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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

NICOLAE CEAUȘESCU exprimă satisfacție și mîndria 
pentru succesul noii misiuni de pace și prietenie intre 
popoare, pentru documentele semnate, pentru înțelege
rile convenite, pentru pozițiile de înaltă principialitate 
susținute cu prilejul vizitelor în Brazilia și Mexic, al 
convorbirilor la nivel înalt de la Dakar, Caracas,
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Sub auspiciile dorinței reciproce de dezvoltare 
a colaborării multilaterale, ieri a început

VIZITA ÎN JARA NOASTRĂ A PREȘEDINTELUI

Președintele Republicii Gaboneze, 
Albert Bernard Bongo, 

va face o vizită oficială în RomâniaLa invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, președintele Republicii Gaboneze, Albert Bernard Bongo, și
doamna Josephine Bongo vor efectua o vizită oficială de prietenie in țara noastră în a doua jumătate a lunii iunie 1975.

PORTUGALIEI, FRANCISCO DA COSTA GOMES
Mii și mii de bucureșteni au salutat cu prietenie 
pe șeful statului portughez. Primirea deosebit 
de călduroasă a dat expresie simpatiei și senti
mentelor de solidaritate pe care poporul român 

le nutrește față de poporul portughez

Cronica întrecerii-mereu
mai bogată in realizări

în acest an: 200 de noi capacități 
au început să producă

La invitația președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și â tovarășei Elena Ceaușescu, vineri la amiază au sosit în Capitală, într-o vizită oficială in țara noastră, președintele Republicii Portugheze, generalul Francisco da Costa Gomes, și doamna Maria Estela da Costa Gomes.întilnirea dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Francisco da Costa Gomes inaugurează, în fapt, dialogul la nivel înalt româno-portughez — moment de însemnătate istorică pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și solidaritate statornicite între popoarele țărilor noastre.Ceremonia sosirii are loc pe aeroportul Otopeni, unde domnește o atmosferă sărbătorească. Pe platoul aerogării slnt mii de bucureșteni care au venit să-i salute pe înalții oaspeți.Deasupra salonului oficial se află portretele președinților Nicolae Ceaușescu și Francisco da Costa Gomes. Sint arborate drapelele de stat ale României și Portugaliei. Pe mari
L ■

Dineu oferit de președintele Nicolae Ceaușescu 
si tovarășa Elena Ceaușescu» J ’Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au oferit, vineri seara, un dineu oficial in onoarea președintelui Republicii Portugheze, generalul Francisco da Costa Gomes, și a doamnei Maria Estela da Costa Gomes.Au luat parte tovarășii Manea Mănescu, Emil Bobu, Ștefan Voitec, Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe O- prea. Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, 

pancarte sînt înscrise urările : „Bun sosit in Republica Socialistă România Excelenței Sale domnului general Francisco da Costa Gomes, președintele Republicii Portugheze", „Să se dezvolte continuu relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Portugalia, în interesul ambelor noastre popoare, al cauzei păcii și Înțelegerii în lume".în așteptarea distinșilor soli ai poporului portughez au venit tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu.Sînt prezenți, de asemenea, tovarășii Manea Mănescu, Emil Bobu, Emil Drăgănescu, Paul Niculescu, Ion Pățan. Gheorghe Rădulescu, Ștefan Andrei, Nicolae Giosan, Ion loniță, loan Ursu, precum și George Macovescu, ministrul afacerilor externe, alți membri ai guvernului, conducători de instituții centrale, generali și ofițeri superiori.Sînt de față ambasadorul României la Lisabona, Marin Iliescu, și
(Continuare in pag. a IlI-a)

Ștefan Andrei, Iosif Banc, Nicolae Giosan, Ion loniță, Vasile Patilineț și Ioan Ursu, Mihai Marinescu și Angelo Miculescu, viceprim-miniștri ai guvernului, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, alți membri ai guvernului, conducători de instituții centrale, personalități ale vieții noastre științifice și culturale, generali.Au participat maior Ernesto de Melo Antunes, comandant Carlos Al- mada Contreiras, maior Josă Bernardo do Canto e Castro, dr. Josă da Silva Lopes, dr. A. J. Avelas Nunes, Tomas de Mello Breynes Andersen și

celelalte persoane oficiale care fi însoțesc pe președintele Portugaliei.In timpul dineului, desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Francisco da Costa Gomes au rostit toasturi.Urmărite cu viu interes și subliniate cu aplauze de cei prezenți la dineu, toasturile au fost marcate, in mod solemn, la Încheierea lor, de intonarea Imnului de Stat al Republicii Portugheze și Imnului de Stat al Republicii Socialiste România.(Agerpres)

