, politică, socială și culturală a țării, in toate sectoarele de activitate se reflectă noile orientări spre dezvoltarea economică a întregului arhipelag filipinez, spre valorificarea industrială a resurselor naturale, spre largi reforme cu caracter social.O interesantă experiență a tinerei industrii filipineze are loc la celălalt capăt al golfului, în peninsula Bataan. în 1976, zona Bataan urmează să devină centrul unei intense activități industriale, de pe urma căreia să beneficieze întreaga economie națională. Atît nivelul tehnic, cît și experiența specialiștilor sînt utilizate în programele industriale filipineze, ca, de pildă, în sectorul construcției de automobile,. . unde se urmărește ca în operațiile de asamblare a mașinilor japoneze sau americane să se includă din ce în ce mai multe piese lucrate în întreprinderi filipineze. într-o țară ca Filipinele, în care majoritatea exporturilor continuă să fie formată din produse agricole, dezvoltarea industriei pe baza resurselor naționale este recunoscută ca singura cale pe care acest popor de peste 40 milioane își poate asigura progresul economic și social, bunăstarea și prosperitatea.

De pretutindeni

și anume — anarhia agrară, corupția și fărimițarea națională.„Noua Societate" filipineză și-a fixat un șir de obiective pe plan intern : să aplice in mod eficient reforma agrară, să lichideze venalitatea din sfera birocrației, să realizeze unificarea spirituală a acestui arhipelag, divizat vreme atît de îndelungată datorită situației geografice, rivalității tribale și intereselor egoiste. Sarcina noastră cea mai urgentă este să găsim acele forme politice care să corespundă conceptului unei singure comunități.în același timp, depunem eforturi pentru a lărgi relațiile noastre prietenești și contactele în întreaga lume, pentru a întări solidaritate, cu națiunile care nutresc aceleași idealuri, din partea cărora așteptăm să manifeste înțelegere pentru țelurile și aspirațiile noastre naționale.Cu acest fericit prilej pentru toți filipinezii, îmi este deosebit de plăcut să transmit salutul lor frățesc întregului popor român, odată cu reafirmarea dorinței de a dezvolta relații cordiale între cele două țări ale noastre.

în contextul acestor preocupări, guvernul filipinez acționează pentru extinderea relațiilor spre noi zone geografice, dczvoltînd larg, în ultimii ani, colaborarea cu diverse țări ale lumii, inclusiv cu țările socialiste.Pe acest plan se poate consemna cu satisfacție dezvoltarea relațiilor dintre România și Filipine.O contribuție de cea mai mare însemnătate la impulsionarea colaborării prietenești româ- no-filipineze a adus vizita oficială pe care a făcut-o recent în Filipine președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. Au rămas încă vii în memoria locuitorilor Manilei și ai altor orașe vizitate întîlnirile călduroase cu solii poporului român, înconjurați pe tot parcursul vizitei de sentimente prietenești, de înaltă stimă și prețuire. Convorbirile dintre cei doi președinți. Declarația solemnă comună, celelalte documente și acorduri semnate cu acel prilej sînt menite să asigure temelii trainice colaborării româno-filipineze în domeniile politic. economic, cultural, ca și pe plan internațional. Rezultatele rodnice consemnate în cursul acestei vizite istorice au deschis, fără îndoială, ample perspective de dezvoltare raporturilor dintre cele două țări și popoare, în numele unor năzuințe comune de progres, prosperitate 'și pace în întreaga lume.
L. RODESCU

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI: agențiile de presă transmit:LONDRA

în căutarea noului „foc prometeic"în regiunea de sud- vest a Angliei, între Dorchester și Bournemouth, se întinde, de-a lungul țărmului marin, o cîmpie do- moală, a cărei liniște este tulburată rareori doar de țipetele pescărușilor. în rest, în acest colț al comitatului Dorset domnește o atmosferă tihnită, care nu lasă să se întrevadă cituși de puțin schimbările profunde de la Winfrith. Aici s-au înălțat o centrală atomo- electrică și un laborator de cercetări nucleare, care stau la baza programului guvernului britanic în domeniul energiei nucleare pentru perioada următoare.„Foamea de energie" a declanșat la Winfrith, ca și in alte centre nucleare britanice febra căutării noului „foc prometeic", menit să înlocuiască combustibilii tradiționali, ale căror rezerve nu sînt nelimitate.în Marea Britanie, preocupările privind dezvoltarea energiei sînt orientate spre realizarea de reactoare nucleare reproducătoare care au proprietatea de a genera mai mult xombustibil decît consumă. O uzină de asemenea tip,

