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„DIN TOATA INIMA, UN CĂLDUROS DUN VENIT, 
IUBITE TO VAR ASE NICOLAE CEAUSESCU!"
Deplină satisfacție și aprobare pentru noua și strălucita solie de pate 
și prietenie, înțelegere și colaborare internațională, pentru rezultatele 
deosebit de rodnice ale vizitelor in Brazilia si Mexic, ale convorbirilor 

la nivel înalt de la Dakar, Caracas, Washington și Londra

Ieri, Ia întoarcerea pe pămîntul patriei, Capitala a întîmpinat 
cu entuziasm pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, exprimind sentimentele de dragoste și înaltă stimă 

ale întregului popor
Președintei# Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu «-au întors, joi după- 
amiază, în Capitală, din vizitele ofi
ciale de prietenie efectuate in Re
publica Federativă a Braziliei, la in
vitația președintelui Ernesto Geisel, 
și Statele Unite Mexicane, la invi
tația președintelui Luis Echeverria 
Alvarez și a doamnei Maria Esther 
Zuno de Echeverria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au făcut, 
de asemenea, o scurtă vizită de 
prietenie la Caracas, unde șeful 
statului român s-a întîlnit și a avut 
o convorbire cu președintele Repu
blicii Venezuela, Carlos Andres Pe
rez, la Washington și Londra, unde 
s-a întîlnit și a avut întrevederi cu 
președintele Statelor Unite ale A- 
mericii, Gerâld R. Ford, primul mi
nistru al Marii Britanii, Harold 
Wilson, precum și cu alte persona
lități ale vieții politice și economice. 
Cu prilejul escalei la Dakar, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a avut 
convorbiri cu președintele Leopold 
Senghor.

în aceste vizite, președintele Nicolae 
Ceaușescu a fost însoțit de tovarășii 
Gheorghe Oprea, Dumitru Popescu, 
George Macovescu, ministrul aface

• Conferința de presă de la Ciudad de Mexico a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a președintelui Luis Echeverria Alvarez

• Intîlniri cu prilejul prezentei președintelui Nicolae Ceaușescu 
la Washington

• Cuvîntarea președintelui Nicolae Ceaușescu la întîlnirea cu reprezentanți 
ai cercurilor economice și de afaceri din Marea Britanie

• Interviul acordat Corporației Britanice de Radioteleviziune (B. B. C.)
In paginile II și III

rilor externe, Nicolae lonescu, mi
nistru secrgtar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, Nicolae 
Doicaru și Vasile Pungan, consi
lieri ai președintelui republicii.

întregul nostru popor a urmărit, 
zi de zi, cu viu interes, mîndrie pa
triotică și totală adeziune această 
nouă și strălucită solie de pace și 
prietenie, de înțelegere și colaborare 
internațională.

La aeroportul Otopeni, unde a avut 
loc ceremonia sosirii, domnea o 
atmosferă sărbătorească. Pe fron
tispiciul aerogării se afla portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, înca
drat de drapelele partidului și 
statului nostru. Miile de cetățeni 
veniți aici fluturau stegulețe. buchete 
de flori. Pe numeroase pancarte se 
putea citi : „Mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. întregul popor 
vă întîmpină cu dragoste și vă 
ureâză : Bine ați venit !“, „Trăiască 
Partidul Comunist Român in frunte 
cu secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !“, „Trăiască pacea 
și colaborarea între toate popoarele 
lumii !“.

La ora 17,15. aeronava prezidenția
lă a aterizat. La coborîrea din avion, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu sînt întîmpi- 

nați de tovarășii Manea Mănescu, 
Emil Bobu, Ștefan Voitec, Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
banu, Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas, Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Gheorghe 
Radulescu, Leonte'Răutu, Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, Iosif 
Banc, Mihai Dalea, Mihai Gere, Ni
colae Giosan, Ion Ioniță, Vasile Pati- 
lineț, loan Ursu, împreună cu soțiile.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, per
sonalități ale vieții culturale, gene
rali și ofițeri superiori.

Au fost de față Paulo Bras 
Pinto da Silva, ambasadorul Bra
ziliei, Juan Uslar Pietri, am
basadorul Venezuelei, Salvador Cam
pos Icardo, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Mexicului. Ri
chard Curtis Scissors, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al S.U.A., și R. B. 
Dorman, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Marii Britanii la Bucu
rești.

Se aflau, de asemenea, șefii celor
lalte misiuni diplomatice acreditați 
in țara noastră.

Mii de locuitori ai Capitalei aflați 
pe aeroport au făcut o caldă și 

însuflețită primire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. Ei au aplaudat și ovațio
nat, scandînd îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.“, „Ceaușescu și poporul", „Sti
ma noastră și mîndria, Partidul — 
Ceaușescu — România".

Prin glasul lor, întreaga țară, toțf 
cei ce muncesc au reafirmat senti
mentele lor de dragoste și recunoș
tință față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru activitatea ne
obosită ce o desfășoară pentru 
înflorirea patriei socialiste, creș
terea prestigiului ei in lume. 
Ei au exprimat, totodată, acor
dul deplin, marea satisfacție față 
de rezultatele strălucite ale vizitelor 
întreprinse, ale întîlnirilor și convor
birilor purtate, față de documentele 
importante semnate cu acest prilej, 
care se înscriu ca o nouă și remar
cabilă contribuție la dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre România și țările 
vizitate, la cauza păcii și prieteniei 
între popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu multă căldură entuziastei mani
festări de dragoste a miilor de bucu- 
reșteni, venind în mijlocul lor, strîn- 
gind mîinile multora dintre cei pre
zenți.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a avut, joi dimineața, la Che
quers, convorbiri cu primul ministru 
al Marii Britanii, Harold Wilson.

Din partea română au participat 
tovarășii Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al guvernului, George Ma
covescu, ministrul. afacerilor externe, 
Vasile Pungan, consilier al președin
telui republicii, și Pretor Popa, am
basadorul României la Londra.

Din partea britanică au fost pre
zenți James Callaghan, ministru de

Joi dimineața, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au sosit la Londra.

Pe aeroportul londonez Heathrow, 
Împodobit cu drapele de stat ale 
României și Marii Britanii, înalții 
oaspeți români au fost salutați, în 
numele guvernului britanic, de Roy 
Hattersley, ministru de stat la Fo
reign Office, de deputatul James 
Johnson, președintele Grupului par

Președintele Republicii Portugalia,
Francisco da Costa Gomes,
sosește azi în România

La invitația președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a - tovarășei Elena Ceaușescu, astăzi sosește la 
București președintele Republicii Portugalia, generalul Francisco da 
Costa Gomes, care, Împreună cu soția, doamna Maria Estela da Costa 
GomeS, face o vizită oficială în țara noastră.

Președintele Republicii Portugalia, 
generalul Francisco da Costa Gomes, 
ș-a născut la 30 iunie 1914 în loca
litatea Chaves, din nordul țării. De- 
dicîndu-se carierei militare, a absol
vit, în 1935, Academia militară, cu 
gradul de locotenent de cavalerie, iar 
apoi, pină in 1944, s-a aflat ca ofi
țer în diferite unități militare, 
precum și în Garda națională 
republicană.

După ce, în 1944, a obținut 
licența Facultății de matemati
că a Universității din orașul 
Porto, a urmat cursurile de 
ofițer de stat major la Insti
tutul de înalte studii militare, 
pe care le-a absolvit în 1948, 
iar în perioada 1962—1964 a 
urmat, la același institut, 
cursurile de înaltă comandă. 
Ulterior a deținut diferite 
funcții de conducere în cadrul 
armatei.

Din 1972 pînă în 1974 ocupă 
funcția de șef al Marelui Stat 
Major al forțelor armate.

Francisco da Costa Gomes a 
adoptat o poziție critică față 
de politica colonialistă a regi
mului dictatorial din Portuga
lia — atitudine ilustrată de 
aprecierea făcută încă in anul 
1962, cînd. într-un articol a- 
părut in „Diario popular", sub
linia că războiul dus de Por
tugalia în teritoriile sale colo
niale nu va putea fi cîștigat 
prin mijloace militare.

Ulterior, datorită atitudinii 
sale patriotice, a fost demis, la 
14 martie 1974, din funcția de 
șef al Marelui Stat Major al forțelor 
armate.

împreună cu alți militari cu ve
deri democratice, generalul Francisco 
da Costa Gomes a acționat în ve
derea răsturnării regimului fascist. 
După victoria revoluției de la 25 a- 
prilie 1974 a fost ales membru al 
Juntei de salvare națională și al 
Consiliului de Stat (organisme ce au 
ființat pînă la 14 martie a.c.) și re
instalat în funcția de șef al Mare
lui Stat Major al forțelor armate. 

externe, Roy Haitersley, ministru de 
stat la Foreign Office, și Jeffrey Pe
tersen, ambasadorul Marii Britanii 
la București.

Președintele Nicolae Ceaușescu șt 
primul ministru Harold Wilson au 
avut o discuție constructivă, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească, în legătură cu numeroase 
probleme ale vieții internaționale 
actuale, inclusiv Conferința pentru 
securitate europeană, conflictul din 
Orientul Apropiat, situația economi
că mondială.

Sosirea la Londra
lamentar anglo-român, John Killick, 
adjunct al subsecretarului de stat la 
Foreign Office, de Edgar Young, 
președintele Asociației de prietenie 
Marea Britanie-România, de alte 
persoane oficiale.

Erau prezenți, de asemenea, am
basadorul României la Londra, Pre
tor Popa, și membrii ambasadei, pre
cum și Jeffrey Petersen, ambasado
rul Angliei la București.

La 30 septembrie 1974 a fost de
semnat de Junta de salvare națională 
președinte al Republicii Portugalia, 
iar la 13 martie 1975 a fost ales și 
președinte al Consiliului Revoluției 
— organism cu prerogative executive 
și legislative, alcătuit din elementele 

cele mai reprezentative ale Mișcării 
Forțelor Armate.

Pentru activitatea sa. Francisco da 
Costa Gomes a fost distins cu ordine 
și medalii naționale și străine.

Vizita In tara noastră a președinte
lui Portugaliei are loc într-un mo
ment în care raporturile româno- 
portugheze se intensifică pe multiple 
planuri, fiind impulsionate de relua
rea relațiilor diplomatice dintre cele 
două țări, la 31 mai 1974.

Președintele României șl primul 
ministru al Angliei au avut, de ase
menea, un schimb de vederi util cu 
privire la dezvoltarea relațiilor an- 
glo-române, în contextul căruia au 
luat notă cu satisfacție de îmbună
tățirea lor continuă, subliniind, tot
odată, necesitatea intensificării lor in 
viitor, pe multiple planuri.

în timpul vizitei la Chequers, to
varășa Elena Ceaușescu s-a întreți
nut în mod cordial eu doamna Mary 
Wilson.

De la aeroport, tovarășul Nicolâa 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, Împreună cu persoanele 
oficiale care ii însoțesc s-au îndrep
tat spre Chequers, reședința premie
rului britanic.

La Chequers, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost lntîmpinați cu 
ospitalitate și căldură dâ primul mi
nistru al Marii Britanii. Harold Wil
son, și de doamna Mary Wilson.

Președintele României, tovarășii. 
NICOLAE CEAUȘESCU, exprima, în 
telegrama adresată generalului Fran
cisco da Costa Gomes, cu prilejul 
desemnării sale în înalta funcție de 
președinte al Republicii Portugalia, 
„ferma convingere că raporturile 
dintre țările și popoarele noastre vor 
avea premise favorabile de dezvol
tare in toate domeniile, in folosul 
cauzei colaborării internaționale, al 
securității și păcii generale".

La rindul său, președintele FRAN
CISCO DA COSTA GOMES eviden

ția importanța statornicirii de 
raporturi prietenești între po
poarele portughez și român, 
„care să dea posibilitate rea
lizării unei cooperări în toate 
domeniile de activitate, pe 
baza respectării și punerii în 
practică a principiilor și nor
melor dreptului și relațiilor 
internaționale".

In ședința sa de la 14 mal 
1974, COMITETUL EXECUTIV 
AL C.C. AL P.C.R. exprima 
„solidaritatea cu victoria for
țelor populare revoluționare, 
democratice și a forțelor ar
mate din Portugalia, care au 
răsturnat dictatura fascistă șl 
au creat condițiile spre tre
cerea Ia o dezvoltare liberă, in
dependentă și democratică a 
țării. în conformitate cu voința 
și aspirațiile legitime de pro
gres și bunăstare ale poporu
lui portughez. în spiritul tra
diționalelor legături de solida
ritate cu forțele democratice, 
patriotice, progresiste din Por
tugalia, poporul român va dez
volta relațiile sale de cola
borare cu aceste forțe, cu po
porul portughez, în interesul 
propășirii ambelor țări, al pro
movării unor relații noi intre

state, bazate pe deplina egalitate In 
drepturi, pe respectul independenței 
și suveranității naționale, pe ne
amestec in treburile interne și avan
taj reciproc".

Adresînd președintelui Francisco 
da Costa Gomes tradiționala urare 
de bun venit pe pămîntul țării noas
tre, poporul român își exprimă con
vingerea că vizita sa va conferi noi 
și ample dimensiuni relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România si Repu
blica Portugalia.

Astăzi, în jurul orei 14,45, posturile noastre de radio și televiziune vor transmite 
direct de la aeroportul internațional București-Otopeni ceremonia sosirii președin
telui Republicii Portugheze, generalul Francisco da Costa Gomes, și a doamnei Maria 
Estela da Costa Gomes, care, la invitația președintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, vor face o vizită 
oficială în țara noastră.
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LA CIUDAD DE MEXICO

Conferința de presă 
a președintelui Nicolae Ceaușescu 

și a președintelui Luis Echeverria Alvarez
După cum «-a anunțai, miercuri, ultima zi a vizitei oficiale de 

prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu în Mexic, a avut loc con
ferința de presă comună a președinților României și Mexicului.

Conferința, la care au participat un mare număr de ziariști mexi
cani și corespondenți ai presei'străine acreditați la Ciudad de Mexico, 
a fost deschisă de Mauro Jimenez Lezcano, directorul general al in
formațiilor de pe lingă președintele Statelor Unite Mexicane.

Întrebare : OLIVIER DUQUE 
(„EL SOL DE MEXICO") :

Domnule președinte, ați putea 
să ne comentați rezultatele vi
zitei dumneavoastră in Mexic și 
cum s-a ajuns, intr-un timp atit 
de scurt, la semnarea unui ma
re număr de acorduri și înțe
legeri ?

Președintele NICOLAE CEAUȘESCU s
în cele spuse de mine — ca și In 

cele ce a spus președintele Eche
verria — am menționat tocmai că 
realizarea acestor acorduri și înțe
legeri a fost posibilă datorită atit 
faptului că popoarele noastre au 
multe afinități comune, dar, mai cu 
seamă, pentru că ele sînt animate, 
în actuala epocă a dezvoltării socie
tății omenești, de interesul pentru 
progres economic și social indepen
dent, de dorința colaborării pe baza 
principiilor de egalitate. Deosebirile 
de orlnduire nu pot constitui un 
obstacol cînd două popoare doresc să 
găsească căile conlucrării spre binele 
reciproc, pentru o pace durabilă, in 
care fiecare națiune să se bucure de 
dreptul de a se dezvolta corespunză
tor voinței sale.

Președintele LUIS ECHEVERRIA 
ALVAREZ:

în realitate, cred că — așa 
cum noi am mai spus și am ex
plicat — dacă a fost posibil să se 
ajungă la aceste documente se da- 
torește faptului că, trăind intr-o 
epocă a contrastelor ideologice și 
politice, diverse și contradictorii, am 
căutat găsirea de soluții.

Pot' să vă spun că am vorbit des
pre toate cu domnul președinte 
Ceaușescu — despre problemele in
ternaționale, despre problemele e- 
conomice, istorice, culturale, mai 
puțin despre politica internă a 
României și Mexicului. Deși este un 
lucru important, aceasta privește 
fiecare țară în parte, la fel cum fie
care are propriul său regim politic. 
Vizitele nu sînt călătorii turistice. 
Noi luptăm pentru binele țărilor 
noastre, pentru schimburi reciproc 
utile, pentru că înțelegem epoca 
noastră. Dacă ne închidem frontie
rele, vom proceda împotriva dezvol
tării. Așa se explică de ce ne-am 
înțeles atit de prietenește și am 
ajuns Ia soluții valabile, cu atit de 
mari speranțe.

întrebare : REINHOLD KEIL- 
BACH (RADIOTELEVIZIUNEA 
DIN R.F.G.) :

Întrebarea mea este adresată 
președintelui Republicii Socia
liste România, secretarul gene
ral al P.C.R.

Domnule președinte, în tim
pul șederii dumneavoastră în 
Mexic ați avut contacte cu San
tiago Carrillo, precum și cu vă
duva lui Allende. Dacă ați pu
tea să ne informați cu privire 
ia convorbirile avute cu aceste 
personalități și să apreciați dacă 
influențează in vreun fel poli
tica viitoare a țării dumnea
voastră față de Spania și Chi
le ?

.' reședințele NICOLAE CEAUȘESCU:
întîlnirea cu secretarul general al 

Partidului Comunist din Spania și 
președintele Juntei Democratice a 
ost o întilnire protocolară. Profitînd 

de faptul că delegația Juntei Demo
cratice din Spania se afla în Mexic, 
domnul președinte Echeverria a avut 
amabilitatea de a iniția această în
tilnire protocolară.

în ce privește relațiile Partidului 
Comunist Român cu Santiago Car
rillo, ele sînt foarte vechi. Am dis
cutat cu cîteva săptămîni în urmă, la 
București, problemele care privesc 
Spania și lupta pentru instaurarea

de
R A ș
este nevoie, iată sarcina cea mai

ITU Lp
cite ori
importantă și urgentă in agricultură

Ploile abundente din ultimele zile, 
care au urmat după cele din luna 
mai, Impun mai mult decît în ori
care an să se acorde cea mai mare 
atenție lucrărilor de întreținere a 
culturilor. Este adevărat că în anu
mite locuri se lucrează greu deoa
rece pămîntul mustește de apă, iar 
în unele zone din Moldova culturile 
au fost băltite. Tocmai în această 
situație se cere să se intervină cu 
hotărîre, executlndu-se șanțuri pen
tru scurgerea apelor și prășitul 
manual, astfel incit să fie stîrpite 
buruienile care cresc și se înmul
țesc cu repeziciune. Întrucît in 
multe locuri, din cauza pămîntului 
moale, nu pot fi folosite mijloacele 
mecanizate, se cere să se facă 
prășitul manual cu sapa. La această 
importantă lucrare — de care de
pinde în cea mai mare măsură ni
velul recoltelor — trebuie să parti
cipe toți locuitorii satelor : membrii 
cooperativelor agricole, mecanizatorii, 
lucrătorii din aparatul administrativ 
al unităților economice și sociale din 
comună, elevii. Toți, absolut toți, au 
datoria să pună mina pe sapă și să 
lucreze de dimineață pînă seara la 
prășit. Este singura modalitate de a 
distruge cit mai repede buruienile, 
pentru a se asigura condiții bune de 
dezvoltare a culturilor agricole.

în județul BOTOȘANI, de exem
plu, în decurs de o săptămină. can
titatea de apă rezultată din ploi a 
depășit 100 litri pe metrul pătrat. Pe 
Ungă revărsarea unor rîuri pe circa 

unui regim democratic In această 
tară. Cred că se cunoaște bine în 
R.F.G. că România a sprijinit. întot
deauna, lupta forțelor democratice 
din Spania, le-a acordat și le acordă 
un sprijin activ. Avem convingerea 
că, în scurt timp, Junta Democratică 
va juca un rol important in dezvol
tarea democratică a Spaniei.

în ce privește întîlnirea cu doamna 
Allende, ea a avut, de asemenea, un 
caracter strict protocolar. Poziția 
României față de Chile a fost expri
mată încă în primele ore după lovi
tura de stat din 1973, cînd mă aflam 
în Columbia. Partidul Comunist Ro
mân a fost primul partid, iar Româ
nia primul stat care au dat o decla
rație de dezaprobare a loviturii de 
stat din Chile și de solidaritate cu 
forțele patriotice. Sperăm că forțele 
patriotice chiliene vor ști să-și u- 
nească eforturile și să asigure dez
voltarea democratică a tării lor.

întrebare : JORGE AVILES 
(„EL UNIVERSAL") :

Este o întrebare adresată 
domnului președinte al Româ
niei.

Țările producătoare de petrol 
au anunțat că, in curind, vor 
mări prețurile la petrol, tn ge
neral, mărirea prețurilor a pro
vocat amenințări războinice din 
partea unor mari puteri. Nu 
considerați, domnule președinte, 
că o nouă creștere a prețurilor 
la petrol ar putea să fie arma 
care să provoace un al treilea 
război mondial ?

Președintele NICOLAE CEAUȘESCU:
România este și ea o țară produ

cătoare de petrol. Problema prețului 
la petrol și la alte produse este 
esențială pentru stabilitatea econo? 
mică și pentru colaborarea interna
țională. în realizarea noii ordini eco
nomice, avem in vedere tbcmai o sta
bilitate a preturilor, un raport echi
tabil între prețurile petrolului, ma
teriilor prime, produselor agricole, 
produselor industrializate. Calea de 
creștere continuă a preturilor dău
nează stabilității și dezvoltării eco
nomiei internaționale. Iată dfe ce este 
necesar ca toate țările — cele pro
ducătoare de petrol și cele dețină
toare de materii prime, precum și 
cele industrializate — să se unească 
și să ajungă la concluzii comune cu 
privire la raporturi noi, juste, echi
tabile, între prețurile tuturor acestor 
produse.

întrebare : BEJA RAFAILO- 
VICI („TANIUG") :

Am două întrebări. Prima 
este adresată președintelui Me
xicului.