VIZITĂ PROTOCOLARĂPreședintele Republicii Portugheze, general Francisco da Costa Gomes, și doamna Maria Estela da Costa Gomes au făcut, în cursul serii de vineri, o vizită protocolară președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae . Ceaușescu, și tovarășei Elena Ceaușescu.
ASTĂZI, IN JURUL OREI 18,00, POSTURILE NOAS
TRE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE VOR TRANSMITE 
DIRECT DE LA PALATUL REPUBLICII CEREMONIA 
SEMNĂRII DOCUMENTELOR OFICIALE ROMÂNO- 

PORTUGHEZE

Convorbirea ce a avut loc cu acest prilej s-a desfășurat într-o ambianță cordială, sub semnul sentimentelor de caldă prietenie și solidaritate ce șl le nutresc reciproc popoarele român și portughez.

Trusturile și întreprinderile specializate ale Ministerului Construcțiilor Industriale au introdus, anul acesta. în circuitul economic al tării mai mult de 200 de capacități de producție, din care 153 importante. De menționat că 22 dintre a- ceste obiective de investiții au fost predate beneficiarilor din industrie și agricultură în avans fată de

termenele stabilite da graficele de execuție.Recent, au început să producă Fabrica de dispozitive și stanțe din Focșani, o linie de ciment (600 000 tone pe an) și alta de var (100 000 tone pe an) la Combinatul de lianți și azbociment de la Fieni-Dîmbovița, Fabrica de materiale izolatoare de la Șim- leu Silvaniei, instalația de piroliză nr. 2 și cea de stiren de pe
Au îndeplinit cincinalul

• Combinatul do prelucrare a lemnului din Suceava a intrat, în- cepind de ieri, în rîndul unităților care au îndeplinit înainte de termen prevederile actualului cincinal. Acest succes are la bază, între altele, valorificarea superioară a masei lemnoase, utilizarea rațională a spațiilor existente, o susținută acțiune de înnoire a tehnologiilor de producție și a nomenclatorului de fabricație. Ca urmare a avansului cîștigat, colectivul combinatului va realiza, pînă la finele acestui an, o producție industrială suplimentară în valoare de peste 400 milioane Iei, concretizată, între altele, in 13 900 mc placaj, 25 500 tone plăci fibrolemnoase, 2 milioane mp plăci înnobilate, precum și mobilă in valoare de 14Ș milioane lei. (Gheorghe Parascan).• Colectivele de Ia 8 mari instalații de pe platforma petrochimică Borzești au înscris pe graficul întrecerii un succes remarcabil : realizarea cu aproape 7 luni mai devreme a sarcinilor de plan din actualul cincinal. Este vorba de instalațiile de detoxan, erbicide 2, 4 D. insecticide condiționate, triclore- tilenă, monoclorbenzen, acid mo- nocloracetic. hidrogen și acetilenă. Calculele estimative arată că pînă la finele anului petrochimiștii de aici vor realiza în plus o producție fn valoare de peste 300 milioa

platforma petrochiml- că-Pitești, încă două capacități la întreprinderea de utilaj chimic Borzești, țesă- toria de bumbac și filatura de fire melana, ambele din Buzău, Fabrica de mobilă din Vernești-Buzău și întreprinderea de conserve din Huși, întreprinderea .integrată de bumbac de la Slatina și multe alte obiective și capacități de producție. (Agerpres) 
ne lei. Aceasta se va concretiza. Intre altele, in circa 14 600 tone insecticide condiționate, 4 000 tone detoxan. 10 000 tone monoclorbenzen, 3 500 tone erbicide 2, 4 D și alte produse necesare economiei naționale. (Gheorghe Baltă).• Pînă acum, 21 mari unități e- conomice din județul Satu-Mare au raportat realizarea cincinalului inainte de termen, creîndu-se condiții ca, pînă la finele anului, să se obțină suplimentar o producție în valoare de peste 2 miliarde lei.Alte cinci unități au anunțat că, prin exploatarea rațională a mașinilor și utilajelor, intensificarea ritmului de lucru în toate sectoarele, își vor înscrie in curînd numele pe lista celor cu cincinalul îndeplinit.• întreprinderea „Electroceramica" Turda, întreprinderea de celule electrice prefabricate Băilești și fabrica de aparataj din cadrul întreprinderii „Electroputere", unități aparținind Centralei de mașini și aparataje electrice Craiova, și-au îndeplinit cincinalul la producția globală, iar Fabrica de transformatoare electrice mici Fi- liași și planul producției-marfă. Colectivele centralei au realizat în plus, în intervalul care a trecut din acest an, o producție în valoare de 53 000 000 lei. (Agerpres)