care pînă acum a funcționat experimental, este aceea de la Winfrith. în următorii patru ani, știința și tehnologia britanică au misiunea de a construi alte obiective de același gen, dar de mare capacitate. însu- mînd 4 000 megawați.Știința și tehnologia britanică sînt chemate să dea răspuns și altor întrebări referitoare la punerea în valoare a tuturor surselor de energie — a soarelui, a vîntului, a valurilor. Și aceste preocupări ocupă un loc deosebit de important în viața economică britanică. Totodată, se întreprind vaste studii și cercetări pentru descoperirea și valorificarea de noi rezerve de combustibili fosili In Marea Britanie. în această direcție au fost deja obținute rezultate remarcabile : spre sfirși- tul acestui an va începe extracția petrolului din Marea Nordului. De asemenea, au fost descoperite însemnate depozite de cărbuni de înaltă calitate, unele din ele chiar sub apele mării.Cînd am vizitat centrul nuclear de la Winfrith. directorul H. Cartwright, ingine- rul-șef R. J. Symes și alte cadre de conducere ne-au relatat a-

tît despre preocupările lor de fiecare zi, cît și despre relațiile de colaborare stabilite cu savanții și cercetătorii români din domeniul respectiv. Este o expresie, pe lîngă altele, a faptului că intre România și Marea Britanie s-au statornicit și se dezvoltă raporturi de prietenie și colaborare reciproc avantajoasă, bazate pe egalitate în drepturi și respect reciproc. Intensificîn- du-se în mod marcant in ultimii ani. contactele și convorbirile ro- mâno-britanice au stabilit o conlucrare fructuoasă pe multiple planuri — politic, economic. tehnico-științific și cultural — materializată in diverse acțiuni de colaborare și cooperare.Sînt tot atîtea temeiuri de a aprecia că există premise favorabile în vederea extinderii, în continuare, a legăturilor de prietenie dintre cele două popoare, amplificării cooperării economice. tehnico-știin- țifice și culturale din- 
f tre Republica Socialistă România și Marea Britanie, în folosul reciproc, ca și al cauzei înțelegerii internaționale.

Nicolae 
PLOPEANU

Grupul de activiști de 
partid și de stat, condus de Vasile Mușat, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Vilcea al P.C.R., care face o vizită de prietenie în R.P. Chineză, a fost primit, la 11 iunie, de Ci Ten-kuei, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze.

0 delegație a Consiliului 
General al O.L.U.S., con- dusă de George Crișovan, membru supleant al C.C. al P.C.R., secretar al Comitetului județean Constanta al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului județean Constanța al A.R.L.U.S., a făcut o vizită de prietenie în Uniunea Sovietică. Oaspeții români au avut convorbiri la comitetele regionale Minsk și Brest ale. P.C.U.S., la Uniunea asociațiilor de prietenie și relații culturale cu străinătatea din R.S.S. Bielorusă, la filiala din Bie- lorusia a Asociației de prietenie so- vieto-române și au vizitat unități e- conomice și social-culturale din Bie- lorusia și din Moscova. Miercuri, delegația A.R.L.U.S. s-a reîntors la București.

Președinta Bundestagului 
Jț.F.G., Annemarie Renger, a primit, la 11 iunie, delegația parlamentară română, condusă de Ilie Șalapa, președintele Comisiei pentru industrie și activitate economicb-financiară a M.A.N. Delegația parlamentară română a avut întrevederi cu Hans- Georg Sachs, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, și cu Martin Gruener, secretar de stat parlamentar la Ministerul Economiei, în cursul întrevederilor, la care a luat parte și ambasadorul României la Bonn, Ion Morega, au fost abordate probleme de interes comun privind dezvoltarea relațiilor dintre cele 

două țări, dintre cele două parlamente.
Președintele Gambiei, Dawda Kairaba Jawara, a sosit, miercuri, la Pekin, în cadrul unei vizite oficiale în R.P. Chineză. în aceeași zi, președintele gambian a avut o întrevedere cu premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, Ciu En-lai, și a avut convorbiri cu Li Sien-nien, vicepremier al Consiliului de Stat — informează agenția China Nouă.

Lucrările Conferinței mon
diale a Crucii Roșiiîn proble- mele păcii au început la Belgrad. Din țara noastră este prezentă o delegație condusă de Mihai Burcă, președintele Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie. într-o scrisoare adresată participanților, președintele Iosip Broz Tito și-a exprimat convingerea că reuniunea va constitui o amplă manifestare a atașamentului față de idealurile de pace, un stimulent puternic pentru activitatea viitoare a Crucii Roșii.

In comunicatul comun 
sovieto-luxemburghez, dat publicității la încheierea vizitei Marelui Duce Jean de Luxemburg în U.R.S.S., se arată că părțile iși exprimă dorința de a contribui, pe toate căile, la dezvoltarea procesului de destindere, astfel îneît acesta să devină ireversibil. Părțile sînt gata să facă tot ce depinde de ele pentru a asigura succesul deplin al conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.

22 senatori republicani au semnat o declarație de sprijinire a candidaturii președintelui Gerald Ford pentru un nou mandat — a anunțat liderul minorității republicane din camera superioară a Congresului american, Hugh Scott.