Domnule președinte. în De
clarație se vorbește de sprijinul 
României și Mexicului față de 
lupta de eliberare din Africa. 
Este știut că există și în Ame
rica Latină teritorii sub jugul 
colonial. Cum vedeți, domnule 
președinte, viitorul acestor na
țiuni ?

Președintele LUIS ECHEVERRIA 
ALVAREZ:

A avut loc un proces de de
colonizare politică pe toate conti
nentele. Nici o țară nu a fost străină 
de aceasta. Noi am oferit solidarita
tea și simpatia noastră și ajutorul 
posibil în cadrul acestui proces și o 
vom face în continuare.

Acest proces, în general, nu a ur
mat calea insurecției, ci calea nego
cierilor. Aceasta este istoria dez
membrării diferitelor imperii, a lup
tei dintre metropolă și colonii. 
Credem că este un proces care se 
va încheia. .

A doua întrebare — precizea
ză ziaristul iugoslav — se adre

2 500 ha, apa băltește pe multe te
renuri. De aceea, membrii biroului 
comitetului județean de partid s-au 
deplasat în comunele puternic afec
tate de ploi, stabilind împreună cu 
comitetele comunale de partid și 
conducerile unităților agricole măsu
rile ce trebuie aplicate de urgență, 
în cooperativele agricole din comu
nele Albești, Ștefănești, Dobîrceni, 
Mihăileni, Lunca, de exemplu, ime
diat după încetarea ploilor s-a tre
cut la săparea de șanțuri și canale 
pentru scurgerea apei. Acolo unde 
nu este posibilă scurgerea naturală, 
s-au pus in funcțiune motopompele. 
întreaga acțiune este coordonată și 
supravegheată de organele comu
nale de partid, care au mobilizat în
tregul activ, toate forțele pentru În
cheierea ei în cîteva zile.

în ultimele două zile, un mare nu
măr de cooperatori din Cordărenî, 
Dumeni, Lișna, Călărași și din alte 
unități au ieșit pe cîmp la prășitul 
porumbului sau al florii-soarelui. 
„Sînt multe cooperative — ne spunea 
Iliuță Nicolae, vicepreședinte al 
U.J.C.A.P. Botoșani — în care pra- 
șila I la porumb a fost terminată și 
a început cea de-a doua. Este greu 
de înțeles însă ce mai așteaptă 
conducerile unor cooperative, cum 
sînt Cele de la Adășeni, Bold, Vîrfu 
Cîmpului, Poiana, Păltiniș, unde 
prașila este Intîrziată, deși suprafe
țele pe care se poate lucra sînt zvîn- 
tate. Acestea trebuie să treacă cît se 
poate de hotărît la recuperarea ră- 

sează domnului președinte al 
României.

De asemenea, tn această De
clarație, România arată că ss 
pronunță pentru desființarea 
blocurilor militare. Puteți dum
neavoastră, domnule președinte 
Ceaușescu, să ne precizați po
ziția României in privința miș
cării nealiniaților și cum apre- 
ciați activitatea internațională a 
țărilor nealiniate ?

Președintele NICOLAE CEAUȘESCU:
într-adevăr, în Declarație se vor

bește despre necesitatea lichidării 
blocurilor militare. România s-a pro
nunțat întotdeauna pentru desființa
rea concomitentă atit a Pactului 
N.A.T.O., cît și a Tratatului de la 
Varșovia. De altfel, cred că este cu
noscut că. anul trecut, toate țările 
membre ale Tratatului de la Varșovia 
au afirmat hotărîrea lor de a des
ființa Tratatul de la Varșovia odată 
cu desființarea N.A.T.O. Aceasta este 
o necesitate pentru o politică de co
laborare și pace.

în ce privește nealiniații. m-am 
referit în nenumărate rînduri la a- 
ceasta, chiar în cursul vizitei In 
Mexic. Am subliniat rolul important 
pe care aceste țări, împreună cu cele 
în curs de dezvoltare, cu țările mici 
și mijlocii, îl au în viata internațio
nală. în realizarea unei politici noi, 
de egalitate, de respect al dreptului 
fiecărui popor la dezvoltarea inde
pendentă. Aceasta, sau mai bine zis 
aprecierea pe care o dăm noi țări
lor nealiniate, se reflectă și in faptul 
că România a exprimat dorința de 
a participa ca observator la lucrările 
Conferinței viitoare a țărilor neali
niate.

întrebare : EDMUNDO ZIE
GLER („LA PRENSA") :

Sînt un concetățean al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. 
Ambii ne-am născut intr-o re
giune patriarhală a țării, pe 
care dinsul a transformat-o in
tr-o regiune industrializată. Am 
un privilegiu că orașul meu — 
Pitești — este reprezentat in 
Marea Adunare Națională de 
doamna Elena Ceaușescu, căre
ia i-am trimis in timpul alege
rilor votul meu simbolic.

Doresc să-mi permiteți, de 
aceea, domnule președinte, să 
pun intrebările în limba româ
nă.

Respectuos vă rog ca, după 
aceste cîteva zile de contacte 
directe și profunde cu poporul 
mexican și cu președintele lui, 
cu membrii guvernului mexican 
— cu experiența dumneavoastră 
in viața internațională — să ne 
spuneți ce părere aveți despre 
personalitatea și stilul președin
telui Mexicului și ce părere 
aveți despre viitorul imediat 
sau îndepărtat al acestei admi
rabile țări ?

Președintele NICOLAE CEAUȘESCU:
Am avut convorbiri multilaterale 

cu președintele Echeverria. Am men
ționat în intervențiile mele din a- 
ceste zile aprecierea față de preocu
parea și activitatea președintelui 
Echeverria pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială a Mexicului, față d« 
contribuția sa Ia realizarea noii or
dini economice, a unei politici noi, 
de pace și colaborare internațională.

Cred că poporul mexican are per
spective minunate pentru un progres 
rapid, pentru a-și făuri o viață in
dependentă, pentru a-și asigura bu
năstarea și fericirea și ii urez din 
inimă succese tot mai mari 1 (A- 
plauze puternice).

Președintele LUIS ECHEVERRIA 
ALVAREZ:

întrebarea nu a fost' pentru 
mine, dar doresc să spun că in
tre cei 58 de milioane locuitori ai 
Mexicului, nici unul nu a fost atit 
de emoționat ca Edmundo Ziegler. 
A venit să mă vadă atunci cînd eram 
candidat la președinție și i-am spus: 
dacă voi ajunge președinte, vom ini
ția relații diplomatice cu România 

mînerilor în urmă, să ia măsurile or
ganizatorice cuvenite pentru folosi
rea cit mai deplină a fiecărei ore d» 
lucru și a forței de muncă".

Și în județul BACAU, dificultățile 
apărute în folosirea mașinilor la în
treținerea culturilor au determi
nat biroul comitetului județean de 
partid, organizațiile de partid de la 
sate să întreprindă ample măsuri 
avînd ca scop atragerea tuturor lo
cuitorilor satelor la prășit, Pentru a 
se putea intra mai repede pe cîmp, 
la Săucești, Onișcani, Berești-Bistri- 
ța, Filipești și în alte unități, sute 
de cooperatori cu sape și lopeți fac 
șanțuri pentru scurgerea apei. In 
această acțiune ei sînt ajutați de 
mecanizatori.

Forțele cele mai numeroase sînt 
concentrate insă la prășitul porum
bului. sfeclei de zahăr, florii-soare
lui etc. Pe tarlalele cooperativei 
agricole de producție din comuna 
Nicolae Bălcescu, bunăoară, pot fi 
văzuți, zilnic, în „ferestrele" dintre 
ploi, cîte 700—800 de oameni. „Mași
nile nu pot intra în cîmp. De aceea 
am mobilizat la prășit toți oamenii 
din sat — ne spune ing. Dumitru 
Asaftei, președintele cooperativei. 
Culturile se prezintă bine, dar nici 
buruienile nu s-au lăsat mai prejos. 
Organizînd bine munca, reușim să 
prășim zilnic aproape 100 hectare. 
Am încheiat prima prașilă la po
rumb. La celelalte culturi se execută 
cea de-a doua și chiar cea de-a tre

și vă voi da certificat de cetățenie 
mexicană. Acest lucru s-a intimplat.

Edmundo Ziegler, concetățeanul 
dumneavoastră, este foarte stimat în 
Mexic și este un ziarist eminent, 
ne-a făcut să cunoaștem România, 
în realitate, nu cunoșteam mulți ro
mâni in Mexic. Eu aparțineam unei 
familii modeste și eram foarte tînăr. 
dar prin intermediul lui am cunos
cut ceea ce reprezintă România, iar 
rezultatul vizitei dumneavoastră și al 
colaboratorilor dumneavoastră este 
că acum ne cunoaștem mai bine. 
(Aplauze).

întrebare : LUIS MARTINEZ 
(„LA PRENSA") : •

Politica internațională este 
comparată adeseori cu un joc 
de șah la indemina marilor pu
teri. Mexicul și România fac 
parte, chiar și involuntar, din 
aceste piese ale șahului politic ?

Președintele LUIS ECHEVERRIA 
ALVAREZ:

Se face o comparație a politi
cii cu șahul. Este evident că în 
această comparație statele mari sînt 
considerate că stau în fața tablei de 
șah și minuiesc piesele, dind, în ace
lași timp, o greutate specifică fie
cărei piese. Dar noi luptăm pentru a 
nu rămine spectatori și nici figuri 
pasive, ci pentru a ne uni în cadrul 
lumii a treia, pentru ca, în acest fel, 
uniți, să fim protagoniștii, pentru a 
face auzită vocea noastră. Acest lu
cru explică vizita pe care domnul 
președinte Ceaușescu o efectuează as
tăzi în Mexic și multe alte vizite pe 
care dinsul le-a făcut in lume, în 
multe țări. Am fost în contact cu 
peste 30 de șefi de state in ultimii 
patru ani, cu conducători spirituali, 
cum ar fi papa Paul al VI-lea. Și la 
Kremlin, și Ia Pekin, am fost împo
triva a ceea ce ar fi vrut să ne fie 
impus și nu am acceptat să fim pie
se ale istoriei contemporane, și nu 
admitem intervenția in treburile 
noastre. Preferăm să fim mici, dar 
să nu ni se dea lecții. Cine dorește 
să trateze cu hoi, să trateze cu noi 
în mod rezonabil — și in acest sens 
am discutat la Pekin, la Washington, 
la Moscova. (Aplauze).

Cu tot respectul am fost și la papa 
Paul al VI-lea, exprimind mulțumi
rea noastră pentru marea luptă pe 
care el a dus-o pentru sprijinirea 
Cartei drepturilor și îndatoririlor e- 
conomice.

Dacă aceasta înseamnă că am fost 
un pion pozitiv, consider că sîntem 
foarte satisfăcut! de relațiile dintre 
România și Mexic, Noi luptăm ho- 
târîți, trecînd peste pericole, dorind 
să îndreptăm lucrurile rațional. Ne 
aflăm într-o luptă pentru progresul 
țării noastre, într-o lume plină de 
complicații și în mod efectiv marile 
pateri încearcă să transforme lumea 
într-o tablă de șah. (Aplauze).
Președintele NICOLAE CEAUȘESCU:

Cred că este greu să considerăm 
lumea o tablă de șah și statele, po
poarele, națiunile care populează 
planeta noastră, simpli pioni. Po
poarele sînt rezultatul unei înde
lungate dezvoltări istorice. Fiecare 
are tradiții istorice, sentimentele sa
le, iar în epoca noastră toate po
poarele joacă un rol important în 
transformările revoluționare care au 
loc în lume. Lumea poate fi ase
muită mai degrabă cu o comunitate 
socială foarte diversă. care luptă 
pentru progres social, pentru cu
noașterea secretelor naturii, pentru 
a pune tot ceea ce omul a creat mai 
bun în folosul civilizației. Există 
deosebiri intre țări din punctul de 
vedere al mărimii. A trecut de mult 
timpul cînd uțiele state.puteau să 
dicteze in viața internațională. As
tăzi toate popoarele joacă un rol im
portant, și independența, suveranita
tea. dreptul popoarelor de a fi stă- 
pine pe destinele lor constituie fac
torii esențiali ai dezvoltării mondi
ale, care asigură crearea unei lumi 
mai bune și mai drepte, în care fie
care popor tși va afirma individua
litatea și personalitatea, în care fie
care om se va putea bucura de bi
nefacerile civilizației. (Aplauze).

ia prașilă". Am aflat că în alte coo
perative agricole, cum sînt cele din 
Căbești, Orbeni, Tătărăști, Măgirești, 
Poduri, lucrează la prășit îngrijitorii 
de animale, precum și numeroși alți 
lucrători din comunele respective. 
Ca urmare, in aceste unități, prima 
prașilă la porumb este pe terminate.

Există însă și unități unde între
ținerea culturilor nu se bucură de 
atenția cuvenită. La Plopana, de 
exemplu, din cele aproape 1 000 ha 
tnsămînțate cu porumb au fost pră
șite doar două sute hectare. Dovadă 
că oamenii de aici nu se prea gră
besc cu această lucrare este faptul 
că, In ultima săptămină, tn vreme 
ce vecinii lor din Izvorul Berheciu- 
lui și Filipeni au lucrat din plin, la 
Plopana nu a fost prășit nici un 
hectar cu porumb. în aceeași situație 
se află și cooperativele agricole din 
Colonești, Negri, Odobești, Blăgești, 
unde suprafețele prășite reprezintă 
doar 10—20 la sută. La Letea Veche, 
unitate care dispune de forță de 
muncă numeroasă, mai sînt de pră
șit peste 400 ha cu porumb și nu s-a 
încheiat nici prașila a doua la sfecla 
de zahăr. Pe alocuri, buruienile su
focă de-acum culturile. De aceea, 
organizațiile de partid din unitățile 
respective au datoria să ia măsuri 
imediate, astfel înctt lucrările de 
întreținere a culturilor să fie grab
nic executate, cu participarea tutu
ror locuitorilor satelor. (E. Nazarie, 
Gh. Baltă — corespondenții „Scîn- 
teii).

Cu prilejul prezenței 
președintelui Nicolae Ceaușescu 

la Washington 
întîlnirea cu lideri ai Congresului S.U.A.

La 11 iunie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întîlnit. la 
Ambasada română din Washington, 
cu lideri ai Congresului S.U.A.

Au participat Carl Albert, pre
ședintele Camerei Reprezentanților, 
John Rhodes, liderul minorității din 
Camera Reprezentanților, Hugh

Primirea reprezentanților Organizațiilor evreiești americane
La 11 iunie. tovarășul Nicolae 

Ceaușescu. președintele, Republicii 
Socialiste România, a primit, la Am
basada .română din Washington, re
prezentanți ai Organizațiilor evreiești 
americane.

Plecarea spre Londra
Președintele Republicii Socialiste 

România, Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu și 
persoanele oficiale care-i însoțesc au 
părăsit Washingtonul, plecînd, pe ca
lea aerului, spre Londra.

La aeroportul bazei militare ae
riene Andrews, de unde a decolat 
avionul prezidențial. inalții oaspeți 
români au sosit cu elicopterul. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost con
duși de Robert Ingersoll, secretar de 
stat adjunct al Statelor Unite. Harry 
Barnes jr, ambasadorul S.U.A. la 
București, William Codus, adjunct 
al șefului protocolului S.U.A. Au 
fost, de asemenea, prezenți Corne
liu Bogdan, ambasadorul României la 
Washington, ambasadorul Ion Datcu, 
reprezentant permanent al țării 
noastre la Națiunile Unite, membri 
ai ambasadei.

UN NOU $1 CONSTRUCTIV DIALOG ROMÂNO-AMERICAN
în contextul preocupărilor consec

vente ale României socialiste pentru 
intensificarea conlucrării internațio
nale și promovarea relațiilor cu 
toate statele, indiferent de orîndui- 
rea socială, se înscrie și evoluția as
cendentă a raporturilor de colabo
rare pe diferite planuri între țara 
noa'stră și Statele Unite ale Americii. 
Desigur, sint cunoscute deosebirile 
existente între România și Statele 
Unite — țări aflate la apreciabile 
distanțe geografice — atit în ce pri
vește mărimea și potențialul econo
mic, cit și regimul social. Așa cum a 
demonstrat realitatea, aceasta nu a 
putut și nu poate constitui însă o 
piedică în calea dezvoltării, în ultimii 
ani, a unui dialog constructiv intre 
cele două țări — dialog care, în mod 
incontestabil, se afirmă ca un ele
ment pozitiv pe planul relațiilor bi
laterale și, în general, al raporturilor 
internaționale. Așa cum este știut, 
convorbirile româno-americane la ni
velul cel mai înalt, începute în 1969 
la București și reluate apoi la Wa
shington în 1970 și 1973, au avut o 
înrîurire hotărîtoare asupra ansam
blului relațiilor bilaterale. Principiile 
consemnate în Declarația comună, 
semnată cu doi ani în urmă de pre
ședintele României și de președintele 
S.U.A. — de respectare a indepen
denței și suveranității naționale, 
egalitate, echitate și avantaj reci
proc — precum și orientările stabilite 
în Declarația româno-americană pri
vind cooperarea economică, industri
ală și tehnico-științifică s-au dove
dit a fi o bază trainică, viabilă, 
pentru extinderea cooperării pe ter
men lung dintre țările noastre, în 
multiple domenii.

O expresie a voinței, atît a Româ
niei, cit și a Statelor Unite, de a 
conferi noi valențe raporturilor re
ciproce au prilejuit convorbirile de 
la Casa Albă între președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Gerald Ford, cu ocazia recentei vi
zite efectuate de șeful statului român 
la Washington. Se poate aprecia că, 
deși desfășurindu-se într-un răstimp 
scurt, convorbirile româno-americane 
la nivel înalt s-au distins prin den
sitatea lor, prilejuind analiza unor 
probleme de o deosebită însemnătate 

Scott, liderul minorității din Senat, 
Henry Jackson, Abraham Ribicoff, 
Charles Percy, Walter Mondale, 
William Roth, Jacob Javits, senatori. 
Bill Frenzel, Charles Vanik, Edward 
Derwinski. Paul Findley, membri ai 
Camerei Reprezentanților.

în cadrul întrevederii s-au discu
tat aspecte legate de evoluția rela

Au participat rabinul Israel Miller, 
președintele Conferinței președinților 
principalelor organizații evreiești. 
David Blumberg, președintele B’nai 
B’rith, Richard Marsh, președintele

Excelenței Sale Domnului GERALD R.. FORD
Președintele Statelor Unite ale America

CASA ALBA — WASHINGTON D. C.
Părăsind teritoriul țării dumneavoastră, doresc să vă exprim și pe 

această cale cele mai vii mulțumiri pentru primirea cordială și ospitali
tatea de care ne-am bucurat în timpul scurtei escale făcute la Wa
shington.

îmi exprim convingerea că întîlnirea și convorbirile pe care le-am 
avut se vor înscrie ca o nouă contribuție la dezvoltarea relațiilor româno- 
americane în folosul ambelor popoare, al cauzei păcii și* colaborării 
internaționale.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa, în numele meu și al soției, 
cele mai calde urări de sănătate și fericire personală, pentru dumnea
voastră și stimata doamnă Ford, de progres, prosperitate și pace pentru 
poporul american.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

pentru relațiile dintre cele două 
state. ț

Constituie un fapt pozitiv că lh 
ultimii ani s-a dezvoltat colabo
rarea economică, a crescut vo
lumul schimburilor comerciale, au 
fost puse bazele cooperării indus
triale în forme diferite, inclusiv prin 
societăți mixte. Este, desigur, un în
ceput pe care actualele convorbiri 
l-au înregistrat cu satisfacție, fiind 
totodată evident că, in acest domeniu, 
există vaste posibilități încă nevalori
ficate. Progresele economice ale Ro
mâniei, capacitatea sa de a fi prezentă 
cu produse competitive pe piața mon
dială, cerințele dezvoltării accelerate 
a țării noastre și, în același timp, 
potențialul tehnico-economic și știin
țific bine cunoscut al Statelor Unite 
oferă un teren deosebit de fertil 
pentru dezvoltarea neîntreruptă a 
colaborării bilaterale — ca o cerință 
esențială în acest sens impunîndu-se 
înlăturarea oricăror piedici artifi
ciale și bariere restrictive, aplicarea 
cît mai grabnică în relațiile econo
mice reciproce a clauzei națiunii ce
lei mai favorizate. Tocmai de aceea 
are o deosebită însemnătate subli
nierea de către cei doi președinți a 
necesității de a se depune eforturi 
in vederea ratificării acordului pri
vind relațiile comerciale bilaterale, 
ceea ce va fi de natură să impulsio
neze dezvoltarea și mai puternică In 
viitor a schimburilor comerciale. 
In același sens pozitiv se înscrie' 
faptul că la convorbirile de la Wa
shington a fost exprimată dorința de 
a diversifica conlucrarea între cele 
două țări într-o paletă cît mai largă, 
lncluzînd colaborarea De plan teh- 
nico-științific și cultural.

Așa cum este cunoscut, viața in
ternațională actuală prezintă o deo
sebită complexitate ; asistăm la afir
marea unor tendințe pozitive, para
lel cu persistenta a numeroase pro
bleme nesoluționate. cu menținerea 
unor focare de neliniște și încor
dare. întreaga dezvoltare istorică de
monstrează că singura metodă justă, 
eficientă pentru rezolvarea acestor 
probleme o constituie abordarea lor 
într-un spirit constructiv, pornin- 
du-se de la cerința, amplificării și 

țiilor bilaterale ■ româno-americane, 
cu accent pe relațiile economice, pre
cum și rolul parlamentarilor în dez
voltarea relațiilor dintre România și 
Statele Unite.