Toastul președintelui 
Nicolae CeausescuDomnule președinte.Doamnelor și domnilor,Prieteni și tovarăși,Este o deosebită plăcere pentru nod să vă avem ca oaspeți ai poporului român, pe dumneavoastră, domnule președinte, și pe doamna Maria Gomes, să vă salutăm incă o dată în mod cordial și să vă urăm un bun venit in România.Vizita dumneavoastră in țara noastră are loc după a îndelungată perioadă în care poporul român și poporul portughez — datorită condițiilor cunoscute — nu au avut posibilitatea să dezvolte colaborarea la care erau chemate prin vechile lor tradiții, prin originea latină comună, prin multe afinități de limbă, de civilizație.Sîntem bucuroși că, după o lungă perioadă de dictatură fascistă, poporul portughez, forțele democratice, forțele armate au reușit să deschidă calea dezvoltării democratice, progresiste a Portugaliei.Știm din propria noastră experiență ce a însemnat dictatura fascistă, deoarece și poporul român a cunoscut dictatura fascistă și, mai mult chiar, dominația Germaniei hltleriste.Este adevărat, poporul român a răsturnat dictatura fascistă și dominația Germaniei hitleriste cu 31 de ani în urmă. Am realizat aceasta printr-o largă colaborare a tuturor forțelor democratice naționale, prin unitatea strînsă între comuniști și socialiști — care a constituit factorul primordial al succesului întregii noastre activități — prin unitatea cu alte forțe democratice naționale, cu partidele de atunci, prin colaborarea strînsă cu armata, cu comandamentul suprem, inclusiv cu palatul, cu regele.Așa cum v-am spus în convorbirile din această seară, chiar în acest palat au fost arestați Antonescu și guvernul său fascist și a fost instaurat noul guvern care a deschis lupta pentru dezvoltarea nouă a României.Iată de ce apreciem mult lupta desfășurată de forțele democratice, de forțele armate, de poporul portughez pentru lichidarea dictaturii fasciste și pentru dezvoltarea democratică a țării. Știm că aceasta a deschis totodată calea pentru lichidarea colonialismului, a creat condiții ca popoarele din Africa — Mozambic. Angola, Guineea-Bissau — să-și poată dobîndi independența deplină.Iată de ce poporul român, guvernul nostru, noi toți v-am întimpinat cu calde sentimente de prietenie, vă- zînd în dumneavoastră și in ceilalți colaboratori care vă însoțesc pe reprezentanții forțelor care au lichidat
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Toastul presediut
Francisco da Costa GomesDomnule președinte,Doamnă Elena Ceaușescu,Doamnelor,Domnii mei,Cele două popoare ale noastre sînt păstrătoare, antropologic vorbind, unul la orient și altul la occident, ale limitei mărețului Imperiu Roman.în clepsidra istoriei s-au scurs aproape 20 de secole de la vremea împăratului Traian. Lui i-ar fi fost imposibil să-și imagineze că introducînd cultura romană in Dacia Felix a făcut să devină atit de simplă și naturală îmbrățișarea frățească a popoarelor care sîntem noi astăzi.Ne revine onoarea de a fi pus sfîrșit la 30 de ani de tăcere in relațiile diplomatice ale celor două popoare ale noastre, care, în mod potențial, au atit de multe condiții pentru o intimă și fecundă prietenie. Nu vom trăda această vocație imanentă a două vechi țări ale căror popoare au rădăcini culturale și temperamente comune pentru a trăi într-o armonie de interese. Telecomunicațiile, transporturile aeriene, feroviare și maritime au făcut foarte mică distanța geografică care le separa altădată. Idei, persoane, produse ale industriei ușoare și grele vor putea fi schimbate între cele două țări ale noastre, pe baza interesului reciproc. De la revoluția noastră din 25 aprilie 1974 am stabilit deja acorduri bilaterale în domeniile cultural și științific, al vizelor, transporturilor aeriene și turismului.Venim să încheiem cu dumneavoastră un acord comercial, altul de cooperare economico-industrială și teh- nico-științifică și, bineînțeles, Tratatul de prietenie și cooperare, extrem de dens în semnificații politice. Ră- mîn disponibile instrumentele legale pentru un vast schimb, in măsura în care n-or să lipsească executanților noștri inspirația și hotărîrea pentru o fecundă dezvoltare a colaborării pe baza adevăratelor noastre interese comune.înainte de a vorbi despre repercusiunile politice care trebuie să le atribuim acestei vizite a noastră, permiteți-mi o sinteză' a anului prim al revoluției noastre. Din 1973, oameni fără frică au trăit ore secrete de veghe in cadrul conspirației eliberatoare. Nu au dormit lunga noapte a lui 25 aprilie 1974 și, fără violență și fără sînge, au dus la revoluția florilor care i-au dat poporului patria eliberată. Programul Mișcării Forțelor Armate, generos în concepte și amplu în libertăți, a definit trei obiective esențiale : decolonizare!, democratizarea și
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„Ați vorbit și ați acționat în numele nostru, în folosul 
patriei, al cauzei generale a păcii și securității