Convorbiri între premie
rii Iugoslaviei și R.D.G. s°- sit miercuri într-o vizită oficială Ia Belgrad, președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, Horst Sindermann, a început, în aceeași zi, convorbirile cu președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, Gemal Biedici. In cadrul discuțiilor sînt abordate problemele cooperării dintre cele două țări, precum și probleme actuale ale situației internaționale.

Procesul de decolonizare 
a insulelor Timor, fost teri- toriu aflat sub dominație portugheză, continuă într-o atmosferă de calm. După cum precizează agenția portugheză de presă A.N.I., au Ioc contacte intense între guvern și reprezentanții diverselor partide politice pentru a se decide asupra viitorului Timorului.

Plenara Partidului Socia
list din Japonia ?i a ’ncheiat lucrările la Tokio. Președintele partidului, Tomomi Narita, a abordat unele probleme referitoare la activitatea și preocupările actuale ale P.S.J. pe plan intern și internațional. Secretarul general al P.S.J., Masashi Ishibashi, a prezentat un raport, precum și propuneri privind manifestările ce urmează să fie Organizate cu prilejul aniversării a 30 de ani de Ia crearea partidului.

Reprezentanții R.S.F. Iu
goslavia și Mozambicului au semnat, la Dar es Salaam, un a- cord privind stabilirea de relații diplomatice la nivel de ambasadă între cele două țări, care va intra în vigoare la 25 iunie, ziua în care urmează să fie proclamată independenta Mozambicului.

• STEREOFOTOGRA- 
METRIE PISCICOLĂ. Re' zervele de pește din oceane nu sînt inepuizabile. Din cauza pescuitului nerațional, unele specii de pești s-au împuținat considerabil. De aceea a devenit foarte important să se cunoască cît pește există într-o anumită zonă oceanică și cît se poate pescui fără a dăuna reproducerii. Specialiștii sovietici ai Institutului polar de cercetări științifice pentru piscicultura și oceanografie au pus la punct, în acest scop, o metodă de stereo- fotogrametrie. Un dispozitiv, compus din două aparate de fotografiat și unul de iluminare, realizează un mare număr de fotografii stereoscopice submarine, pe baza cărora se poate stabili cu relativă exactitate cantitatea de pește la un metru cub de apă. Cu ajutorul calculelor și al hidroacusticii, se, poate determina apoi cantitatea de pește din întreaga grosime a stratului de apă, pe o porțiune a mării.

• IN 1980 - PRIMUL 
VEST-EUROPEAN 1N 
SPAȚIU ? După cit se pare — scrie ziarul „Die Welt" — peste 5 ani va zbura în spațiu primul cosmonaut dintr-o țară vest-europeană. La o conferință de presă organizată la Paris de agenția americană N.A.S.A. și Agenția spațială vest-europeană (E.S.A.), recent constituită, s-a arătat că la experimentul americano—vest-european „Space- lab“ („Laboratorul spațial"), planificat pentru 1980, va participa cel puțin un om de știință astronaut dintr-o țară a Europei occidentale.

• O NOUĂ METODĂ 
PENTRU TRATAREA CA
RIILOR ? Nu este exclus ca într-un viitor nu prea îndepărtat cariile dentare să fie tratate astfel îneît să nu pricinuiască 

dureri pacientului. Doi stomatologi americani au elaborat o metodă care permite îndepărtarea țesuturilor dentare atacate de carie și pregătirea dintelui pentru plombar-e pe cale chimică, cu ajutorul unei soluții denumite „monochlorglycin". O pompă specială montată la instalație asigură presiunea necesară pentru ca soluția să pătrundă în țesuturile bolnave. Metoda, elaborată la Institutul de stomatologie al Universității din Boston, urmează acum să fie testată clinic.
• ZIARUL Șl COMPU

TERUL Un grup de presă care editează ziarul „Daily Mirror", precum și alte 15 publicații britanice au hotărît să investească o sumă de 2,8 milioane de lire sterline pentru punerea în funcțiune a unor lino- tipe comandate de computer. Noul sistem, care va intra în funcțiune în octombrie anul viitor, va permite culegerea a 3 000 de rînduri de ziar într-un minut. Odată furnizate ordinatorului manuscrisele ar fi necesare doar 90 de secunde pentru întocmirea unei pagini a ziarului respectiv.
• PERIPEȚIILE UNUI 

COLET. Două pijamale, un prosop și o pereche de pantofi au călătorit timp... de opt ani pe ruta Pakistan-Marea Britanie. Aceste obiecte formau conținutul unui colet ce se afla la bordul uneia din navele surprinse de evenimentele din anul 1967 în Canalul Suez. După deschiderea navigației pe acest canal, pachetul cu pricina a a- juns la destinație, dar nu și la... destinatar. Nawazish Aii — proprietarul acestor obiecte — s-a mutat de la adresa avută în 1967, iar cea actuală nu este cunoscută.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s București, Plata Sclnteit. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi șl Instituții. Din străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — Departamentul export-import 

presă, București, Calea Grlvițel nr. 64—66 P.O.B. — 2001, telex i 011631. Tiparul i Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII «o 360