La întilnire au mai participat 
George Macovescu, ministrul afaceri
lor externe, și Corneliu Bogdan, am
basadorul României la Washington.

Consiliului de conducere al Comite
tului american evreiesc, și Arthur 
Levin, vicepreședinte al Conferințe! 
președinților principalelor organizații 
evreiești.

consolidării curentelor pozitive, co
respunzător cauzei generale a păcii 
și înțelegerii. De aceea, se poale 
aprecia ca deosebit de însemnat, 
nu numai pentru relațiile bila
terale, dar și pe planul mai larg al 
vieții internaționale, faptul că în ca
drul convorbirilor de la Washington 
a fost subliniată voința celor două 
țări de a conlucra în interesul cau
zei popoarelor, al păcii și colaborării 
internaționale.

Marcînd un nou pas important In 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare între țările noastre, 
convorbirile au constituit o contri
buție concretă la dezvoltarea dialogu
lui internațional, această cale rațio
nală de soluționare a oricăror proble
me litigioase, de promovare a înțele
gerii, de stimulare a cursului nou, 
spre destindere, spre făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

Prin întregul lor conținut, prin 
analiza făcută dezvoltării relațiilor 
economice bilaterale, prin voința 
exprimată de a se intensifica co
laborarea în toate domeniile, cit șl 
prin abordarea constructivă a proble
melor internaționale de interes reci
proc, convorbirile româno-americane 
de la Washington s-au soldat cu re
zultate pozitive, ilustrînd încă o dată 
fertilitatea contactelor și dialogului 
la nivelul cel mai înalt. Acestui 
cadru i se circumscrie și invitarea în 
România a președintelui Ford, care 
a adresat încă o dată mulțumiri pen
tru această invitație, reafirmînd do
rința de a veni în țara noastră la o 
dată cit mai apropiată.

Rodnicele convorbiri dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Gerald Ford sînt salutate cu 
Satisfacție de poporul român, care 
vede in spiritul de cordialitate și în
țelegere reciprocă în care s-au des
fășurat, în înțelegerile convenite, o 
nouă confirmare a justeței politicii 
externe a statului nostru, închinată 
înfăptuirii aspirațiilor națiunii noas
tre socialiste, idealurilor de pace ala 
tuturor popoarelor.

Al. CAMPEANU ,
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU LA LONDRA
Întîlnire cu reprezentanți ai cercurilor

economice si de afaceri din Marea Britanie
7

Președintele Nicolae Ceaușescu s-a 
întîlnit. joi dimineața, în saloanele 
hotelului „Excelsior" din Londra, cu 
numeroși reprezentanți ai cercurilor 
economice și de afaceri din Marea 
Britanie.

Au participat la întîlnire conducă
tori de mari companii și firme din 
sectoarele aeronauticii, electronicii, 
Industriei de mașini-unelte, material

rulant, siderurgiei, energiei nucleare, 
finanțelor și din alte domenii.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Oprea, Dumitru Popescu, George 
Macovescu. Nicolae Ionescu, Nicolae 
Doicaru, Vasile Pungan, precum și 
Pretor Popa, ambasadorul României 
la Londra, reprezentanți ai Agenției 
economice române din capitala An
gliei.

Salutînd pe președintele Nicolae 
Ceaușescu, John Cooper, vicepre
ședinte al Camerei de Comerț și In
dustrie din Londra, a spus : „Sîn
tem bucuroși că ați avut o discuție 
fructuoasă și sinceră cu primul mi
nistru. Harold Wilson. Dorim acum 
să ascultăm părerile dumneavoastră. 
După cum vedeți, aveți foarte mulți 
prieteni în această țară. Ne expri
măm satisfacția că ne întîlnim cu

dumneavoastră și cu colaboratorii 
dumneavoastră. Dacă regretăm ceva 
este faptul că vizita dumneavoastră 
este foarte scurtă. Sperăm că veți veni 
în curînd și veți sta mai mult în 
Anglia, pentru ca să putem răspunde 
astfel la ospitalitatea călduroasă de 
care ne-am bucurat în țara dumnea
voastră".

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea președintelui Nicolae Ceaușescu
Domnilor,
Aș dori să vă mulțumesc pentru 

urarea de bun venit și, la rîndul 
meu, să vă adresez, tuturor, un salut 
cordial. Sînt bucuros că în scurta o- 
prlre pe care am făcut-o la Londra, 
in vederea unei întîlniri cu primul 
ministru al dumneavoastră, am pri
lejul să mă întîlnesc cu conducători 
și reprezentanți de seamă ai indus
triei, ai economiei din Anglia.

în discuțiile cu primul ministru 
■m abordat o serie de probleme cu 
privire la dezvoltarea colaborării 
dintre România și Anglia. Aici sînt 
conducători și reprezentanți ai unor 
firme și companii cu care România 
întreține largi relații de colaborare, 
în discuțiile cu primul ministru am 
ajuns la înțelegeri bune cu privire 
la necesitatea extinderii relațiilor de 
colaborare între țările noastre.

Mulți dintre dumneavoastră cu
noașteți bine România, politica 
României de dezvoltare economică 
și de colaborare internațională. Noi 
sîntem o țară în curs de dezvoltare, 
dar facem eforturi serioase pentru a 
asigura progresul în ritm înalt al 
economiei naționale. în ultimii cinci 
ani realizăm un ritm de creștere a 
industriei de aproape 14 la sută ; 
avem în vedere și în următorii cinci 
ani să continuăm dezvoltarea în ritm 
înalt a industriei, a întregii economii 
românești.

Sîntem Interesați lntr-o colaborare 
largă cu toate statele, fără deosebire 
de orînduire socială. în acest cadru, 
apreciem că schimburile economice 
dintre România și Anglia s-au dez
voltat bine, ajungînd la circa 500 mi
lioane dolari în ambele sensuri. Este 
• creștere mare față de acum cîțiva 
ani, dar o consider insuficientă pen
tru ceea ce ar trebui să realizăm. 
Am dori ca în următorii 3—4 ani să 
ajungem la 1 miliard de dolari.

Considerăm că doar schimburile 
comerciale tradiționale nu mai sînt 
suficiente astăzi. Dumneavoastră 
știți foarte bine aceasta. Pentru a 
așeza pe o bază trainică schimburile 
economice și cooperarea dintre ță
rile noastre trebuie să mergem la 
forme noi, să realizăm întreprinderi 
mixte de cooperare în producție, atît 
bilaterale, cît și pe terțe piețe. Sîn
tem interesați în multe domenii ale

industriei engleze, așa cum probabil 
sînteți și dumneavoastră în multe 
domenii ale industriei românești. In 
acest cadru mi-ar fi greu să dis
cut aspectele concrete, particulare. 
Dacă vor fi întrebări, voi răspunde 
la ele.

Ceea ce doresc să menționez este 
că, împreună cu primul ministru, 
domnul Wilson, am căzut de acord 
ca în următoarele luni să realizăm 
o serie de înțelegeri concrete pe care 
să le finalizăm cu prilejul vizitei 
domniei sale în România. Deci, gu
vernul englez dorește să încurajeze 
activitatea firmelor și companiilor în 
colaborarea cu România. Vrem să 
încheiem unele documente care să 
așeze pe o bază juridică mai trai
nică aceste relații. Ținînd seama de 
caracterul economiei engleze, hotă- 
rîtoare vor fi pînă la urmă, desi
gur, înțelegerile directe cu diferite 
firme și companii. De aceea dorim 
ca, paralel cu activitatea pe care o 
vor desfășura guvernele noastre pen
tru a crea un cadru juridic mai 
bun, să realizăm înțelegeri concrete 
cu diferite companii și firme en
gleze.

Sînt cîteva domenii în care se duc 
tratative. Am văzut că sînt printre 
dumneavoastră conducătorii unor fir- ‘ 
me și companii cu care ducem a- 
ceste tratative, 
mătoarele luni, 
multe din ele, 
niul discuțiilor 
zăm o colaborare cu rezultate 
ciproc avantajoase. Sîntem interesați 
în crearea unor societăți mixte în 
România în cîteva domenii ; sîntem 
interesați — am discutat și cu pri
mul dumneavoastră ministru acest 
lucru — să 
cooperări în 
dezvoltare, 
s-a referit, 
niul petrolier, dar nu este singurul 
domeniu în care am putea realiza 
asemenea proiecte. Anglia și Româ
nia au în această privință multe po
sibilități. România are înțelegeri cu 
un număr mare de țări în privința 
realizării unor obiective economice 
importante — în domeniile minier, 
petrolier, forestier, agricol și altele. 
Am creat deja unele societăți mixte 
în aceste țări. Am încheiat o serie de

Am dori ca, în ur
să finalizăm cît mai 
să ieșim din dome- 
generale și să reali- 

re-

realizăm colaborări sau 
unele țări în curs de 

Domnul prim-ministru 
de exemplu, la dome-

acorduri pentru formarea de noi so
cietăți mixte. Dumneavoastră știți că 
realizarea unor obiective economice 
importante cere eforturi mari, mai 
cu seamă financiare și tehnologice. 
De aceea, dorim ca la unele din a- 
ceste obiective să 
rare și cu unele 
engleze.

în general, ca și dumneavoastră, 
noi urmărim să realizăm în diferite 
țări obiective economice eficiente — 
desigur, pe baza principiilor noi de 
egalitate și neamestec în treburile 
interne. Dorim să asigurăm o efici
ență economică maximă și garanția 
că activitatea economică pe care o 
desfășurăm va fi reciproc avanta
joasă. în general, în relațiile sale in
ternaționale — deci și în cele econo
mice — România pornește de la 
principiul avantajului reciproc, res
pectului independenței, neamestecu
lui în treburile interne.

Sîntem partizanii activi al înfăp
tuirii noii ordini economice interna
ționale. Această nouă ordine o con
cepem tocmai bazată pe principiile 
despre care am vorbit, pe realizarea 
unor raporturi echitabile între prețu
rile materiilor prime, produselor in
dustriale și produselor agricole. Por
nim de la faptul că fluctuația prețuri
lor nu este în avantajul stabilității și 
dezvoltării economice. Sîntem pentru 
prețuri echitabile la materiile pri
me. Acestea trebuie să ajute dezvol
tarea țărilor rămase în urmă. Toto
dată, între prețurile materiilor pri
me și ale produselor industriale 
considerăm că trebuie să fie un ra
port echitabil, care să încurajeze 
dezvoltarea activității industriale și 
să asigure beneficii. Dumneavoastră 
cunoașteți bine consecințele fluctua
ției prețurilor, mai cu seamă la pe
trol, ca și la alte materii prime, pro
blemele crizei care s-a accentuat. 
România consideră că trebuie, în in
teresul stabilității, pentru un pro
gres general al tuturor statelor, să 
se ajungă la o ordine economică 
care să favorizeze activitatea econo
mică generală. Să se stabilească a- 
semenea indici sau prețuri care să 
împiedice apariția disproporției între 
prețurile produselor industriale, ma
teriilor prime și produselor agricole. 
Chiar dacă la un moment dat unii 
au de ciștigat din creșterea unor 
prețuri, pe total aceasta se răsfrînge 
negativ asupra tuturor statelor, asu-

realizăm o colabo- 
firme și companii

pra stabilității economice pe plan 
internațional.

în acest spirit abordează România 
problemele economice internaționale, 
principiile colaborării internaționale. 
Este de înțeles că și problema cola
borării pe terțe piețe nu o concepem 
decît tot pornind de la aceste prin
cipii.

Am vrut să menționez toate aces
tea pentru o claritate cit mai depli
nă, pentru a desfășura și o activi
tate cu rezultate bune.

Doresc să închei, exprimind con
vingerea că vom reuși să realizăm 
o colaborare reciproc avantajoasă în 
multe domenii de activitate, că a- 
ceastă cooperare se va reflecta în 
mod pozitiv în extinderea substan
țială a schimburilor economice, cu 
efecte pozitive asupra dezvoltării 
ambelor țări și, totodată, ca o contri
buție la o dezvoltare sănătoasă a e- 
conomiel internaționale, la cauza co
laborării și păcii între toate statele.

Vă mulțumesc. (Aplauze puternice. 
Îndelungate).

★

în continuare,, sir George Edwards, 
președintele firmei „British Air
craft -Corporation — B.A.C.", solici- 
tînd părerea președintelui Nicolae 
Ceaușescu în legătură cu dezvolta
rea cooperării româno-britanice în 
domeniul industriei aeronautice, a 
spus :

„Noi am avut o colaborare foarte 
bună cu țara dumneavoastră. Faptul 
că sîntem cu toții ‘aici sper să fie 
interpretat ca o dorință a industria
șilor britanici de a coopera cu Româ
nia.’ Cred că sînt în asentimentul 
colegilor mei să vă urez un călduros 
bun sosit".

întâlnire, în saloanele hotelului „Excelsior" din Londra, cu reprezentanți al cercurilor economice și de afa
ceri din Marea Britanie

Intilnirea cu secretarul general al P. C.
Cu ocazia vizitei la Londra, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al P.C.R., s-a întîlnit cu 
Gordon McLennan, secretar general 
al P.C. din Marea Britanie.

în cadrul convorbirii purtate cu 
acest prilej au fost subliniate bu-

nele relații existente între cele două 
partide, precum și dorința reciprocă 
de a întări în continuare prietenia, 
colaborarea și solidaritatea interna- 
ționalistă dintre P.C.R. și P. C. din 
Marea Britanie.

Au fost discutate, de asemenea,

i

probleme privind mișcarea comunistă 
și muncitorească internațională, ne
cesitatea de a se acționa consecvent 
pentru întărirea continuă a forței și 
unității ei.

Convorbirea s-a desfășurat într-" 
atmosferă caldă, tovărășească.

Interviul acordat Corporației Britanice
de Radioteleviziune (B.B.C.)

Președintele Nicolae Ceaușescu a primit, joi, 12 iunie, Ia hotelul 
„Excelsior" din Londra, pe Erik De Mauny, reprezentantul Corporației 
Britanice de Radioteleviziune (B.B.C.). Cu acest prilej, șeful statului 
român a acordat un interviu.

palestinean, inclusiv prin crearea 
unul stat palestinean independent — 
deci la o pace care să asigure inde
pendența și suveranitatea tuturor 
statelor din această zonă.

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, care este punctul de ve
dere al României privind viitoa
rea evoluție in Europa, in spe
cial în lumina Conferinței pen
tru securitatea europeană ?

tindere a relațiilor economice dintre 
țările noastre. •

RĂSPUNS 5 România consideră că 
Conferința pentru securitatea euro
peană trebuie să ducă la adoptarea 
unor documente angajante pentru 
toți participanții, care să deschidă 
calea unor relații noi, de egalitate și 
colaborare între toate statele. Tot
odată, sînt necesare măsuri care să 
asigure continuarea activității după 
Conferința la nivel înalt, în vederea 
soluționării problemelor complexe de 
pe continentul nostru.

ÎNTREBARE : Ați discutat cu 
domnul Wilson problemele co
laborării economice dintre Ma
rea Britanie și România. Ați pu
tea să comentați aceste ches
tiuni ?

ÎNTREBARE: România do
rește să stringă relațiile cu Piața 
comună și in același timp se 
pronunță pentru desființarea 
blocurilor militare. Cum se ex
plică aceasta ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, am discu
tat cu primul ministru al Angliei pro
blemele colaborării economice dintre 
România și Anglia. Sîntem interesați 
să importăm o serie de produse ale 
industriei engleze, așa cum sîntem 
interesați să și vindem în Anglia. Am 
discutat problema unor cooperări in 
producție, inclusiv prin organizarea 
de societăți mixte, atit în țările noas
tre, cit și in alte țări.

INTREBARE : La Congresul 
al XI-lea al Partidului Comunist 
Român din noiembrie 1974 au 
fost prezenți mai mulți observa
tori ai partidelor socialiste si so
cial-democrate din Europa occi
dentală. Unii consideră că la a- 
ceste partide există o tendință 
mai spre stingă. Cum vedeți re
lațiile cu țările in care 
aceste partide ?

Răspunzînd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus ;

Regret că șederea mea în Londra 
este foarte scurtă. Sper însă că vom 
avea prilejul să discutăm mai pe larg 
problema colaborării cu B.A.C. Eu a- 
preciez ceea ce s-a făcut pînă acum. 
Cunosc discuțiile ce se află in curs. 
Vrem însă să mergem mai departe 
— și ceva mai Iute — în problema 
aviației. Dorim să cooperăm cu dum
neavoastră. Avem și noi experiență. 
Vrem realmente să redevenim o țară 
producătoare de anumite tipuri de 
avioane. Am dori să realizăm aceas
ta în România într-un timp cît mal 
scurt. Și cu Rolls Royce am dori să 
dezvoltăm cooperarea în producerea 
de motoare. Sper ca și asupra aces
tor probleme, în perioada următoare, 
să ajungem la o înțelegere. Vreau să 
vă asigur că România este interesată 
să realizăm o colaborare bună și, 
sper, reciproc avantajoasă. (Aplauze).

în încheiere, vicepreședintele Ca
merei de Comerț și Industrie din 
Londra, John Cooper, a mulțumit 
președintelui Nicolae Ceaușescu pen
tru că a acceptat să se întîlnească 
cu oamenii de afaceri, exprimind, 
totodată, speranța că acest dialog va 
fi continuat în România.

„în numele oamenilor de afaceri și 
industriași englezi — a spus John 
Cooper — vă asigur, domnule pre
ședinte, că împărtășim părerile dum
neavoastră, că dorim o cooperare tot 
mai strînsă cu România. Vrem să 
dezvoltăm atît colaborarea pe plan 
bilateral, cît și pe terțe piețe. Cu a- 
ceste asigurări, domnule președinte, 
vă reînnoiesc mulțumirile noastre și 
așteptăm să vă vedem din nou în 
Marea Britanie, iar, la rîndul nostru, 
Bă venim mai des în România".

a >'

In timpul întîlnirii cu secretarul general al P.C. din Marea Brltanle

Primirea reprezentantului personal
al reginei Angliei

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, â 
primit, joi dimineața, la hotelul „Ex-

există

RĂSPUNS : într-adevăr, România 
se pronunță pentru desființarea con
comitentă a N.A.T.O. și a Tratatului 
de la 
blocurile 
cronism, 
păcii și

In ce , 
C.A.E.R., acestea au alt 
Noi considerăm că existența orga
nismelor economice cum este Piața 
comună trebuie să pornească de Ia 
necesitatea înlesnirii colaborării largi 
cu celelalte țări de pe continent. 
Activitatea lor trebuie să contribuie 
la dezvoltarea armonioasă a econo
miei fiecărei țări, la intensificarea 
colaborării și asigurarea unui progres 
general al economiei in Europa și în 
întreaga lume.

ÎNTREBARE : Cunoaștem ro
lul crescind al României in via
ța internațională. In acest con
text, care sînt relațiile României 
cu Republica Populară Chineză 
și Uniunea Sovietică ?

Varșovia. Considerăm că 
militare constituie un ana- 
o piedică în realizarea 

colaborării.
privește Piața comună și 

" caracter.

RĂSPUNS : Relațiile României 
toate țările socialiste — deci și 
Republica Populară Chineză și 
Uniunea Sovietică — sînt bune. Noi 
acționăm ferm pentru extinderea re
lațiilor de colaborare cu toate țările 
socialiste. Considerăm că aceasta co
respunde intereselor fiecărei țări, ale 
afirmării principiilor socialiste, pre
cum și cauzei păcii și 
ternaționale.

cu 
cu 
cu

colaborării in-

ÎNTREBARE J 
relații bune cu 
și, de asemenea, relații diploma
tice cu Israelul. Înseamnă a- 
ceasta că România joacă un rol 
activ sau de mediator in con
flictul din Orientul Apropiat ?

România are 
Statele Unite,

RĂSPUNS : într-adevăr, la 
greșul al XI-lea al Partidului 
nist Român au participat un 
mare de delegații ale partidelor so
cialiste șl social-democrate și unii 
observatori. Partidul Comunist Ro
mân se pronunță ferm pentru dez
voltarea colaborării cu toate partide
le comuniste, cu toate partidele so
cialiste și social-democrate. precum 
și cu alte partide progresiste și de
mocratice din întreaga lume.

în ce privește partidele socialiste 
și social-democrate, am formulat la 
Congresul al XI-lea necesițatea unei 
reconcilieri istorice între comuniști 
și socialiști, considerînd că în noile 
condiții internaționale unitatea din
tre comuniști și socialiști, unitatea 
forțelor democratice și progresiste 
constituie o necesitate a progresului 
și păcii. Pornind de la aceasta, între
ținem relații largi cu toate partidele 
socialiste și social-democrate, dezvol
tăm relații cu toate țările unde aces
tea sînt partide de guvernămînt. In 
general, România întreține relații cu 
toate statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială.

Con- 
Comu- 
număr

ÎNTREBARE t Pentru a rezu
ma, domnule președinte, putem 
spune că dumneavoastră credeți 
in ideea că fiecare țară are calea 
ei spre socialism ?

ÎNTREBARE : Va crește acum 
și mai mult interesul economic 
al României față de Marea Bri
tanie, mai ales că a devenit 
membru al Pieței comune ?

RĂSPUNS : Interesul României de 
colaborare cu Marea Britanie nu este 
legat de apartenența sau neaparte- 
nența acestei țări la Piața comună. 
Ș! pînă acum relațiile economice din
tre România și Anglia au cunoscut 
o dezvoltare puternică. Am dori ca 
participarea Angliei la Piața comună 
să nu influențeze negativ, ci, dimpo
trivă, să creeze condiții pentru o ex-

RĂSPUNS : Intr-adevăr, România 
are relații bune cu Statele Unite. Ea 
are relații și cu Israelul. Tara noas
tră întreține relații cu toate statele 
care se pronunță pentru o colabora
re bazată pe egalitate în drepturi, pe 
respectul independenței și suverani
tății, pe neamestecul în treburile in
terne ale altor țări.

în ce privește problemele Orientu
lui Mijlociu, ele sînt destul de com
plexe. Noi ne pronunțăm ferm pen
tru o soluție poțjtică care să ducă la 
retragerea Israelului din teritoriile 
ocupate în urma războiului din 1967, 
la soluționarea problemei poporului

RĂSPUNS : Noi ne pronunțăm 
ferm pentru realizarea principiilor 
socialiste, care trebuie aplicate crea
tor la realitățile istorice, naționale și 
sociale din fiecare țară. Nu există o 
cale unică spre socialism ; sînt însă 
principii obligatorii care trebuie rea
lizate în toate țările care vor să con
struiască socialismul. Dar aceasta se 
poate face numai pornindu-se de la 
realități, precum și de la unirea tu
turor forțelor revoluționare și pro
gresiste din fiecare țară.

Aș dori să folosesc acest prilej 
pentru a ura poporului englez fnultă 
prosperitate și bunăstare.

Moment din timpul întîlnirii tovarășei Elena Ceaușescu cu doamna 
< Mary Wilson

\
celsior", pe lordul Winterbottom, re
prezentantul personal al Maiestății 
Sale Regina Elisabeta a II-a a Re
gatului Unit al Marii Britanii și Ir
landei de Nord.

Cu acest prilej, lordul Winterbot
tom a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din partea reginei Eli
sabeta a II-a, bun venit pe pămîn-

tul Marii Britanii, un mesaj de salut, 
împreună cu urări de sănătate șl fe
ricire, de prosperitate și pace po
porului român.

Mulțumind pentru mesaj, președin
tele Nicolae Ceaușescu a rugat să se 
transmită suveranei Marii Britanii 
cele mai bune urări de sănătate, fe
ricire personală, iar poporului brita
nic prosperitate și progres.

Plecarea de pe aeroportul
Heathrow din Londra

Socia-

tovarășa Elena 
amia-

Președintele Republicii 
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și 
Ceaușescu au părăsit, joi la
ză, capitala Marii Britanii.

Pe aeroportul Heathrow, 
ții români au fost conduși de Roy 
Hattersley, ministru de stat la Fo-

oaspe-

reign Office, John Killick, adjunct 
al subsecretarului de stat la Fo
reign Office, de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți Pretor Popa, 
ambasadorul României la Londra, 
membrii ambasadei române, pre
cum și Jeffrey Petersen, ambasa
dorul Marii Britanii la București.

Maiestății Sale
Reginei ELISABETA A II-A

PALATUL BUCKINGHAM 
LONDRA

La părăsirea teritoriului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei 
de Nord, am plăcerea să vă adresez un cald salut și cele mai bune urări 
de sănătate șl fericire personală, pace și prosperitate poporului englez 
prieten.

îmi exprim convingerea că discuțiile și contactele pe care le-am avut 
în cursul scurtei vizite în capitala țării dumneavoastră, cu primul mi
nistru al guvernului Maiestății Voastre și cu alte personalități, vor con
tribui Ia dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare dintre cele două 
țări și popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste Români»
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Graiul artei unui popor, aseme
nea limbii lui, se creează și se dez
voltă organic de-a lungul istoriei. 
El capătă particularități specifice 
psihologiei poporului,» psihologie 
formată de condițiile și evenimen
tele istorice proprii acelui popor. 
Graiul artei deci nu se naște pes
te noapte și nu poate fi opera unui 
individ sau a unui grup.

în trecut, ca și acum, adevărații 
noștri artiști au știut să filtreze, 
cu simț de răspundere față de arta 
și poporul lor, din noianul de 
„noutăți", valorile autentice și să 
le asimileze organic, verificîndu-le 
valabilitatea numai și numai în 
funcție de sensibilitatea proprie și 
de sensibilitatea specifică po
porului, de aderența acestuia. 
Este firesc să procedăm așa, dacă 
sintem cu adevărat cinstiți față de 
noi înșine și dacă scopul nostru de 
a sluji poporul 
cultivîndu-1 și îm- 
bogățindu-1 este
tic și etic nu ră- 
mîne o frază goa
lă. Căci ar fi inu
til și contra ce
lui mai elemen
tar principiu vi
tal să demons
trăm cu vorbe 
Ceea ce nu se 
realizează în fapt. 
Cînd spunem a se 
realiza în fapt, ne 
sprijinim și pe 
nenumăratele fap
te artistice, din
tre care numai 
unele au răzbit 
pînă la noi de-a 
lungul mileniilor 
— și numai cele 
care își aveau ră
dăcina firească în esențele spiri
tuale ale poporului căruia aparți
nea artistul.

De aici, cîteva adevăruri eterne, 
deci mereu de stringentă actualita
te, deci cît se poate de moderne. 
De pildă, adevărul că prin ceea ce 
este impropriu spiritualității noas
tre nu putem convinge nici alte 
popoare (de ce să creadă alții în 
ceea ce noi înșine nu credem 7). 
Fiecare popor se adresează celor
lalte popoare prin ceea ce are el 
mai durabil, mai propriu. Prin a- 
ceasta, poporul este ființa noastră 
totală, este un organism perpetuu, 
cu legi proprii, statornicite de-a lun
gul istoriei, legi de care sîntem o- 
bligați a ține seama. Examenul îl 
dăm în fața poporului. Sîntem sau 
nu ceva numai în funcție de consi
derația pe care ne-o acordă sau 
ne-o refuză el. De aceea, este fals 
să credem că vom putea influența 
decizia poporului prin argumente 
exterioare sensibilității lui, de pil
dă, prin palmaresul cîștigat în străi
nătate sau în interiorul strimt al 
breslei. Desigur, au și acestea valoa
rea lor, cînd nu sînt dobîndite con
junctura!, dar adevăratul palmares 
al artistului este unul singur : ade
ziunea pe care i-o acordă poporul 
ui.
Evident, beneficiarul artei noas- 

nu este uniform, el evo- 
— inclusiv ca recepti- 
'n fața artei. Și este 

e elementar ca artiștii să 
la această evoluție, să 
’unite pentru creația de 
irin ținuta operei lor, 
parea firească de a 
uu dialogul cu marea 
•ilor artei. A nesocoti 
ate mi se pare o
menea, o inepție a 
rea unei picturi pă- 
limbaj cu vizibila

intenții complexatorli — limbaj 
nefiresc, Împrumutat, respins chiar 
și în țările unde a fost inventat, 
ar putea fi impus vigurosului nos
tru popor care își construiește via
ța prin muncă — și care tocmai de 
aceea are simțul măsurii reale a 
lucrurilor, simțul adevăratelor va
lori, al dreptei răsplătiri morale și 
materiale a, acestora. Se întîmplă 
însă că deși banii provin din mun
ca poporului, cîțiva încearcă să-l 
complexeze cu spiritul lor „elevat". 
Cum ș-ar zice : banii munciți de 
popor sînt buni pentru punga ar
tistului, dar arta nu este de nasul 
poporului.

Șe știe din totdeauna că adevă
ratul artist, cel care are într-adevăr 
ceva de spus lumii și sieși, caută 
limbajul cel mai firesc, cel mai 
clar, cel mai simplu. Și nu este o 
noutate afirmația că graiul alam

„însușite", ci pur și simplu sînt 
Implicit ale tale. Căci este un non
sens a crede că libertatea ta este 
alta decît libertatea poporului tău 
sau poate fi deasupra acesteia.

Un adevăr valabil și pentru mult 
discutatul „curaj în artă". Curajul 
tău nu poate fi mai prejos decît a- 
cela al poporului tău. Iar poporul 
nostru este un popor curajos. Res- 
pingînd ceea ce nu-i este organic, 
ceea ce îi este inutil, el dovedește 
curajul de a nu se lăsa nici intimi
dat de „modele artistice" care 
proliferează în unele părți ale lu
mii, nici „complexat" de ușurătatea 
condamnabilă a celor ce încurajea
ză exclusivismul în practicarea a- 
cestor mode în țara noastră.

In această tonică lumină, nu este 
greu de stabilit în ce constă ade
văratul curaj care trebuie să ne 
caracterizeze, ca artiști de talent

în lumina Coduliii etic, societatea te întreabă: 

CUM TRĂIEȘTI, CUM MUNCEȘTI?

CREAȚIA ARTISTICĂ-UN PERMANENT 
EXAMEN IN FATA PROPRIULLI POPOR

de Sabin BĂLAȘA

bicat și obscur ascunde întotdeauna 
fie confuzia, fie lipsa de fond. Se 
pot spune multe în acest sens, dar, 
cred eu, este inutil să repetăm 
pentru cîțiva, ceea ce știe o lume 
întreagă și ceea ce, de fapt, știu 
foarte bine artiștii înșiși.

Sînt adevăruri limpezi, dar cu o 
mare încărcătură de valori etice și 
estetice. Căci arta, înțeleasă ca vo
cație, ca misiune umană, este un 
drum lung și greu ; ea cere sacri
ficii, generozitate, muncă, onesti
tate, conștiință. Aceasta se știe — 
la fel cum se știe că a fi artist șl 
cetățean presupune răspunderi nu 
ușoare. Dacă ar fi ușor, nu ar mai 
exista nici bucuria datoriei împli
nite, a meritului real.

Ceea ce însă știm cel mai bine 
cu toții este că statul nostru ne-a 
dat libertatea de a face arta în care 
credem cu adevărat, artă pe care 
poporul să o iubească și, mai ales, 
în care să creadă (căci poporul 
știe să te creadă chiar și în cazul 
unui eșec, dacă acesta este izvorît 
din sincera ta dorință de a-1 sluji 
cit mai bine). Cîțiva însă vor li
bertatea de a importa cu orice 
preț, de a impune cu violență o 
„artă" în care poporul nu poate 
crede și pe care nu o poate iubi ; 
sau și mai clar : libertatea de a-și 

. schimba „stăpînul" firesc — po
porul — cu unul de cine știe unde.

Libertatea, firește, este condiția 
principală pentru ca arta să 
crească, pentru ca personalitățile 
să se- afirme, iar poporul să bene
ficieze de cultură. Dar libertatea 
— se știe și aceasta — nu se iden
tifică cu liberul arbitru ; este con
strucție, conștiință, capacitate de 
integrare în idealurile poporului, 
care nu sînt nici „adoptate", nici

și conștienți de misiunea noastră 
reală. Curajul înseamnă a-ți recu
noaște propriile nereușite și a căuta 
să te desăvîrșești, a căuta neobosit 
căile cele mai adecvate pentru a 
comunica, pentru a croi drum artei 
tale spre inima și conștiința desti
natarului ei. Curajul constă în a-ți 
vedea — în contextul efortului con
structiv al întregii societăți — de 
greul și nobilul drum al artei tale, 
de a rămîne neclintit pe acest drum 
atunci cînd în jurul tău se pot pe
rinda curente trecătoare, care de 
care mai „moderne", mai „origina
le", mai „noi", vrînd a-ți spune că 
de ieri pînă azi te-ai putut învechi, 
creîndu-ți teama că așa ceva s-ar 
fi putut întîmplă pentru că ai ră
mas neintegrat nu știu cărui grup 
de „direcție" și de „elită" — și ne
liniștea că, prin neaderența la a- 
cest grup, poți avea mai puține 
avantaje, poți fi „scos din rînduri".

Mi se pare limpede că o aseme
nea teamă nu poate exista, atîta 
timp cît poporul îți dă temeritate 
prin încrederea, prin adeziunea lui 
la rodul strădaniei tale artistice. 
Cînd poporul îndrăgește lucrările 
tale autentice, pe care le înțelege, 
care-i folosesc, respingînd ceea ce 
e doar modă efemeră, nu face alt
ceva decît actul generos de a-țl 
Insufla curajul necesar creației tale 
artistice.

Putem dovedi, acum și aici, vala
bilitatea acestui adevăr 7 Cu justi
ficată mîndrie de breaslă și cetățe
nească, pot să spun : da. Un număr 
important de artiști foarte dotați 
exprimă nivelul la care se situează 
arta Româniși socialiste. Am cea 
mai mare prețuire și stimă pentru 
marele nostru artist Corneliu Baba, 
unul dintre cei mai viguroși artiști

pe care i-a dat poporul nostru, •- 
locvent exemplu de etică profesio
nală, de neclintire în fața celor tre
cătoare, de aprofundare a ceea ce 
este uman și permanent în artă. 
De asemenea, amintesc cu bucurie, 
cu nesațiul de a cuprinde cît mai 
mulți, .cu regretul de a nu-i putea 
cuprinde pe toți, numele unor ar
tiști, demni de urmat, ca Ion Ja
lea și Alexandru Ciucurencu, Ion 
Irimescu, Vida Geza și Ion Vlasiu, 
Ion Musceleanu, Const. Piliuță, 
Octav Grigorescu, Viorel Mărgi- 
neanu, Dim. Gavrilean, Vasile 
Celmare, Ion Gheorghiu, Vir- 
giliu Almășanu, C. Crăciun, Geor- 
geta Năpăruș, Constantin Blendea, 
Nedel Aurel, Ion Bitzan, Ion Pa
cea, Șetran Vladimir, Ion Săliștea- 
nu, Mihai Rusu, Mircea Iones- 
cu, Vasile Grigore, Paul Vasilescu, 
Frențiu Sever, Miu Virgil, Con

stantin Popovici, 
Gheorghe Apostu, 
Lia Sasz. Sasz 
Dorian, Corneliu 
ionescu. Ion Ni- 
codim, Șerban 
Gabrea, Florin 
Ciubotaru, Teodor 
Moraru, Horia 
Bernea, Gheorghe 
Șaru, Chintilă 
Spiru, Sorin Du
mitrescu, Bene- 
lict Gănescu. Vlad 
Florescu, Elena 
Greculesi, Fran- 
cisc Bartok, Adoc 
Gh., Eftimie Mo- 
dîlcă, Traian Hriș
că, Mătăseanu Io
nel, Eustațiu Gre
gorian, Paul Sima, 
r. Szervatius, Io

sif Fekete, Coriolan Horea și mulți 
alții.

Iată numai cîteva din numeroa
sele exemple pe care le putem da 
dintr-o listă care ar putea acoperi, 
jirintr-un luminos simbol, întreg e- 
fectivul uniunii noastre de creație. 
Artiști de diferite vîrste și forma
ții, cu o deosebită înzestrare, avînd 
fiecare personalitatea și stilul lui 
propriu, unghiul său de deschidere 
asupra realității — cu toții capabili 
să răspundă cerințelor spirituale 
ale poporului nostru și, prin aceas
ta, avînd destulă vlagă pentru a nu 
fi nevoie să fie îndemnați a și-o 
importa de aiurea. Capabili, dimpo
trivă, să ofere ei înșiși altor zări 
soluții plastice personale, demne de 
luat în seamă tocmai pentru că sînt 
proprii sensibilității oamenilor aces
tor locuri și timpului nostru socialist. 
Artiști care n-au nevoie de „certifi
cate de originalitate și de valoare", 
de „dispense de curaj", din partea 
nu știu cărui grup care chipurile 
ar deține „secretul modernității" 
și autoritatea exhaustivă. Dacă 
este vorba, totuși, de grup, eu cred 
că putem — și avem datoria civică 
să vorbim tot mai răspicat — de 
o singură mare grupare : aceea a 
tuturor artiștilor autentici ai aces
tei țări, indiferent de stil sau 
manieră, de treaptă a expe
rienței, de loc geografic în ca- 
re-și îndeplinesc nobila misiune. Și 
aceasta pentru ță, în esență, toți se 
străduiesc să răspundă principiu
lui — frumos și adevărat ca ' un 
poem — al documentului esențial 
al acestei epoci — Programul 
P.C.R. — principiu potrivit că
ruia nici fericirea personală a ar
tistului nu poate fi concepută alt
fel decît în contextul fericirii în
tregii obști a țării.

Un remarcabil cărturar 
umanist

Cinstirea marilor evenimente și 
personalități ale vieții politice și 
culturale, artistice și științifice 
ale poporului român și, deopo
trivă, ale naționalităților conlo
cuitoare constituie o preocupare 
constantă a partidului nostru, ca 
omagiu adus luptei comune și mun
cii înfrățite de veacuri a locuitorilor 
acestui pămînt, indiferent de națio
nalitate, pentru înflorirea patriei co
mune. în acest spirit este comemo
rată, în aceste zile, cînd se împli
nesc 350 de ani de la naștere, per
sonalitatea lui Apâczai Csere Jânos, 
filozof și savant de seamă, pedagog 
cu vederi înaintate, figură proemi
nentă a culturii 
maghiare din 
Transilvania se
colelor trecute.

S-a născut în- 
tr-un mic sat din 
Tara - Bîrsei, la 
Apața, în anul 
1625. După stu
diile efectuate în 
tară, a plecat în 
Olanda, unde a 
cunoscut și s-a pătruns de învățătu
rile lui Descartes, și a devenit, tot
odată, un adept al ideologiei puritane 
de puternică nuanță antifeudală. 
Acest fapt a înrîurit profund preocu
pările sale și a avut o influentă ho- 
tărîtoare asupra caracterului funda
mental democratic al activității sale 
pedagogice.

în 1655 tipărește la Utrecht, în 
limba maghiară, o valoroasă lucrare 
enciclopedică în care sistematizează 
rezultatele de pînă atunci ale știin
ței, expunînd, totodată, valoroase 
idei sociale cu caracter reformator : 
imperativul dezvoltării industriei și 
a orașelor, necesitatea instituțiilor 
științifice, a universităților și aca
demiilor, dezvoltarea învățămîntulul 
în limba maternă. Despre situația 
iobagilor din Transilvania, Apâczai 
Csere Jânos nota cu amărăciune : 
„Din abuzul înrăit față de jelerime a 
luat naștere mizerabila stare de io
băgie din zilele de azi, care în tara 
noastră depășește în multe locuri 
slujba din Egipt" (sclavia din Egip
tul antic — n.r.). Idei similare se re
găsesc și în discursul de inaugurare 
a cursului pe care l-a ținut — după

350 de ani de la nașterea 

lui Apâczai Csere Jânos

revenirea din străinătate — ca pro
fesor la Alba Iulia, intitulat „De 
studio sapientiae" (Despre studierea 
înțelepciunii), în care este formulat 
și un program de culturalizare a 
maselor.

„Să nu depui niciodată din mină 
arma științei tale" — a fost crezul 
tînărului savant, pe care l-a urmărit 
cu consecvență de-a lungul întregii 
vieți. Aceasta i-a creat un uriaș 
prestigiu în rîndurile cărturarilor 
timpului, ale tineretului, dar i-a 
atras totodată persecuții din par
tea conducătorilor bisericești și laici 
ai lumii feudale. Savantul care și-a 
menținut cu fermitate părerile pro

gresiste a fost 
îndepărtat din co
legiul orașului de 
reședință al prin
cipatului și, nu
mai după tergi
versări îndelun
gate, a obținut 
din nou o cate
dră. de această 
dată Ia Cluj. Aici 
și-a rostit ves

tita cuvîntare critică intitulată 
„De summa scholarum necessitate" 
(Despre marea necesitate a șco
lilor). Insistînd asupra necesității 
înființării unei universități în Tran
silvania. gînditorul cartezian, adept 
al culturii orientate spre știin
țele naturii, înnoitorul pe tărîm so
cial, accentua marea răspundere so
cială a educatorilor, exprima dorința 
de modernizare a întregului sistem 
de învățămînt, de la școala elemen
tară pînă la universitate, reclama 
predarea acelor cunoștințe ce pot 
fi utilizate în viață. O altă lucrare 
rămasă în manuscris, „Philosophia 
naturalis", atesta adîncirea treptată 
și maturizarea concepției progresiste 
filozofice și a orientării spre știin
țele naturii.

A fost neobosit atît în a-i învăța 
pe alții, cît și in cercetări. Pana i-a 
fost smulsă din mînă doar de moar
tea prematură, în 1659. Dar operele 
și ideile sale au rămas în patrimo
niul spiritual al poporului, exerci- 
tîndu-și influenta progresistă.

BENKO Sama

t V
PROGRAMUL I

în jurul orei 14.45 posturile 
noastre de radio și televi
ziune vor transmite direct 
de la aeroportul interna
țional București — Oto- 
peni ceremonia sosirii pre
ședintelui Republicii Por
tugheze, generalul Francis
co da Costa Gomes, și a 
doamnei Maria Estela da 
Costa Gomes, care Ia invi
tația președintelui Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena 
Ceaușescu vor face o vizită 
oficială în țara noastră.

18.00 Teleșcoală.
17.00 Telex.
17.05 Emisiune în limba germană.
18.50 Tragerea loto.
19.00 Județele țării pe verticala

dezvoltării. Azi — județul 
Dolj.

19.20 1001 de seri : Ruff și Reddy.
19.30 Telejurnal.
20.00 întîlnlre cu opereta contem

porană.
20.30 Film artistic : „Războiul Iul 

Murphy". Premieră TV.
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17.35 File de dicționar 1 Medalion 

Alain Resnais.
19.30 Telejurnal.
20.00 Muzică ușoară.
20.10 Teatru scurt : „Piatra din 

casă" de Vasile Alecsandrl.
20.45 Viața economică a Capitalei. 

Bucureștiul anilor ’80. Azi — 
sectorul 6.

21.00 Aspecte de la festivalul 
„Steaua litoralului". Ediția a 
V-a — Constanța 1975.

21.15 Telex.
21.20 Film serial : Kojak.
22.10 Reporter ’75 : Drumuri tine

re : Un „super" pentru com
petiție ; Nemaipomenitul șe
valet.
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ntru îndem, ea vi- 
'ui de libertate si 
ire a românilor, de 
Mihai Viteazul la 

udor Vladimirescu.
Este cunoscut desti

nul literar al reporta
jului dramatic în trei 
părți. Zodia Taurului 
(scriere inclusă în vo
lumul de față), al că
rui protagonist este 
zbuciumatul erou al 
revoluției de la 1821. 
Reprezentarea sa pe 
multe scene-ale tării, 
culminînd cu specta
colul Teatrului Națio
nal din București, e- 
chivalează cu un con
sens unanim în apre
cierea dramaturgului, 
Întovărășit întotdeau
na de poetul lucidită
ții istorice care se do
vedește a fi Mihnea 
Gheorghiu.

Noua sa lucrare dra
matică, cu atracția 
ineditului (au apărut 
doar unele fragmente 
revelatorii în periodi
cele literare), este in
titulată Capul. Prota
gonistul acestei dra- 
me-spectacol în două 
părți este acela care a 
primit, singurul între 
atîția eroi ai tumul
tuoasei istorii a patriei 
noastre, epitetul ono
rant de Viteazul.

E vorba, în. realitate, 
despre o mare meta
foră literară, ale cărei 
linii de forță artistică 
își propun să determine 
centrul unei excepțio
nale personalități, des
prinsă din cronica vie 
a poporului de la Car- 
pați și Dunăre, auto
rul întrupării visului 
de secole al locuitori
lor Cetății celei mal 
armonice pe care a 
creat-o natura și .oa

menii în această zonă 
a planetei.

Mihai Viteazul se 
înscrie în paginile u- 
riașei epopei româ
nești ca însuși simbo
lul unității acelora 
care niciodată, în vi- 
tregile despărțiri vre
melnice, nu au uitat 
originea comună, au 
vorbit cea’ mai mira
culoasă limbă de pe 
pămînt prin omogeni
tatea ei structurală, 
nu s-au abătut și nu 
s-au încovoiat nici-

NOTE DE

LECTURĂ

odată, au rămas ca 
stîncile în calea pu
hoaielor trecătoare, un 
strălucitor atol al la
tinității.

Scriitorul urmărește 
cu intensă participare 
curba evolutivă, desti
nul încordat al uriașei 
personalități istorice, 
în care se răsfrîngea 
voința întregii comu
nități românești, în 
care curgeau toate se
vele acestui pămînt.

Lupta istorică a lui 
Mihai Viteazul este 
lupta dreaptă, pe viață 
și pe moarte, din bas
mele românești, con
topirea vocilor singu
lare într-o imensă co- 
ralitate. Din profun
zimile existentei po
porului român s-a 
înălțat către eternita
te iradianta stea a 
Voievodului, transmi- 
țîndu-și reverberațiile 
de lumină deasupra 
Carpaților, din mile
nara cetate a sufletu
lui românesc care este 
Alba Iulia, pînă la 
roata fluidă de ape 
care înconjoară sime

tria edenică a Tării 
Românești, a Transil
vaniei și a Moldovei.

Noua dramă publi
cată în volumul „Unul 
în doi" este o ilumi
nare contemporană a 
unei vaste fresce a is
toriei, adoptînd o for
mulă artistică de „tea
tru în teatru", moder- 
nizînd dramatizarea 
unor momente esen
țiale din trăirea in
tensă a eroului român. 
Autorul își propune 
metodologii de repre
zentare în concordan
ță cu experimentele 
cele mai actuale. For- . 
mula estetică a teatru
lui istoric scris de au
torii noștri contempo
rani este echivalentă, 
în viziunea lui Mihnea ' 
Gheorghiu, cu „umani
zarea" personajului 
dramatic, în sensul pe
renității aspirației sate 
istorice, în trăirea sa 
de monadă a colecti
vității’ românești, de 
picătură de cristal care 
răsfrînge universul din 
imensul fluviu uman 
care traversează harta 
istoriei. Se aude în 
piesă bătaia de clo
pot, unanimă, a inimii 
acelora care, oriunde 
sub soare, sînt che
mați români.

Așteptăm spectaco
lul reprezentării tea
trale a acestor pagini 
de epopee scrise de un 
umanist modern. Figu
ra Iui Mihai Viteazul1 
nu aparține legende
lor, ea va rămîne pu
ruri vie, simbolul băr
băției, al setei de li
bertate și de dreptate 
socială, permanenta 
aspirație, de la origini
le poporului de con
structori, pînă la zilele 
noastre pline de ener
gie creatoare și fru
musețe.

Alexandru 
BĂLĂCI

„ROMÂNIA-FILM" 

prezintă :

„JOCDEPISICI“ 
o producție a studiourilor 
maghiare. Scenariul și re
gia : Kâroly Makk — dupâ 
piesa lui Istvan Orkeny. 
Cu : Margit Dayka, Elma 
Bulla, Margit Makay, Samu 

Balâzs, Mari Torocsik

FAPTUL
DIVERS
Tabăra 
fără nume

în orășelul copiilor de Ia Nă
vodari, alături de cele trei tabere 
de pînă acum, a apărut o a pa
tra, într-o arhitectură modernă, 
luminoasă, pentru 1 050 locuri pe 
serie. Dar nici constructorii, nici 
gazdele nu i-au dat incă nici 
un nume. Si nici nu-i vor da, 
pînă la 27 iunie, cînd se așteaptă 
prima serie de 1 050 de copii. 
Toți cei 1 050 sînt rugați, și pe 
această cate, să devină „nășici" 
ai noii tabere. Adică, să-și pună 
fantezia la contribuție și să se 
prezinte cu cite un nume gata 
pregătit. Va fi ales cel mai fru
mos dintre cele mai frumoase. 
Spre a te veni în ajutor, îi a- 
nunțăm că trebuie să se gîndeas- 
că la un alt nume decît al ce
lorlalte trei tabere : „Pescăruș", 
„Albatros" șl „Delfin".

După 
trei decenii

Ispasia Barbu a solicitat mi
liției municipiului Galați spri
jinul pentru găsirea surorii ei, 
Ștefana, pe care n-o mai văzuse 
din 1944, cînd, după moartea ta
tălui, pe front, rămasă cu șap
te copii, mama o încredințase 
pe Ștefana leagănului de copii 
de la Galați. Misiunea de a o 
găsi a fost încredințată căpita
nului Gh. Guiță, care a între
prins investigații in numeroase 
localități din țară. Dlnd de un fir 
care ducea in județul Ilfov, l-a 
urmărit din comună In comună, 
pini a aflat de Ștefana, coope
ratoare in comuna Ciocîrlia, că
sătorită și cu doi capii. Zilele 
trecute, Ștefana s-a reintilnit cu 
frații și surorile ei. Și cu toții 
ne-au rugat să aducem, și pe 
această cale, un cuvint de mul
țumire omului in uniformă al
bastră.

Apa 
din Borcut »

Pe unul din versanții munte
lui Budacu, la cota 1 080, din ju
dețul Neamț, a țîșnit, cu ani în 
urmă, un izvor cu apă minerală, 
pe care localnicii l-au denumit 
„Borcuț". Adică fiul mai mic al 
rîului Borca. Apa Borcuțului 
prezintă două mari curiozități. 
In primul rind. in amestec cu o 
substanță alcalină, indiferent de 
culoarea acesteia, apa Borcuțu
lui devine albastră, cu reflexe 
violete. în al doilea rind, apa 
Borcuțului nu se lasă consumată 
în stare acidă decît la fața lo
cului sau la o altitudine mai 
mare. Toate încercările de pînă 
acum de a o duce la vale au 
eșuat, intrucît apa își pierde 
orice aciditate.

REBRIȘOARA - 600
Locuitorii din comuna Rebrl- 

șcara au sărbătorit zilele trecu
te împlinirea a 600 de ani de 
existență documentară a așezării 
in care trăiesc. Evenimentul a 
fost marcat de numeroase ma
nifestări cultural-educative. în
tre care și o sesiune de comu
nicări1 științifice consacrate is
toricului comunei. înnoirilor din 
anii socialismului. Tot sub sem
nul manifestărilor aniversare 
a-a profilat și actuala ediție a 
tradiționalei sărbători populare

intitulate „Primăvara rebrișo- 
reană" — largă trecere în revis
tă a portului popular local, a 
folclorului literar, muzical și 
coregrafic. (Ion Anghel).

„POEZIE PASTORALA"
La Rășinari, una din pitoreș- 

tile așezări de oieri din jude
țul Sibiu, loc cîntat de poetul 
Octavian Goga. originar din a- 
ceastă comună, s-a desfășurat 
timp de două zile festivalul 
„Poezie pastorală", amplă mani
festare a cîntecului, dansului și 
iapsodiei populare inspirate din

Vara practicii productive a studen
ților și elevilor va însemna prezen
ța la muncă, în unitățile economice 
și pe șantiere, a sute și sute de mii 
de tineri. Pentru ca această forță de 
muncă tînără și entuziastă să adu
că o contribuție reală la procesul de 
producție, pentru ca perioada de 
practică să servească efectiv educă
rii și instruirii tineretului școlar, se 
impune ca ea să fie organizată gos
podărește, rațional, în strictă concor
dantă cu cerințele și exigențele con
crete ale programelor de practică ale 
fiecărui Ioc de muncă.

La Brașov, după cum ne infor
mează prof. dr. ing. Virgil Olaru, de 
la universitatea brașoveană, pregă
tirea practicii a început din noiem
brie 1974, cînd s-au stabilit dome
niile de practică pe ani și secții, 
astfel că, în prezent, majoritatea stu
denților își cunosc locul de muncă 
pentru această vară. Cei mai mulți 
vor lucra la cete două mari între
prinderi din localitate — de trac
toare și autocamioane.

— Apreciem ca pozitivă hotărîrea 
M.I.C.M.G. — ne-a declarat inter
locutorul nostru — ca la unitățile 
sate practica de vară să se orga
nizeze astfel încît fiecare student să 
participe direct la procesul de pro
ducție : studenții din anii I—III, an
gajați ca muncitori, iar cei din anul 
IV ca proiectanți.

Ar fi de dorit ca toate ministere
le economice de care aparțin prin 
dublă subordonare facultățile să 
procedeze asemănător, preîntîmpi- 
nind astfel unele neajunsuri din 
anii anteriori, riscul ca practica să 
fie mai mult „vizită de documenta
re" decit muncă efectivă.

Se mai cuvine menționat faptul că

în cele mai multe unități de învă
țămînt practica de vară a studen
ților și elevilor este considerată par
te integrantă din amplul program de 
măsuri elaborat — Ia recomandarea 
conducerii partidului — pentru inte
grarea învățămîntului cu producția 
și cercetarea, pentru legarea organi-

sitatea din Craiova. în urma aces
tor discuții și analize, în facultăți
le din aceste două centre universi
tare, consiliile și senatele, organiza
țiile de partid, asociațiile studenți
lor comuniști au luat măsurile co
respunzătoare pentru organizarea 
participării directe, concrete a stu-

Vara muncii productive 
a studenților și elevilor
Stadiul pregătirilor în trei mari centre 

de învățămînt

că a școlii de viață. în acest con
text, la Cluj-Napoca, biroul comite
tului județean de partid a analizat, 
încă la începutul acestui an, modul 
cum se va desfășura practica de vară 
a tineretului studios, stabilind măsuri 
pentru prevenirea acelor fenomene 
de formalism sesizate în anul tre
cut. O asemenea dezbatere a avut 
loc și la Craiova, in cadrul secre
tariatului Comitetului județean de 
partid Dolj, privind activitatea de 
cercetare, proiectare și practică pro
ductivă a studenților de la Univer-

denților la muncă : definitivarea 
convențiilor de practică, stipu- 
lîndu-se obligațiile ce revin părților ; 
alcătuirea graficelor de îndrumare și 
control la locul de muncă al stu
denților ; instruirea studenților asu
pra normelor de comportare în uni
tățile unde vor lucra etc.

— în acest an — ne spune tova
rășul Ion Deleanu, secretarul Corni-,, 
tetului de partid al centrului uni
versitar Cluj-Napoca — am căutat ca 
în repartiția studenților la unități de 
practică să păstrăm componența a-

sociațlilor studențești respective, In
cit acestea să poată continua pro
gramul de pregătire și activitate po- 
litico-ideologică și educativă din 
timpul anului universitar. ,

Faptul că practica de vară a stu
denților coincide ca timp, în bună 
măsură, cu cea a elevilor a creat 
în anii precedent! unele dificultăți : 
aglomerare de tineri în diferite în
treprinderi, imposibilitatea reparti
zării fiecăruia la un loc de muncă 
unde să poată lucra efectiv, pierde
re de timp, indisciplină etc. Cum vor 
fi prevenite aceste dificultăți în a- 
ceastă vară de muncă productivă 7

— Prevedem, de pe acum, o aglo
merare de tineri în unele unități 
clujene — ne-a răspuns interlocuto
rul. De aceea am considera oportu
nă revederea indicațiilor date de mi
nisterele tutelare în sensul creării 
posibilității de a se organiza prac
tica și pe schimburi, a repartizării 
studenților, pe cît cu putință, pe 
mașini și utilaje neangajate perma
nent in realizarea sarcinilor de 
plan.

Am adăuga la aceasta necesitatea 
ca unitățile de învățămînt, în con
lucrare directă cu unitățile economi
ce, să eșaloneze etapele dș practi
că a grupelor de studenți1 și elevi 
pe toată durata vacanței de vară, să 
vegheze la utilizarea integrală a 
spațiilor și utilajelor de producție și 
Își angrenarea tinerilor în toate com
partimentele vieții de producție și 
politico-educative a colectivului d« 
muncă în care ‘sînt încadrați.

Florlca DINULESCU
cu spri]inul corespondenților 
„Scînteii"

Bravo!
Un grup de copii din cartierul 

Republicii din Baia Mare făceau 
o „miuță" la două porți. Tocmai 
cind jocul era mai încins, unul 
din ei l-a văzut pe un bătrin 
clătinindu-se, gata-gata să cadă. 
Au întrerupt jocul și s-au 
dus la el : „Vă e rău ?“ — 
l-au întrebat. Bătrînul (Vasile 
Pop din satul Viile Apei — Se
ini) le-a răspuns cu glasul stins : 
„M-a apucat un fel de amețea
lă, și...“ Intr-o clipă, pionierii 
Sorin Poduț, Iosif Czaumer și 
Nicolae Chira i-au sărit în aju
tor și s-au dus cu bătrînul la 
spital, de unde n-au plecat pînă 
n-au aflat și răspunsul din par
tea medicului: „Bravo, copii I 
L-ați adus la timp. Dacă mai 
întirzia...".

viata ciobanilor. Sute de răși- 
nărenl au urmărit evoluția pe 
scena căminului cultural a unor 
bine cunoscute ansambluri fol
clorice din județele Brașov 
(Șercăița), Dîmbovița (Petrești), 
Vîlcea (Malaia) și Sibiu (Boița. 
Gura Rîului, Orlat, Tilișca. Ră
șinari și altele). Cu același pri
lej. la căminul cultural din co
mună s-a deschis o expoziție de 
artă populară apartinînd unor 
creatori populari din Avrig. 
Cristian, Gura Rîului și Răși
nari. (Nicolae Brujan).

SIMPOZION IEȘEAN
La Filiala ieșeană a Academiei 

Republicii Socialiste România

CARNET
CULTURAL

a avut loc un simpozion 
cu tema „Unele aspecte ale dez
voltării științelor filologice și a

criticii literare la Iași". Au fost 
prezentate comunicările: „Aspec
te ieșene ale științei literare" 
(prof. dr. docent Al. Dima) ; 
„Activitatea filologică a lui Al. 
Philippide pînă la 1897“ (prof, 
dr. docent Gh. Ivănescu) ; „Con
tribuția școlii de istorie literară 
de la Iași la istoriografia lite
raturii române" (prof. dr. docent 
C. Ciopraga) ; „Pagini din opera 
lui Ibrăileanu" (prof. Adina Ar- 
senescu — București) ; „Dezvol
tarea germanisticii la Universi
tatea din Iași" (prof. dr. docent 
V. Arvinte, decanul facultății de

filologie a Universității „Al.I. 
Cuza" din Iași). (Eugeniu Zidă- 
riță).

„1NTÎLNIRILE 
DE LA MÎNJINA"

în comuna Costache Negri, 
județul Galați, s-au desfășurat 
„întîlnlrile de la Mînjina", tra
dițională manifestare culturală 
de evocare a acestor locuri, în 
care Costache Negri și alți pa
șoptiști si unionist! de frunte au 
gîndit și acționat în spiritul ce

lor mai luminate idei ale epocii, 
pentru unitatea și neatîrnarea 
tării. Manifestarea, organizată 
de comitetul județean de cul
tură si educație socialistă, a cu
prins : expunerea „Semnificația 
Istorică a întilnirilor de la Mîn
jina", simpozionul „Lupta po
porului român pentru unitate și 
independentă națională", festi
val,ul liric „Pro patria", înche- 
indu-se cu un program artistic 
susținut de formații din comună 
și localitățile învecinate. (Dan 
Plăeșu).

Timișoara—
9

Slatina 
în... 67 zile!

De la Fabrica de produse za
haroase din Timișoara a fost tri
mis, la sfîrșitul lunii martie, cu 
scrisoarea de trăsură nr. 165 159 
și avizul de expediție nr. 811, 
un vagon ou ciocolată, care va
gon a sosit la Slatina după... 
67 de zile ! La recepționarea 
mărfii, o mare parte din cioco
lată avea deja termenul de ga
ranție expirat. în urma analize
lor făcute de către inspectoratul 
sanitar județean de stat s-a con
statat că nu mai puțin de 9 460 
kg ciocolată, în valoare de peste 
100 000 tei, s-au alterat și nu mai 
pot fi date consumului. Firește, 
paguba va trebui acoperită. Dar 
tot firesc este să nu se aco
pere din banii statului.

De la un vîrf 
de lance

în timp ce ara, la punctul nu
mit Coasta Domneștilor, Daniel 
Pop din Mărișelu (Bistrița-Nă- 
săud) a dezgropat un vîrf de 
lance. Ulterior, s-a stabilit că 
are o vechime de peste 2 500 de 
ani. Apoi, pe Coasta Domneștilor 
s-au efectuat săpături sistema
tice, conduse de profesorul Geor
ge Marinescu, directorul Muzeu
lui de istorie din Bistrița. 
Virfului de lance i s-au alăturat 
un pumnal, fragment^ de cera
mică și vreo 70 de săgeți din os 
și din bronz. Toate datează din 
secolul al VI-lea î.e.n. Săgețile 
sînt perfect conservate și im
presionează prin eleganța și fi
nețea execuției, constituind noi 
mărturii despre una din perioa
dele îndepărtate din istoria a- 
cestor meleaguri.

Rubricâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Excelenței Sale Domnului JULES LEGER
Guvernator general al Canadei

OTTAWA
Suț-volarea teritoriului Canadei îmi oferă plăcutul prilej de a vă 

adresa dumneavoastră și poporului canadian prieten cele mai calde 
urări de progres, prosperitate și fericire.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului
CEARBHAILL ODALAIGH

Președintele Republicii Irlanda

DUBLIN
Cu prilejul survolării teritoriului tării dumneavoastră, doresc să vă 

adresez un salut călduros și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de pace, prosperitate și progres pentru poporul irlandez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU ' 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 
Tovarășului MANEA MĂNESCU 

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Stimați tovarăși,
Primiți mulțumirea noastră sinceră pentru salutul tovărășesc și feli

citările cordiale transmise nouă și, în persoana noastră, întregului popor 
cehoslovac, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Socialiste Româ
nia, în numele dumneavoastră personal, cu prilejul celei de-a 30-a 
aniversări jubiliare a eliberării Cehoslovaciei de către armata sovietică.

Și noi, ca și dumneavoastră, sîntem convinși că relațiile de prietenie 
tradițională și colaborarea multilaterală din,tre Partidul Comunist din 
Cehoslovacia și Partidul Comunist Român, dintre popoarele ambelor 
noastre țări se vor dezvolta continuu pe baza marxism-leninismului și a 
internaționalismului socialist, în interesul Republicii Socialiste Ceho
slovace și al Republicii Socialiste România, al întăririi unității țărilor so
cialiste, în interesul socialismului, păcii și progresului în lume.

Permiteți-ne, stimați tovarăși, ca, Ia rîndul nostru, să urăm Parti
dului Comunis’t Român, întregului popor român și dumneavoastră per
sonal multe noi succese în îndeplinirea hotărîrilor celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Român, în construirea socialismului în 
țara dumneavoastră.

GUSTAV HUSAK

Cronica zilei

Excelenței Sale Domnului
VALERY GISCARD D’ESTAING

Președintele Republicii Franceze
PALATUL ELYSfiE — PARIS

Survolînd teritoriul Republicii Franceze, doresc să vă adresez, dom
nule președinte, urările mele sincere de sănătate și fericire personală, iar 
poporului’ francez prieten, noi și importante succese.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre România și 
Franța se vor dezvolta în continuare, în folosul ambelor noastre popoare, 
al păcii și colaborării în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Secretar general
al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

din Cehoslovacia, 
Președintele 

Republicii Socialiste Cehoslovace

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Maiestății Sale BAUDOUIN
Regele belgienilor

BRUXELLES
Survolînd teritoriul Belgiei, doresc să vă transmit un călduros mesaj 

de salut, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire per
sonală, de progres, prosperitate și pace pentru poporul belgian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu profundă gratitudine amabilul dumneavoastră mesaj 
ce mi l-ați adresat cu prilejul redeschiderii Canalului Suez pentru 
navigația internațională.

Mulțumindu-vă profund pentru felicitările dumneavoastră sincere, 
doresc să subliniez că noi facem tot ce ne stă în putință pentru intensi
ficarea efortului comun în vederea obținerii victoriei și măreției întregii 
națiuni arabe, pentru realizarea prosperității, a bunăstării, ordinii și 
păcii tuturor popoarelor lumii.

Hotărîrea de a redeschide Canalul Suez constituie o nouă contri
buție a noastră pentru reînviorarea comerțului internațional și a econo
miei mondiale.

Exprimîndu-vă dumneavoastră cea mai înaltă stimă, doresc poporu
lui român o bunăstare crescîndă și succese.

MOHAMMED ANWAR EL SADAT

Tovarășul Nicolae Giosan, preșe
dintele Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, a a- 
dresat o telegramă de felicitare to
varășului Truong Chinh, președin
tele Comitetului Permanent al A- 
dunării Naționale a Republicii De
mocrate Vietnam, cu prilejul reale
gerii sale in această funcție.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Ma

rii Britanii, ambasadorul acestei țări 
la București, Jeffrey Charles Peter
sen, a vorbit joi la posturile noastre 
de radio și televiziune.

★

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Filipine, ambasadorul aces
tei țări la București, Leticia Ramos 
Shabani, a vorbit la postul nostru 
de televiziune.

★

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea lui Habib 
Chatti. ministrul afacerilor externe 
al Republicii Tunisiene, pentru feli
citările transmise cu prilejul sărbă
torii naționale a acestei țări.

*
Joi a sosit în Capitală o delegație a 

Uniunii Democratice a Poporului 
Finlandez — S.K.D.L. — condusă de 
Ele Alenius, președintele organiza
ției, care va face o vizită în țara 
noastră, la invitația Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste.

La sosire, pe aeroportul ptopeni, 
delegația S.K.D.L. a fost întimpinată 
de Corneliu Mănescu, vicepreședinte 
al Consiliului Național al F.U.S., Ni
colae Matei, secretar al Consiliului 
municipal București al F.U.S., și Oc
tavian Paler, membru al Consiliului 
Național al F.U.S., de activiști ai 
Frontului Unității Socialiste.

A fost de față Pentti Suomela, 
ambasadorul Finlandei la București.

(Agerpres)

Maiestății Sale Regina ELISABETA a Il-a
Palatul Buckingham

LONDRA
Aniversarea Zilei de naștere a Maiestății Voastre îmi oferă plăcutul 

prilej de a vă adresa cordiale felicitări, împreună cu cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, >de pace, prosperitate și progres pentru 
poporul britanic prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Recepție cu prilejul Zilei naționale a Republicii Filipine
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Filipine, ambasadorul acestei 
țări la București, Leticia Ramos 
Shahani. a oferit joi o recepție in sa
loanele hotelului Athânee Palace.

Au participat Ion Pățan. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Gheorghe 
Cazan și Radu Păun, miniștri. Con
stantin Oancea, adjunct al ministru-

l

vremea

Ieri în țară : Vremea a fost ușor 
Instabilă în zona de deal și de munte, 
șl In jumătatea de est a țării, unde cerul 
a prezentat înnorărl mai accentuate șl 
s-au semnalat averse locale cu frecven
te descărcări electrice. In sudul șl estul 
Banatului, centrul Crișanei și nordul 
Transilvaniei s-au semnalat descărcări 
electrice. VIntul a suflat slab, pină la 
potrivit. Temperatura aerului Ia ora 14 
oscila între 16 grade la Joseni șt 
Miercurea Ciuc și 26 de grade în mal 
multe localități din vestul și sudul ță
rii. In București t Vremea a fost ușor 
instabilă, cu cerul variabil, mai mult 
senin dimineața. După-amiază s-a sem
nalat aversă de ploaie. Temperatura 
maximă a fost de 26 de grade.

Timpul probabil pentru 14, 15 și 16 
iunie. In țară : Vremea va fi în gene
ral frumoasă în jumătatea de est a 
țării, unde cerul va fi variabil. Iri ce
lelalte regiuni cerul se va Înnora trep-

lui afacerilor externe, Corneliu Mă
nescu, președintele grupului român 
din Uniunea Interparlamentară, re
prezentanți ai unor departamente e- 
conomice. instituții de artă și cultură, 
organizații de masă, ziariști.

Au luat ‘parte , șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București și 
alti membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

tat șl local va ploua. Vtnt moderat din 
sectorul sudic. Minimele vor fl cuprin
se Intre 10 șl 20 de grade, iar maximele 
Intre 20 și 30 de grade, Izolat mai ri
dicate în sud. în București : Vreme 
relativ frumoasă. Cerul va fl variabil. 
Vînt slab pină la potrivit. Temperatura 
In creștere.

A apărut revista
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Excelenței Sale Domnului WALTER SCHEEL
Președintele Republicii Federale Germania

BONN
Zburînd deasupra teritoriului Republicii Federale Germania, am plă

cerea să vă transmit un salut cordial împreună cu cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul 
țării dumneavoastră. .

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost foarte mișcat de mesajul de felicitare pe care Excelența 
Voastră a binevoit să mi-1 transmită cu ocazia zilei naționale.

Vă mulțumesc călduros și vă adresez cele mai bune urări de fericire 
personală, de prosperitate poporului român și de dezvoltare continuă a 
relațiilor de prietenie și cooperare dintre cele două țări ale noastre.

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

Sesiunea Comisiei mixte româno-italiene 
de cooperare tehnico-științifică

Excelenței Sale
Domnului Dr. RUDOLF KIRCHSCHLAEGER

Președintele Republicii Austria
VIENA

Am deosebita plăcere de a vă adresa, cu prilejul survolării terito
riului Republicii Austria, un călduros salut, împreună cu cele mai bune 
urări de prosperitate și pace pentru poporul austriac prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

.Tovarășului JÂNOS KÂDĂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar 

Tovarășului PAL LOSONCZI 
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

BUDAPESTA
Survolînd teritoriul Republicii Populare Ungare, doresc să vă adre

sez, dumneavoastră și poporului ungar prieten, un călduros salut tovă
rășesc și cele mai bune urări de noi succese în opera de construire a so
cialismului în patria dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

SUCCESE ÎN
Galați. A patra baterie 

de cocs produce 
mai devreme

/
Constructorii marii platforme side

rurgice din Galați au reușit, joi, să 
finalizeze in devans un nou și im
portant obiectiv industrial — cea 
de-a patra baterie de producere a 
cocsului, din cadrul Uzinei cocsochi- 
mice, cu o capacitate de 330 000 tone 
cocs pe an, satisfăcînd în mai bune 
condiții necesarul furnalelor și al ce
lorlalte instalații de producere a me
talului.

Punerea in funcțiune cu 18 zile 
înainte de termen a noii baterii — 
se arată in telegrama trimisă C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
de către Comitetul județean Galați 
al P.C.R. — ca rezultat al transpu
nerii in viață a prețioaselor indicații 
și recomandări pe care dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secretar 
general, le-ați făcut cu prilejul vi
zitelor de lucru pe platforma com
binatului. al sprijinului direct pe 
care l-ați acordat în soluționarea 
complexelor probleme ridicate de 
execuția obiectivelor siderurgice gă- 
lățene, ne va permite obținerea unei 
producții suplimentare-de circa 10 000 
tone cocs.

Raportindu-vă acest succes, se a- 
rată în încheierea telegramei, ne an
gajăm, totodată, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să ne intensifi
căm eforturile pentru construcția și 
punerea in exploatare a noilor baterii 
de producere a cocsului, a tuturor 
celorlalte obiective industriale, să ne 
îndeplinim in mod exemplar sarci
nile pe care le fixează, în domeniul 
politicii de investiții, programul 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comunism.

ÎNTRECERE
lui 1973 și primăvara acestui an pri
vind dezvoltarea șantierului nostru 
în vederea construirii de nave de 
mare tonaj “.

Bilanț cu beneficii 
de milioane

In telegrama adresată Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, oamenii muncii de la în
treprinderea de materiale de con
strucții Deva raportează cu legitimă 
mindrie patriotică îndeplinirea pro
ducției globale și marfă, a exportului 
și beneficiilor prevăzute în actualul 
plan cincinal. Bazindu-ne pe rezulta
tele obținute pînă în prezent — se 
spune în telegramă ‘— ne angajăm ea 
pină la sfîrșitul anului 1975 să realizăm, 
peste sarcinile cincinalului, o produc
ție globală de 132 milioane lei, o pro- 
ducție-mgrfă în valoare de 152 mi
lioane lei, 983 mii lei valută la export 
și peste 16 milioane lei beneficii su
plimentare, care se concretizează, 
printre altele, in 42 000 mc prefabri
cate din beton armat, 63 km tuburi

Intre 10 și 12 iunie s-au desfășurat 
la București lucrările sesiunii a V-a 
a Comisiei mixte româno-italiene de 
cooperare tehnico-știintifică. Au fost 
examinate realizările din anii 1973— 
1974, relevîndu-se cu satisfacție’ re
zultatele pozitive în cooperarea din
tre institutele de cercetări și proiec
tări din cele două țări.

A fost semnat Programul de coo
perare tehnico-știintifică pe perioada 
1975—1976, vizînd o serie de noi 
acțiuni și obiective concrete pentru 
dezvoltarea cooperării româno-italie
ne în domeniile electronicii și elec
trotehnicii, construcțiilor de mașini-

unelte. fizicii și chimiei, informaticii, 
construcțiilor industriale,, geologiei, 
agriculturii, protecției mediului am
biant și altele.

Delegația italiană, condusă de Vit
torio Cordero di Montezemolo. am
basador. director general în Ministe
rul Afacerilor Externe, a fost primită 
de prof. Ioan Ursu, președintele Con
siliului National pentru Știință și 
Tehnologie.

Au fost de fată Ernesto Marro Bo- 
lasco. ambasadorul Italiei la Bucu
rești, și alte persoane oficiale.

(Agerpres)

Sesiunea Comisiei mixte româno-finlandeze 
de cooperare economică

între 10 și 12 iunie la București 
s-au desfășurat lucrările celei de-a 
Vl-a sesiuni a Comisiei mixte româ- 
no-finlandeze de cooperare economi
că, industrială și tehnică. Cele două 
părți in comisie au analizat posibi
litățile de lărgire și diversificare a 
schimburilor comerciale, a relațiilor 
de cooperare dintre întreprinderile 
românești de comerț exterior și fir
mele finlandeze.

în încheierea lucrărilor, Ion Sto- 
ian, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale, și B. Wahlroos, secre
tar de stat în Ministerul Comerțului 
și Industriei al Finlandei, au semnat 
protocolul celei de-a Vl-a sesiuni a 
comisiei. In alocuțiunile rostite cu

acest prilej a fost subliniat faptul că 
actuala întîlnire prin documentul 
semnat creează cadrul favorabil dez
voltării raporturilor economice și de 
colaborare dintre România și Finlan
da.

La semnare au fost prezenți Ion 
Pătan. viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
membrii celor două delegații.

A fo^t de față Pentti Suomela. am
basadorul Finlandei la București.

★
în cursul după-amiezii, delegația 

economică finlandeză a părăsit Ca
pitala.

(Agerpres)

Muzeul de artă feudală 
„Minovici" 

la a XXX-a aniversare
împlinirea a 30 de ani de activi

tate a Muzeului de artă feudală „Ing. 
D. Minovici" din Capitală a fost 
marcată printr-o manifestare care a 
avut loc joi la amiază cu participa
rea unor personalități de seamă ale 
vieții noastre culturale — academi
cieni, profesori, oameni de artă.

Prof. George Ciucu, secretar ge
neral al Academiei Republicii Socia
liste România, prof. dr. Zoe Duml- 
trescu-Bușulenga, membru corespon
dent al Academiei, și Iulian Anto
nescu, director adjunct în Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, au 
relevat prestigiul de care se bucură 
această instituție muzeală, valoarea 
deosebită a exponatelor sale, nume
roasele acțiuni întreprinse pentru 
mai buna lor cunoaștere de către pu
blicul iubitor de frumos, locul pe 
care îl ocupă în peisajul nostru ar
tistic. La rindul său, ing. D. Mino
vici o mulțumit pentru organizarea 
acestui moment aniversar și și-a ex
primat satisfacția pentru prețuirea 
acordată activității și patrimoniului 
muzeului, rod al unei profunde și 
statornice pasiuni.

Adăpostită intr-o clădire specia! 
construită, ea însăși un impunător 
monument, colecția întrunește piese 
de înaltă calitate artistică cum sînt 
tapiserii flamande, vechi covoare 
persane, mobilier toscan din sec. XVI 
și XVII, tablouri din sec. XIII—XVI, 
porțelanuri de Meissen și Delft, pre
cum și o bogată bibliotecă reunind 
ediții complete de Opere de 
Shakespeare, Voltaire, Dickens. Goe
the. Prin expoziții temporare — 
de incunabule; manuscrise vechi, 
gravuri — s-au făcut cunoscute alte 
valori aflate în patrimoniul muzeu
lui. Mărturii ale interesului mani
festat pentru comorile adunate aici 
sînt și cuvintele sau simplele sem
nături notate in caietele muzeului rit 
cei peste 450 000 de vizitatori român 
și străini care au intrat pe poarta sa 
în cele trei decenii de la înființare.

(Agerpres)

din beton armat pentru. irigații; 1 900 
tone vată minerală, 200 000 unități 
cahle teracotă și altele.
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TIR

„Marele premiu Carpați“ s-a încheiat
• Mîine, la Tunari, încep campionatele balcanice de talere

Tradiționala competiție internațio
nală de tir „Marele premiu Carpați" 
— rezervată trăgătorilor specializați 
în tirul cu arma de vinătoare — s-a 
încheiat ieri pe poligonul Tunari. 
După ce prima probă (talere arun
cate din turn) se încheiase, cum am 
mai anunțat, cu victoria cehoslova
cului J. Otava (la seniori) și a ro
mânului Al. Boțilă (la juniori), ieri, 
în proba de talere aruncate din șanț, 
Învingător a fost spaniolul Elladio 
Valduvi. fost campion european (197 
talere doborîte din 200 posibile). 
L-au urmat, în ordine, compatriotul 
său Ricardo Sancho (193 t.) și sovie
ticul Igor Semenov (191 t.).

în ambele probe, disputa a fost 
extrem de echilibrată, iar rezultatele

realizate se înscriu în rîndul perfor
manțelor de valoare internațională. 
De altfel, este de reținut că, atit la 
skeet, cit și la trap, competitori} a- 
flați în întrecere pe standurile de la 
Tunari se numără printre fruntașii 
probelor respective nu numai în ță
rile lor. ci și pe plan continental. în 
ce-i privește, taleriștii noștri au ob
ținut poziții și rezultate notabile. De 
subliniat, desigur, succesul tinărului 
timișorean Al. Boțilă la skeet. La 
această probă însă se aștepta mai 
mult — ca loc în clasament, dar și 
ca rezultat — din partea țintașilor 
experimentați, Iurcenco, Buduru, 
Sencovici.

Miine, tot la Tunari, încep cam
pionatele balcanice de . talere.

Au îndeplinit 
planul cincinal

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
Șantierului naval Mangalia au reali
zat prevederile planului cincinal 
1971—1975 la data de 11 iunie 1975, 
cu 20 de zile înaintea angajamentu
lui luat, creindu-și astfel condiții ca 
pină la sfîrșitul anului să realizeze o 
producție industrială suplimentară în 
valoare de 107 milioane lei. Prin con
tribuția entuziastă a întregului co
lectiv, în această perioadă au fdst 
asimilate în producție 8 tipuri noi 
de nave, producția industrială pres
cind de aproape trei ori, iar produc
tivitatea muncii de 1.6 ori.

Cu acest prilej, colectivul de aici 
a adresat o telegramă Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care scrie, intre altele : 
„Folosim acest prilej pentru a vă 
adresa cele mai calde mulțumiri și 
recunoștința noastră profundă pentru 
grija deosebită și permanentă care 
ne-o acordați și vă asigurăm că sîn
tem ferm hotărîti să traducem în 
viață mărețele sarcini și prețioasele 
indicații pe care ni le-ați dat cu pri
lejul vizitelor de lucru din vara anu-

ÎN C
ATLETISM

în cadrul concursului international 
de la Belgrad, atleta româncă Maria 
Puică a terminat învingătoare in 
proba de 1 500 m, fiind cronometrată 
cu timpul de 4’21”7/10. Pe locurile 
următoare s-au clasat sportivele 
iugoslave Zora Tomecici — 4’22”9/10, 
Djurița Rajher — 4’23” și concuren
ta bulgară Vasilka Anzina — 4’27” 
6/10.

în proba masculină de aruncare a 
suliței, ciștigatâ de iugoslavul Stevan 
Vukmirovici — 74,90 m, sportivul ro
mân Carol Raduli a ocupat locul doi, 
cu rezultatul de 72,94 m.

CICLISM
Joi, pe distanța Cîmpulung—Piriul 

Rece (83 km), s-a desfășurat a doua 
etapă a competiției cicliste „Cursa 
Victoriei”. Primul a trecut linia de 
sosire V. Pascale (Steaua), crono

ÎTEVA RÎNDURI
metrat în 2h 26’ 32”. In clasamentul 
general individual conduce dinamo- 
vistul C. Cirje, urmat la 52” de Pas
cale. Astăzi are loc etapa a 3-a pe 
ruta Piriul Rece—Plopeni (137 km).

VOLEI
în prima zi a turneului interna

țional masculin de volei de la Skoplie, 
echipa României a intîlnit reprezen
tativa Iugoslaviei, în fața căreia a 
pierdut cu scorul de 1—3 (6—15, 
15—12, 11-15, 10—15). în celelalte
două partide : Cehoslovacia — Iugo
slavia (B) 3—0 (15—5, 15—3, 15—10) ; 
Cuba — Bulgaria 3—0 (15—6, 15—7, 
15—9).

TENIS
Joi după-amiază, în sferturile de 

finală ale probei de simplu din ca
drul „internaționalelor” de tenis ale 
Franței de la Paris, suedezul Borg

l-a eliminat cu 6—1, 7—5, 6—4 pe a- 
mericanul Solomon.

Iată citeva rezultate înregistrate în 
sferturile de finală ale probei de du
blu mixt : Bonicelli (Uruguay), Koeh 
(Brazilia) — Simionescu (România), 
Volkov'(U.R.S.S.) 6—1, 6—3; Fromm- 
holtz, Kronk (Australia) — Ruzici 
(România), Cornejo (Chile) 6—3, 3—6, 
6-3.

KARTING
Sîmbătă și duminică va avea loc 

Ia Slobozia, pe un traseu din cen
trul orașului, cea de-a Il-a etapă a 
campionatului republican de karting. 
Lș concurs vor fi prezenți peste 70 
de tineri practicanți ai acestui sport 
din numeroase orașe ale țării. Cele
lalte etape ale campionatului se vor 
desfășura după cum urmează : 26—27 
iulie — la Cluj-Napoca, 6—7 septem
brie — la Brașov, 4—5 octombrie — 
la București.

La începutul acestei luni. 250 de 
persoane, arborînd la butonieră sau 
ținînd în mină cite o garoafă roșie, 
se îndreptau cu pași măsurati spre 
marea sală de ședințe a Palatului 
Sao Bento (sediul parlamentului) 
din Lisabona. Prezența lor consem
na un moment important în istoria 
contemporană a Portugaliei : începe
rea lucrărilor Adunării Constituante, 
menită să elaboreze, în următoarele 
șase luni, o nouă Constituție, care 
să reflecte schimbările revoluționa
re petrecute în ultimul an — în
lăturarea dictaturii fasciste, prac
tic fără vărsare de singe, instau
rarea unei ere noi de liberta
te și democrație. De la tribuna a- 
dunării, președintele tării, generalul 
Francisco da Costa Gomes, sublinia, 
in cuvîntul de deschidere, însemnă
tatea opțiunii revoluționare a po
porului portughez — construirea 
unei societăți socialiste corespunză
toare realităților Portugaliei.

în zilele noastre, istoria nu numai 
că înregistrează schimbări profunde, 
dar totodată iși accelerează puternic 
mersul. în perioada atit de scurtă care 
s-a scurs de la asaltul militarilor 
patrioți, sprijiniți de întregul popor, 
împotriva bastioanelor dictaturii, 
tara a străbătut, și continuă să stră
bată, un proces revoluționar com
plex. Vechile instituții bazate pe a- 
suprire, injustiție și teroare au fost 
lichidate și în locul lor s-au crista
lizat instituții și forme noi, democra
tice, ale conducerii de stat. Mișca
rea Forțelor Armate colaborează 
strîns cu principalele partide politi
ce ale țării — partidul comunist, 
partidul socialist, mișcarea democra
tică — in baza „Platformei de înțe
legere constituțională”, întreaga evo
luție a evenimentelor dovedind că 
alianța dintre armată și forjele de
mocratice constituie elementul deci
siv al continuității procesului revo
luționar.

„Povo — M.F.A." (Poporul — Miș
carea Forțelor Armate) și „O povo 
unido jamas sera vencido !“ (Po
porul unit nu Va fi niciodată în- 
frînt). lozincile izvorîte spontan din 
sinul maselor, care, împreună cu ar
mata au înfăptuit revoluția și îm
preună cu ea construiesc societatea 
democratică, exprimă, fără îndoială, 
un adevăr fundamental : conștiința 
necesității de a întări continuu a- 
ceastă alianță, de a consolida uni
tatea dintre forțele armate, partide

le democratice, toate forțele progre
siste ale tării, chezășia rezolvării 
problemelor complexe ce se ridică 
astăzi in fața tării.

Desigur, moștenirea jumătății de 
secol de dictatură, inclusiv a înde
lungatului război colonial, este 
grea : o situație de înapoiere econo
mică, agravată de fenomenele de șo
maj și inflație ; un ridicat nivel al 
analfabetismului ; peste două mili
oane de muncitori emigrants adică 
mai bine de jumătate din populația 
activă ; lipsa experienței de viață 
democratică, îmbinată cu cultivarea 
timp de cinci decenii a unei stări 
de spirit obscurantiste, anticomu
niste. în același timp, reacțiunea in
ternă, care mai deține incă poziții 
importante, mai ales pe plan econo
mic. continuă să uneltească, folo
sind tot arsenalul de mijloace, de la 
răspîndirea de zvonuri alarmiste și 
pînă la acte directe de subminare 
și sabotaj, fiind sprijinită de cercu
rile reacționare din exterior. Po
porul portughez iși făurește noile 
structuri de organizare socială in
tr-o permanentă și dură încleștare 
cu forțele trecutului. Intrată în anul 
al doilea, „revoluția garoafelor ro
șii". pentru a folosi expresia încetă
țenită astăzi în Portugalia, iși con
tinuă larg, în ciuda tuturor obsta
colelor, mersul înainte.

Nu întîmplător cuvîntul de ordine 
al momentului de fată este „bătălia 
producției”. Definind sarcina cea 
mai urgentă a prezentului, președin
tele Costa Gomes sublinia recent că 
„viitorul revoluției se hotărăște, în 
mod preponderent, în domeniul eco
nomic, care necesită măsuri imediate 
de stabilizare", „echilibrul economiei 
este vital pentru acea soluție demo
cratică, în cadrul societății socialis
te umane și pluraliste pe care dorim 
s-o edificăm".

între primii pași se înscrie na
ționalizarea băncilor, a companiilor 
particulare de asigurări, a întreprin
derilor pentru producerea și distri
buirea curentului electric, a unor 
companii de transport maritim și ae
rian. Naționalizarea acestora oferă 
acum statului portughez pîrghiile 
necesare pentru desfășurarea cu 
succes a „bătăliei producției”.

în mod similar. în regiunile ru
rale a inceput să fie aplicată refor
ma agrară, sub a cărei incidență cad 
în primul rind terenurile părăsite de

foștii proprietari ; paralel, țăranii au 
trecut la ocuparea pâminturilor u- 
nor mari latifundiari, Ia înființarea 
de cooperative și alte forme de con
lucrare în muncă.

Pentru eradicarea neștiinței de 
carte și lichidarea obscurantismului, 
deosebit de eficientă se dovedește 
„campania de dinamizare culturală” 
desfășurată de delegați ai forțelor 
armate. Un afiș care se bucură as
tăzi de multă popularitate în Por
tugalia înfățișează un grup de ță
rani, cărora un militar le prezintă 
un lung șir de personaje istorice sau 
contemporane, printre care Marx, 
Einstein, Picasso, Beethoven. Shakes
peare. Legenda „Bucuroși de cunoș
tință" exprimă lapidar un emoțio
nant și incontestabil adevăr — con
tactul cu marile valori ale creației 
umaniste, ținute sub obroc de vechiul 
regim.

Concomitent cu eforturile intense 
în toate sferele vieții interne. Por
tugalia desfășoară o politică exter
nă de ample relații cu toate țările, 
indiferent de regimul politico-social, 
în mod firesc o atenție deosebită 
este acordată problemelor decoloni
zării, înlăturarea dictaturii constitu
ind, totodată, și ultima bătaie de 
gong a celui mai vechi imperiu co
lonial de pe glob. După acor
durile încheiate cu Guvernul Re
publicii Guineea-Bissau și cu miș
cările de eliberare din Mozam- 
bic, Angola, insulele Sao Tome 
și Principe, prin care a fost recu
noscut solemn dreptul fostelor po
poare coloniale la dezvoltare inde
pendentă, Portugalia și-a manifes
tat dorința — împărtășită și de con
ducerile acestor mișcări — de a pro
mova relații reciproce noi, de co
laborare egală în drepturi.

Așa după cum este știut, opinia 
publică din țara noastră a salutat cu 
vie satisfacție răsturnarea regimului 
fascist din Portugalia, urmărind in 
continuare cu deosebită atenție și 
simpatie procesele înnoitoare din a- 
ceastă țară. în repetate rînduri, 
România s-a pronunțat și a acționat 
în sprijinul cauzei popoarelor din 
fostele colonii portugheze, arătînd că 
recunoașterea legitimității mișcării 
de eliberare din aceste teritorii va 
fi în însăși interesul poporului por
tughez, a evoluțiilor democratice din 
Portugalia — în lumina adevărului 
istoric că nici un popor nu poate fi

cu adevărat liber dacă asuprește alt» 
popoare. Cu numai o zi înainte d» 
înlăturarea dictaturii de tip salaza- 
rist, adresind un salut partîcipanți- 
lor la sesiunea de la București a Co
misiei Economice O.N.U. pentru Eu
ropa, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia cu tărie necesitatea strin
gentă a unei cotituri istorice în des
tinele Portugaliei. La foarte scurt 
timp după instaurarea regimului 
nou, democratic, in Portugalia, in
tre cele două țări ale noastre au fost 
stabilite relații diplomatice. Româ
nia numărindu-se printre primele 
țări ale lumii care au recunos
cut noul regim. în perioada care 
s-a scurs de atunci raporturile 
reciproce au cunoscut o puternică 
dezvoltare și diversificare. S-au 
multiplicat continuu contactele re
ciproce, în acest sens înscriindu-se 
vizita la Lisabona a delegației comer
ciale române, vizitele la București ale 
ministrului de externe portughez și 
ale unor delegații militare, sem
narea unor acorduri de cooperare, 
crearea comisiei mixte interguverna- 
mentale româno-portugheză pentru 
comerț și cooperare. în același 
timp, pe planul relațiilor de partid, 
in spiritul unor statornice legături 
de solidaritate militantă, perioada 
ultimei jumătăți de an a consem
nat prezența la Congresul al XI-lea 
al Partidului Comunist Român a de
legațiilor Partidului Comunist Por
tughez și Partidului Socialist Portu
ghez, ca și participarea unei dele
gații a P.C.R. la congresul socialiș
tilor portughezi.

Nu încape înddială că vizita !n 
România a președintelui Costa Go
mes — prima intr-un stat socialist 
— convorbirile pe care le va avea 
cu președintele Nicolae Ceaușescu 
vor deschide noi și largi perspective 
dezvoltării relațiilor dintre România 
și Portugalia — țări legate prin afi
nități de limbă și cultură, prin ori
ginea latină, ca și prin multiplele 
preocupări comune de actualitate. 
Corespunzînd pe deplin intereselor 
celor două popoare, adîncirea rapor
turilor de prietenie româno-portu- 
gheze se va înscrie, totodată, în mod 
cert, ca un aport substanțial la cau
za securității, cooperării și înțelegerii 
în Europa și in lume.

Romulus CAPLESCU
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„Poporul portughez urmărește 
cu viu interes 

dezvoltarea României**
Număr special al revistei „0 Seculo llustrado" 

dedicat țârii noastre
LISABONA 12 (Agerpres). — Re

vista „O Seculo llustrado" — săptă- 
minal portughez de politică internă 
si internațională, care apare la Lisa
bona și se bucură de o largă circula
ție — a publicat un număr special 
închinat României, prilejuit de vizi
ta pe care președintele Republicii 
Portugalia, generalul Francisco da 
Costa Gomes, o va întreprinde în 
tara noastră, la invitația președinte
lui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu.

După ce evidențiază importanta is
torică a vizitei șefului statului por
tughez pentru relațiile dintre cele

Deschiderea Tîrgului internațional 
de la Lisabona

Pavilionul românesc vizitat
LISABONA 12 (Agerpres). — La 

11 iunie s-a deschis cea de-a XVI-a 
ediție a Tîrgului internațional de la 
Lisabona. Participînd pentru prima 
dată în perioada postbelică la aceas
tă manifestare internațională. Româ
nia prezintă, pe o suprafață de 350 
metri pătrați, produse ale principa
lelor ramuri industriale din țara 
noastră. Astfel, întreprinderile de 
comerț exterior expun produse ale 
industriilor constructoare de mașini, 
electrotehnică, chimică, alimentară, 
farmaceutică etc.

La ceremonia deschiderii tîrgului 
•u participat generalul Fontes Perei
ra de Melo, șeful Casei militare a 
Președinției Republicii Portugheze, 
Joaquim Jorge Magalhaes Mota, mi
nistru fără portofoliu, precum și alte 
personalități din țara-gazdă.

Sesiunea Comitetului O. N. U. 
pentru decolonizare

LISABONA 12 (Agerpres). — Lu
crările Comitetului O.N.U. pentru de
colonizare au fost inaugurate, joi, da 
către primul ministru al Portugaliei, 
Vasco Dos Santos Goncalves, care, în 
luareă sa de cuvînt, a arătat că ho- 
tărirea acestui organism al Națiuni
lor Unite de a se întruni la Lisabona 
constituie o dovadă a succesului. Por
tugaliei de a șterge imaginea sa an
terioară determinată de politica co
lonială a vechiului regim portughez. 
Portugalia este mindră de procesul 
decolonizării vechilor teritorii aflate 
sub administrația sa — a arătat Gon
calves. Decolonizarea a constituit u- 
nul dintre scopurile principale ale 
acțiunii forțelor armate care a dus 
Ia răsturnarea de la putere, cu trei
sprezece luni în urmă, a regimului 
dictatorial. Subliniind angajamentul 
Portugaliei în ceea ce privește pro
cesul de decolonizare. Goncalves a 
declarat că țara sa este de partea 
tuturor celor care luptă împotriva 
politicii de apartheid și pentru dem
nitatea omului.

Semnarea unui tratat de prietenie și colabnrare 
intre Portugalia și Guineea-Bissau

ț.ISABONA 12 (Agerpres). — Por
tugalia și Guineea-Bissau au încheiat 
primul lor tratat de prietenie și co
laborare. Documentul a fost semnat, 

Lisabona, de președintele Portu- 
iliei. Francisco da Costa Gomes, și 
e Aristides Pereira, secretar gene- 
al al Partidului African al Indepen- 
ienței din Guineea-Bissau și Insule- 
e Capului Verde (P.A.I.G.C.).
Tratatul prevede dezvoltarea coo

perării dintre cele două țări în dome
niile economiei și culturii, relațiilor 
juridice și consulare. El va fi urmat

„S-a deschis o pagină nouă, isto
rică, in dezvoltarea relațiilor româno- 
mexicane". Aceasta este, exprimată 
lapidar, aprecierea unanimă privind 
perspectivele create prin vizita ofi
cială de prietenie întreprinsă de 
președintele Nicolae Ceaușescu, Îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Mexic — ilustrare din cele mai 
elocvente a consecvenței cu care 
partidul și statul nostru, traducind 
în viață Programul și orientările 
principiale jalonate de Congresul 
al oXI-lea, acționează pentru întă
rirea relațiilor cu toate statele an
gajate pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare, în rindul cărora un loc 
important ocupă țările de pe conti
nentul, în profundă transformare, al 
Americii Latine.

Este incontestabil că un cadru 
fundamental al rezultatelor rodnice 
ale vizitei îl constituie faptul că în
tre popoarele român și mexican 
există vechi legături prietenești, sti
mulate dintotdeauna de afinitățile 
decurgind din originea comună a 
limbii, din patrimoniul de cultură 
al marii civilizații latine. Aceste sen
timente s-au dezvăluit în toată ple
nitudinea lor — asemeni florilor sub 
razele generoase ale soarelui — la 
căldura manifestărilor de profundă 
simpatie cu care solii poporului ro
mân au fost înconjurați tot timpul 
pe pămîntul Mexicului. Cadrul ge
neral sărbătoresc, ambianța plină de 
strălucire a momentelor oficiale, 
manifestările de înalt omagiu, ca 
sesiunea solemnă a Parlamentului 
mexican, sau ceremoniile înmînării 
unor înalte ordine și titluri științi
fice, ca și primirea entuziastă, emo
ționantă făcută de masele de oameni 
ai muncii mexicani — toate ilus
trează elocvent stima profundă și 
deosebita considerație față de pre
ședintele României socialiste, intere
sul și dorința reciproc împărtășită 
de a dezvolta legăturile între țările 
și popoarele noastre.

Acum, după încheierea vizitei, 
după ce rezultatele ei rodnice au de
venit cunoscute, cîteva concluzii ma
jore se detașează în mod evident.

Se impune, în primul rînd, con
statarea că între România și Mexic 
s-au pus bazele unor relații trainice 
de prietenie și colaborare multilate
rală. în acest sens, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „Avem cele mai 
bune impresii despre întreaga noas
tră ședere în Mexic. Vom duce po
porului român sentimentele de prie

două țări, revista prezintă coordona
tele dezvoltării economice, sociale și 
politice ale României de astăzi, — 
obiectivele fundamentale ale noii eta
pe a societății socialiste românești, 
precum și trăsăturile esențiale ale 
politicii externe a tării noastre, po
litică vizînd instaurarea unui climat 
de pace și colaborare în Europa și 
în întreaga lume.

Textul — bogat ilustrat cu aspecte 
ale realizărilor materiale și spiri
tuale ale poporului nostru — punc
tează momentele de referință ale is
toriei țării noastre, precum și fru
musețile sale naturale, ilustrînd in
teresul viu al poporului portughez 
față de România socialistă.

de oficialități portugheze
La intrarea în pavilionul românesc, 

oficialitățile portugheze au fost în- 
tîmpinate de Ion Radu, însărcinat cu 
afaceri a.i., de membrii Ambasadei 
române la Lisabona și de directorul 
pavilionului, Gheorghe Opriș, care a 
prezentat exponatele.

Generalul Fontes Pereira de Melo 
a făcut aprecieri pozitive asupra 
produselor expuse.

încă din prima zi a tîrgului, stan
durile românești au fost vizitate de 
specialiști, oameni de afaceri, zia
riști și de un numeros public.

De un interes deosebit s-au bucu
rat strungul „AF-85". mașina de rec
tificat „RUL-350", tractorul Universal 
650, autoturismele de teren ARO 
montate în Portugalia, produsele in
dustriilor chimică și electrotehnică, 
precum și sectorul agroalimentar.

în mesajul secretarului general al 
O.N.U., 'Kurt Waldheim, prezentat 
participanților la această reuniune de 
adjunctul său pentru problemele po
litice și ale decolonizării, Tang Ming- 
chao (R. P. Chineză), se arată că 
menținerea de către Africa de Sud a 
atitudinii sale negative și continua
rea politicii sale represive în Nami
bia vor conduce numai la creșterea 
pericolului unor confruntări care a- 
menință pacea și securitatea lumii, 
în mesaj se cere Africii de Sud să 
recunoască integritatea teritorială și 
unitatea Namibiei și retragerea ad
ministrației sale ilegale din acest te
ritoriu.

Președintele sesiunii Comitetului 
O.N.U. pentru decolonizare, reprezen
tantul permanent al Tanzaniei la Na
țiunile Unite, ambasadorul Salîm 
Ahmed Salim, a apreciat, în inter
venția sa. eforturile depuse de Miș
carea Forțelor Armate din Portugalia 
de a destrăma cel mai vechi imperiu 
colonial al lumii.

de o-serie de acorduri de cooperare, 
a căror negociere este prevăzută pen
tru viitorul apropiat.

La ceremonia semnării, președin
tele Gomes a calificat tratatul drept 
„o nouă pagină în istorie", iar Aris
tides Pereira a declarat : „Așezăm 
prima piatră a noului edificiu pe care 
dorim să-l înălțăm pe ruinele a ceea 
ce ne-a separat — colonialismul și 
fascismul".

Fost teritoriu portughez, Guineea- 
Bissau și-a proclamat independența 
în luna septembrie 1974.

tenie pe care le-am întilnlt pretu
tindeni și vom povesti că poporul 
mexican, conducătorii săi, doresc 
relații tot mai strînse de colaborare 
cu România. Avem minunate per
spective pentru a colabora afit pe 
pian bilateral, cit și pe plan inter
național".

Și, într-adevăr, se poate aprecia 
că au fost identificate zone largi, 
în numeroase domenii de activitate, 
pentru o amplă extindere a colabo
rării, așa cum ilustrează numeroa
sele acorduri de cooperare încheiate

ROMANIA SI MEXICUL
AU AȘEZAT BAZELE UNOR RELAȚII TRAINICE 
DE PRIETENIE SI COLABORARE MULTILATERALA
— pe plan economic, tehnico-știin- 
țific. industrial și tehnologic, inclu
siv în asemenea ramuri de vîrf ca 
utilizarea energiei nucleare în sco
puri pașnice — Ia toate acestea 
adăugîndu-se măsurile stabilite pri
vind dezvoltarea colaborării politice, 
a schimburilor culturale și în alte 
domenii. Fără îndoială că, prin am
ploarea și diversitatea lor, aceste a- 
corduri vor da un puternic impuls 
colaborării româno-mexicane, pentru 
a se recupera mari distanțe în timp
— după cum s-a subliniat în cadrul 
convorbirilor.

Este un obiectiv pe deplin realist, 
în acest sens pledînd o serie de fac
tori : posibilitățile pe care le oferă 
economiile în curs de dezvoltare ale 
României și Mexicului, faptul că 
ambele țări sînt angajate într-un 
amplu efort de depășire a rămînerii 
In urmă economice pe calea progre
sului industrial, a valorificării resur
selor naturale, folosirii intense a cu
ceririlor tehnico-științifice în vederea 
accelerării mersului lor înainte. în
cununarea cu deplin succes a con
vorbirilor din Mexic reliefează ast-

Convorbiri româno-bulgare Vizita delegației parlamentare române
SOFIA 12 — Corespondentul Ager

pres transmite : în vederea realiză
rii sarcinilor trasate de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
la întîlnirea pe care au avut-o în fe
bruarie, la Sofia, au avut loc, în pe
rioada 9—12 iunie, convorbiri între 
ministrul minelor, petrolului și geo
logiei din România, Bujor Almășan, 
și ministrul resurselor minerale din 
Bulgaria, Stamen Stamenov. Cei doi 
miniștri au semnat un protocol de 
colaborare șl cooperare în domeniul

ORIENTUL APROPIAT
• După întîlnirea dintre președintele S.U.A. și premierul israe- 
' lian • Convorbiri irakiano-saudite
WASHINGTON 12 (Agerpres). — 

Președintele Gerald Ford a apreciat 
că discuțiile pe care le-a avut, 
miercuri, la Washington, cu primul 
ministru al Israelului au fost „foarte 
constructive".

RAWALPINDI

Expoziție de pictură 
și grafică românească'

ISLAMABAD 12 (Agerpres). — în 
orașul pakistanez Rawalpindi a avut 
loc vernisajul unei expoziții de pic
tură și grafică contemporană româ
nească', manifestare care se înscrie 
în cadrul programului de cooperare 
culturală româno-pakistaneză. în cu- 
vîntarea rostită cu acest prilej, mi
nistrul pakistanez al educației, Ab
dul Hafiz Pirzada, a sublipiat că ex
poziția reprezintă un mesaj de prie
tenie al poporului român către po
porul pakistanez, relevînd, totodată, 
evoluția relațiilor dintre România și 
Pakistan și, în acest cadru, a rela
țiilor culturale, pe baza acordului 
bilateral semnat în iulie 1968. Vor
bitorul a scos în evidență nivelul ar
tistic al lucrărilor prezentate și legă
tura lor cu tradițiile artei românești 
și cu realitatea socialistă a țării.

A luat cuvîntul, de asemenea. Lu
cian Petrescu, ambasadorul Româ
niei la Islamabad.

La vernisaj au participat persona
lități ale vieții cultural-artistice pa
kistaneze, funcționari superiori ai 
guvernului, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la Islamabad, zia
riști, precum și un numeros public. 
Au participat, de asemenea, membrii 
conducerii Asociației de prietenie 
Pakistan—România.

Apel al P. C. din Chile 
pentru salvarea vieții 

tovarășului Luis Corvalan
BUENOS AIRES 12 (Agerpres). — 

Starea sănătății secretarului general 
al Partidului Comunist din Chile, 
Luis Corvalan, este foarte gravă — 
informează agenția Taniug. După 
cum este cunoscut, Luis Corvalan se 
află de doi ani în închisoare, în pre
zent fiind transferat într-un lagăr 
de concentrare de lingă Santiago de 
Chile. Partidul Comunist din Chile 
a adresat un apel forțelor democra
tice din toate țările pentru a-și ma
nifesta solidaritatea în scopul salvă
rii vieții secretarului general al P.C. 

■ din Chile.
★

Comitetul însărcinat cu elaborarea 
documentelor ce vor fi supuse dez
baterilor Conferinței Internaționale a 
Muncii, care se desfășoară în prezent 
la Geneva, a convenit asupra ordinii 
în care vor fi examinate primele 
cinci proiecte de rezoluție. în pri
mul rînd, participanții la sesiune vor 
dezbate problema violării drepturilor 
omului și a libertăților sindicatelor 
în Chile. în acest proiect de rezoluție 
se cere guvernului chilian să elibe
reze pe liderii sindicali arestați, să 
pună capăt torturilor, să declare am
nistie generală și să revoce măsurile 
privind limitarea activității sindicate
lor.

fel încă o dată și în mod pregnant 
marea importanță și eficacitate a 
metodei contactelor Ia cel mai înalt 
nivel, pentru realizarea unor deschi
deri de largă perspectivă relațiilor de 
conlucrare pașnică între state, pen
tru așezarea acestor relații pe teme
lii stabile și ferme, de îndelungă 
durată istorică — metodă promovată 
cu nesecată energie de președintele 
republicii noastre. Totodată, se dove
dește din nou că deosebirile de orîn- 
duire și ideologie nu pot. constitui 
un impediment pentru intensificarea

și adîncirea unor relații nu numai 
de simplă colaborare, ci de colabo
rare profund prietenească, atunci 
cind se pornește de la interesele vi
tale ale popoarelor și cînd se acțio
nează cu perseverentă în această di
recție.

Desigur, condiția și cerința esen
țială pentru a se asigura cadrul per
manent fertil al dezvoltării unei a- 
semenea colaborări largi o constitu
ie așezarea relațiilor reciproce pe 
fundamentul principiilor de legali
tate și echitate internațională. De
clarația: solemnă comună semnată 
de președinții Nicolae Ceaușescu și 
Luis Echeverria Alvarez, care sinte
tizează principiile și normele pe ba
za cărora cele două state vor dez
volta raporturile dintre ele. cit și cu 
alte state, constituie o confirmare a 
atașamentului României și Mexicu
lui față de acest imperativ al epo
cii noastre. Egalitatea deplină In 
drepturi, respectarea independenței 
și suveranității naționale, neameste
cul în treburile interne, nefolosirea 
forței sau amenințării cu forța, res- 

geologiei și industriei extractive, 
care prevede cooperarea celor două 
părți în forarea sondelor adinei 
pentru cercetarea zăcămintelor de 
petrol și gaze pe teritoriul Bulgariei 
și în zona platformei continentale a 
Mării Negre ; studierea de către spe
cialiștii români a posibilităților de 
valorificare a zăcămintelor de căr
buni cocsificabili din zona de nord- 
est a Bulgariei ; colaborarea tehnico- 
științifică in domeniul valorificării 
superioare a șisturilor bituminoase 
și metalelor neferoase.

Cu prilejul unui dineu de lucru la 
Casa Albă, șeful executivului ame
rican a subliniat că Statele Unite 
acordă o importantă deosebită conti
nuării negocierilor pentru reglemen
tarea situației din Orientul Apropiat. 
„Este în interesul tuturor ca aceste 
eforturi, în vederea instaurării păcii, 
să reușească", — a spus Gerald Ford.

La rindul său, Yitzhak Rabin a 
declarat că Israelul urmărește „să se 
ajungă cit mai curînd posibil la o 
pace autentică și durabilă în Orien
tul Apropiat". „Aceasta este în inte
resul tuturor popoarelor care trăiesc 
în această regiune" — a adăugat pre
mierul Israelului.

BAGDAD 12 (Agerpres). — Fahd 
Ibn Abdel Aziz, prințul moștenitor 
al Arabiei Saudite și prim-vicepre- 
mier al guvernului, care a făcut o 
vizită în Irak, a părăsit, joi, Bagda
dul. îndreptîndu-se spre patrie. 
Fahd, care a avut convorbiri cu pre
ședintele Hassan El-Bakr și cu vi
cepreședintele Saddam Hussein, a 
declarat că acestea au fost pozitive 
și rodnice și că dialogul între cele 
două țări în ceea ce privește rela
țiile bilaterale și evoluția situației 
din lumea arabă va continua.

BEIRUT 12 (Agerpres). — Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, a conferit, joi, la 
Beirut, cu William Fulbright, fostul 
președinte al Comisiei pentru relații 
externe din Senatul Statelor Unite.

agențiile de presă transmit:
La sediul din Geneva al 

Națiunilor Unite s a anuntat 
că, în curînd, la Hanoi urmează să 
se deschidă un Birou al înaltului Co
misariat al O.N.U. pentru refugiați. 
Aceasta va fi prima reprezentare a 
Națiunilor Unite în R. D. Vietnam, 
tară care, pînă în prezent, nu face 
parte din organizația internațională.

4 Un protocol privlnd extln- 
derea colaborării dintre Bulgaria șl 
Grecia în domeniul poștei și teleco
municațiilor a fost semnat la So
fia. în timpul convorbirilor, părțile 
au convenit să utilizeze sistemele 
proprii de telecomunicații prin Cos
mos în vederea schimbului de pro
grame de radio și televiziune.

Un mare miting popular 
a avut loc, miercuri, la baza aeria
nă Oqba Ibnu Nafi, cu oca- 

■■zia celei de-a cincea aniversări a e- 
vacuării bazelor militare americane 
din Libia, transmite agenția ARNA, 
adăugind că, la această manifestare, 
au participat președintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției al Li
biei, Moamer El Geddafi, și o se
rie de invitați străini. Cu acest pri
lej a luat cuvîntul primul ministru 
al guvernului libian, Abdul Salam 
Jalloud.

Convorbiri chino-japo- 
Î16Z6 ki Sien-nien, vicepremier al 
Consiliului de\Stat al R. P. Chi
neze, a avut, la Pekin, o convorbi

pectarea dreptului fiecărui popor da 
a decide singur asupra destinelor 
sale, de a-și alege și dezvolta in mod 
liber sistemul politic, economic și 
social, de a dispune în mod liber de 
resursele naționale, potrivit intere
selor proprii — toate reprezintă 
principii fundamentale înscrise în 
Carta O.N.U. și în Carta drepturilor 
și îndatoririlor economice ale state
lor, pentru a căror aplicare in viața 
internațională România și Mexicul 
depun stăruitoare eforturi, potrivit 
necesității instaurării unei noi or

dini politice și economice In lume. 
Relevînd atașamentul celor două 
țări la aceste principii, președintele 
Echeverria declara : „Este foarte 
larg catalogul principiilor care lea
gă și conjugă doctrinele și acțiunile 
noastre in domeniul politicii exter
ne : o neclintită vocație pentru pa
ce, respectarea strictă a normelor de 
justiție socială și o dorință constan
tă de a făuri relații echitabile între 
state".

Declarația solemnă comună româ- 
no-mexicană se adaugă șirului lung 
de documente similare semnate de 
țara noastră cu numeroase state din 
Europa, Asia. Africa, America Lati
nă — expresie vie și nedezmințită a 
perseverenței cu care partidul și sta
tul nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, militează pen
tru democratizarea relațiilor interna
ționale, pentru generalizarea unor 
noi raporturi interstatale. pentru 
făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte. în același sens se înscrie 
faptul că Mexicul, președintele Eche
verria, este inițiatorul cunoscutei 
Carte a drepturilor și îndatoririlor 
economice ale statelor, aprobată de

în R. F.
BONN 12 — Corespondentul Ager

pres transmite : Delegația parla
mentară română condusă de Ilîe Șa- 
lapa, președintele Comisiei pentru 
industrie și activitate economico-fi- 
nanciară a M.A.N., a fost primită, 
în dimineața de 12 iunie, de Liselo- 
tte Funcke, vicepreședintă a Parla
mentului vest-german, președintele 
Comisiei financiare a Bundestagu- 
lui. Cu acest prilej au fost discuta
te aspecte ale dezvoltării în conți-

Sesiunea Seimului 
R. P. Polone

VARȘOVIA 12 — Corespondentul 
Agerpres transmite : în prezența lui 
Edward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., și a altor conducători de 
partid și de stat, la Varșovia a avut 
loc sesiunea Seimului R. P. Polone.

Deputății au aprobat activitatea gu
vernului în îndeplinirea planului de 
dezvoltare economică și socială a tă
rii și executarea bugetului pe 1974. 
Au fost aprobate, de asemenea, o se- 
rie de proiecte de lege.

Încheierea convorbirilor dintre primii miniștri 
ai R. D. G. și Iugoslaviei

BELGRAD 12 (Agerpres). — La 
Belgrad s-au încheiat, joi, convorbi
rile politice dintre Gemal Biedici, 
președintele Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F. Iugoslavia, și Horst 
Sindermann, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germane, aflat 
într-o vizită oficială în Iugoslavia, 
în cursul discuțiilor au fost exami
nate relațiile dintre cele două țări 
și unele probleme internaționale ac
tuale. Părțile au evidențiat impor
tanța Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa și necesitatea 

re cordială, prietenească, cu Ailchfro 
Fujyama și Kazutsura Kawase, pre
ședintele și, respectiv, vicepreședin
tele Asociației nipone pentru promo
varea comerțului internațional, — 
relatează agenția China Nouă.

A V-a sesiune a Comisiei 
mixte sovieto—vest-germa- 
jțg de colaborare economică și teh- 
nico-științifică s-a încheiat la 
Bonn. Au fost discutate probleme 
legate de extinderea și adîncirea co
laborării celor două țări în dome
niile respective.

Zi de acțiune. Două dlntr* 
eele mal mari centrale sindicale din 
Franța — Confederația Generală a 
Muncii și Confederația Franceză 
Democratică a Muncii — au orga
nizat, joi, o zi de acțiune la nivel 
național, In semn de protest față 
de „represiunea antimuncitorească și 
antisindicală“. Acțiunea a fost spri
jinită de partidele comunist și so
cialist, precum și de Federația E- 
ducației Naționale. Cu acest prilej, 
s-au desfășurat manifestații la Paris 
și în numeroase orașe din pro
vincie.

La Viena 8 8Vut loc> joi- 0 
nouă ședință din cadrul negocierilor 
privind reducerea trupelor și arma
mentelor și măsuri adiacente în 
Europa centrală.

Adunarea Generală a O.N.U. — și 
la care țara noastră a subscris în 
întregime.

în lumina acestor optici generale 
apropiate, convorbirile la nivel înalt 
româno-mexicane au pus în eviden
tă, ca un corolar firesc, poziții ase
mănătoare sau chiar identice în ce 
privește mari probleme care preocu
pă lumea contemporană. Analiza 
proceselor și mutațiilor profunde ce 
au loc in viața internațională, 
marcate de afirmarea fără pre
cedent de puternică a voinței 
popoarelor de a fi stăpîne pe 
propriul destin, similitudinea unor 
experiențe istorice, ca și a preo
cupărilor de a accelera ritmul 
dezvoltării pe calea progresului și 
civilizației, explică identitatea con
cluziilor cu privire la necesitatea li
chidării fenomenului subdezvoltării, 
a vechii politici colonialiste și neo- 
colonialiste bazate pe inechitate și 
injustiție, de împărțire a lumii în 
țări bogate și țări sărace. Așa cum 
a reieșit cu toată tăria și cu prile
jul dialogului româno-mexican, în
făptuirea acestor obiective stringen
te necesită participarea efectivă și 
conjugarea eforturilor tuturor state
lor lumii, un rol activ revenind ță
rilor mici și mijlocii, țărilor în curs 
de dezvoltare, în general statelor 
nealiniate, care înglobează marea 
majoritate a populației lumii și sînt 
vital interesate în instaurarea unei 
noi ordini economice și politice mon
diale. Cu deosebită putere a fost re
afirmată poziția comună a celor do
uă țări în problemele dezarmării, re- 
levîndu-se necesitatea imperioasă de 
a se pune capăt cursei înarmărilor, 
atît de anacronice, dar, din păcate, 
atit de intense — îneît descoperirile, 
științei și tehnicii să nu mai fie pu
se în slujba unor țeluri distructive, 
ci să fie consacrate exclusiv cauzei 
progresului și bunăstării tuturor po
poarelor.

Poporul român salută cu deplină 
aprobare și cu sentimente de satis
facție rezultatele rodnice ale convor
birilor la nivel înalt româno-mexi
cane, manifestîndu-și hotărirea de a 
face totul pentru îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a acordurilor și ho- 
tăririlor stabilite, avind convingerea 
că aceasta va contribui la întărirea 
prieteniei și amplificarea colaborării 
dintre România și Mexic, în intere
sul reciproc, al cauzei progresului și 
înțelegerii in lume.

Dumitru ȚINU

Germania
nuare a relațiilor economice șl a 
cooperării economice și financiare 
dintre cele două țări, direcțiile dez
voltării și adîncirii relațiilor dintre 
cele două parlamente.

★
Delegația parlamentară română a 

avut, în aceeași zi, o întîlnire cu de- 
putați ai fracțiunilor partidelor re
prezentate In Bundestag — Partidul 
Social-Democrat, Partidul Liber-De- 
mocrat. Uniunea Creștin-Democrată 
și Uniunea Creștin-Socială.

Adunare electorală 
în R. P. Ungară

BUDAPESTA 12 (Agerpres). — In 
cadrul pregătirilor în vederea alege
rilor pentru Adunarea de Stat a R.P. 
Ungare, care vor avea loc la 15 iu
nie, la Dunaujvaros a avut loc. joi, 
o adunare electorală în cadrul căreia 
a luat cuvîntul Jănos Kădăr, prim-se
cretar al C.C. al P.M.S.U.

Vorbitorul a Înfățișat principalele 
aspecte ale dezvoltării țării în cei 
patru ani care au trecut de la alege
rile precedente, s-a referit la poli
tica externă a R. P. Ungare și la o 
serie de probleme de actualitate ale 
vieții internaționale.

ca cea de-a treia fază a acesteia să 
aibă loc intr-un viitor cit mai apro-, 
piat. Au fost abordate, de asemenea, 
relațiile celor două țări cu alte state 
europene, situația din Orientul A- 
propiat și cea din Cipru, activitatea 
țărilor nealiniate și cooperarea cu 
țările în curs de dezvoltare. Cu pri
lejul vizitei lui Horst Sindermann, a 
fost semnat un acord economic pri
vind cooperarea dintre cele două țări 
în domeniul industriei ușoare, în va
loare totală de 450 milioane dolari.

Campania electorală d)B 
Italia, în vederea alegerilor adminis
trative și regionale ce vor avea loc 
la 15 iunie, se încheie vineri. Circa 
40 de milioane de italieni vor fi che
mați. duminică, la urne, pentru ■ 
alege 15 noi consilii regionale și pes
te 6 000 de consilii provinciale și mu
nicipale. !

Președintele Senegalului, 
Leopold Sedar Senghor, a efectuat o 
vizită de 24 de ore în Guineea-Bissau 
— prima vizită a președintelui sene- 
galez în tînărul stat vecin. Comuni
catul dat publicității la încheierea vi
zitei relevă că cele două părți au 
decis să dezvolte cooperarea dintre 
ele în domeniile economic, politic, 
cultural și al transporturilor. Con
vorbirile pe care președintele Sen
ghor le-a avut cu Luis Cabrai, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Guineei-Bissau, au dus la reafirma
rea dorinței de a continua acest dia
log prin întîlniri periodice la Dakar 
și Bissau.

Acțiuni greviste în Spa
nia ora?ele ®an Sebastian, Bil
bao, Pamplona și în alte localități 
din nordul Spaniei au avut loc, 
miercuri, greve în cadrul unei „zile 
de luptă" în sprijinul drepturilor oa
menilor muncii. La Pamplona și în 
alte localități greviștii au organizat 
demonstrații.

Grecia a cerut primirea 
în Piața comună. Grecia 8 
cerut, oficial, joi primirea sa ca 
membru plin al Comunității econo
mice (vest)-europene, precum și al 
organismelor pentru cărbune, oțel și 
energia atomică, afiliate la C.E.E.

0 ordonanță prin care se in* 
terzice activitatea cluburilor de 
noapte pe întregul teritoriu al Zai
rului. a fost semnată de președintele 
Mobutu Șese Seko. Documentul se 
referă, de asemenea, la reglementa
rea vînzărilor de alcool. în acest 
sens, magazinele care desfac alcool 
au fost autorizate să vindă băuturi 
numai intre anumite ore.

Protest al partidelor politice 
și organizațiilor 

profesionale din Cipru
NICOSIA 12. — Corespondentul

Agerpres transmite : Toate partidele 
politice și organizațiile profesionale 
din Cipru au trimis secretarului ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, o 
scrisoare prin care protestează îm
potriva „referendumului pentru con
stituția statului turco-cipriot fede- 
rat". Scrisoarea subliniază că, ,.pro- 
cedînd astfel, partea turcă ignoră 
rezoluțiile O.N.U. asupra Ciprului, 
precum și independența, suveranita
tea și integritatea teritorială a insu
lei". Secretarul general al O.N.U. și 
Consiliul de Securitate sînt chemați 
să adopte măsuri pentru a determina 
Turcia să-și retragă trupele din Ci
pru. De asemenea, amintind lipsa 
de progrese la convorbirile de la 
Viena, scrisoarea cere Consiliului de 
Securitate să ia măsuri pentru lăr
girea cadrului negocierilor, prin par
ticiparea membrilor permanenți ai 
consiliului și a reprezentanților al
tor țări, pentru o soluționare paș
nică și democratică a problemei ci
priote.

DE PRETUTINDENI
• „REABILITAREA" 

TRANSPORTURILOR FE
ROVIARE. Creșterea prețu
rilor la petrol a dat un nou im
puls proiectelor de modernizare 
sau de construire de căi ferate 
— mijloc de comunicație care, 
In unele țări, se depreciase 
în favoarea automobilului. A- 
ceastă constatare apare în Bu
letinul de informații „Ferinfor", 
publicat de Uniunea internațio
nală a căilor ferate, care citea
ză și o serie de exemple deno- 
tînd preocuparea pentru „reabi
litarea drumului de fier". în 
Grecia, în cadrul unui plan de 
cinci ani, se prevăd investiții 
echivalente cu suma de 700 mi
lioane de franci în vederea e- 
lectrificării unor linii, standar
dizării ecartamentelor, reînnoirii 
materialului rulant. Al doilea 
plan pvadrienal algerian prevede 
construcția a trei linii noi și 
modernizarea altofa. Olanda, la 
rîndul său, a prevăzut 2,83 mi
lioane de franci pentru moder
nizarea căilor ferate și redes
chiderea unor linii dezafectate. 
Un program brazilian pe cinci 
ani preconizează construcția u- 
nor linii în lungime de 3 800 
km., electrificarea altora și pu
nerea in circulație a 300 de lo
comotive și 20 000 de vagoane.

• SPRE POLUL 
NORD. Grupul de savanți 
sovietici, aflați în derivă cu o 
stație plutitoare spre Polul 
Nord, a anunțat că această ex
tremitate a Pămîntului va fi a- 
tinsă peste 12 luni. Instalată pe 
o banchiză, stația cuprinde apa
ratură științifică pentru cerce
tări In glaciologie, măsurarea 
adîncurilor, studiul faunei șl 
florei arctice. Din observațiile 
de pînă acum, expediția a ajuns 
la concluzia, contrară părerilor 
anterioare, că zona explorată nu 
e cîtuși de puțin pustie. A fost 
semnalată prezența unor mami
fere oceanice mari, pești arctici, 
precum și a planctonului. Tot
odată, s-au realizat o serie în
treagă de fotografii de o cali
tate excelentă a profunzimilor 
marine.

• O EXPLICAȚIE A 
LEGENDARULUI „PO
TOP" ? O ipoteză inedită, care ( 
încearcă să explice unele necu
noscute ale trecutului îndepăr
tat al planetei noastre, a fost 
emisă de savantul nipon Minoru 
Takahasi, renumit specialist In 
domeniul energeticii nucleare. 
Specialistul nipon a pornit de la 
unele elemente raționale exis
tente în miturile și legendele 
diferitelor popoare cu privire la 
așa-numitul „potop mondial", 
lansînd ideea că, în trecutul în
depărtat, pe o orbită apropiată 
de a Terrei, s-a rotit încă o pla
netă, apărută din adîncurile U- 
niversului. Aceasta ar fi avut o 
structură constituită. în princi
pal, din gheață și apă. Enigma
tica planetă s-ar fi apropiat de 
mai multe ori de Pămînt care, 
la rîndul lui, prin forța gravi
tației, ar fi absorbit de pe a- 
ceastă planetă mari cantități de 
apă și gheață. în acest mod, pe 
Pămînt ar fi avut loc, în diferite 
perioade, inundații catastrofale, 
care au făcut să se vorbească 
de „potop".

• O SCRISOARE CU 
400 000 DE CUVINTE. 
Canadiana Jill McIntosh din 
Toronto, în virstă de 16 ani, a 
terminat, recent, după cum a- 
firmă ea. cea mai lungă scri
soare scrisă vreodată. „Opera" 
cuprinde 400 000 de cuvinte. 
Pentru întocmirea ei, autoarea 
a avut nevoie de 8 luni și 5 zile. 
Vechiul record In materie — 
scrie ziarul „Frankfurter Rund- 
schau" — datează, se pare, din 
anul 1945. Atunci a fost scrisă 
o scrisoare care însuma 325 000 
de cuvinte.

• SPAȚIUL COSMIC 
TOT MAI AGLOMERAT. 
Climatul actual al Pămîntu
lui este cel mai bun pe care 
l-a cunoscut planeta noastră în 
ultimele 20 de secole ; în 
schimb însă, spațiul său încon
jurător prezintă un mare grad 
de poluare, îndeosebi din cau
za celor aproximativ 6 000 de 
sateliți sau resturi de sateliți, 
aflati pe orbita terestră — a de
clarat, în fața Comitetului 
O.N.U. pentru folosirea spațiului 
cosmic în scopuri pașnice, Cor
nelius de Jager, președintele 
Comitetului de cercetări spația
le al Consiliului internațional al 
uniunilor științifice (COSPAR). 
Majoritatea celor 150 de sate
liți lansați în cursul anului 1974, 
a precizat el, au o durată de 
viabilitate de zece milenii. El 
a anunțat, de asemenea, că 
un comitet al Uniunii astrono
mice a hotărît să interzică bo
tezarea locurilor geografice da 
pe Lună cu numele unor per
sonalități politice, ‘filozofice, mi
litare, religioase din secolele 
XIX și XX. Aceste locuri — 
cratere și munți — vor putea 
primi nume de păsări și ani
male, precum și prenume femi
nine și masculine.

• PREMIERĂ LA „LE 
MANS". Pentru prima oară 
a fost înregistrată la faimoasa 
„Cursă de 24 de ore" de la Le 
Mans, Franța, prezența unui pi
lot de pe continentul african. 
E vorba de Daniel Thiaw, din 
Senegal, fost atlet de perfor
manță. într-o declarație făcută 
presei el și-a exprimat speranța 
că, în ciuda dificultăților ine
rente ale începutului, automo
bilismul se va impune în cele 
din urmă și în Africa, laolaltă 
cu celelalte sporturi în care s-au 
făcut remarcați pînă acum re
prezentanții acestui continent.
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