- _ ■ ........................................— ........

popoarelor. Și ați făcut-o în mod strălucit!“
împreună cu întregul nostru popor, comuniștii, oamenii muncii, toți locuitorii Capitalei v-au urmărit cu vie satisfacție și legitimă mîndrie patriotică, mult stimate tovarășe Nicolae . Ceaușescu, !n vizita pe care âți întreprins-o în Brazilia și Mexic, ea sol de onoare al poporului român, reprezentant fidel al năzuințelor ți idealurilor națiunii noastre socialiste, militant activ pentru întărirea prieteniei, colaborării ți solidarității internaționaliste, pentru triumful cauzei păcii și progresului în întreaga lume— se spune in telegrama Comitetului municipal București al P.C.R.Comuniștii, toți cetățenii Capitalei dau o înaltă apreciere rezultatelor acestei vizite, documentelor semnate și acordurilor încheiate, convorbirilor avute cu conducători de stat din Senegal, Brazilia, Venezuela, Mexic, Statele Unite ale Americii, Anglia, în care văd încă o confirmare a realismului politicii interne și externe a partidului și statului nostru, stabilită cu strălucire de istoricul Congres al XI-lea al partidului.Sîntem mîndri, iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, că avem fericirea să trăim în această epocă de a- firmare plenară a României în lume, sub conducerea înțeleaptă a partidului, a dumneavoastră, secretarul general al partidului și președintele republicii, care întruchipați minunat voința ți aspirațiile întregii noastre națiuni către o nouă ordine politică ți economică, către o lume mai bună și mai dreaptă.Salutînd eu sentimente de deplină satisfacție ți legitimă mîndrie patriotică rezultatele vizitei. Comitetul județean Alba al P.C.R. scrie în telegrama adresată secretarului general al partidului : Spiritul constructiv, sinceritatea, principialitatea, pasiunea revoluționară și înaltul umanism ce vă caracterizează s-au relevat pregnant și în această importantă vizită de larg ecou internațional. confirmînd încă o dată iustețea politicii interne, clarvăzătoare a partidului nostru si dinamismul activității internaționale a României socialiste.Animați de neprețuita dumneavoastră pildă de patriotism ți dăruire comunistă și mobilizați de prețioasele indicații date In timpul recentei vizite întreprinse în județul nostru, de vibrantul mesaj adresat națiunii cu prilejul sărbătoririi a 375 de ani de Ia prima unire politică a tarilor române sub Mihai Viteazul și 2000 de ani de atestare documentară a localității Alba Iulia. vă asigurăm, stimate tovarășe secretar general, că oamenii muncii — români, maghiari, germani — de pe această strămoșească vatră de cultură și civilizație a poporului român vor face totul pentru a transpune în viată în mod exemplar istoricele hotărîri ale celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român.Locuitorii județului Arad, asemenea întregului nostru ponor — se soune în telegrama Comitetului județean Arad al P.C.R. si consiliului popular județean — au urmărit cu viu interes manifestările vibrante de prietenie, stimă și considerație cu care atî fost întîmm'nat pretutindeni, tovarășe secretar general, văzînd In acestea noi si puternice expresii ale prestigiului de care se bucură tara noastră în întreaga lume. Aceasta constituie o nouă și elocventă dovadă a realismului ooliticii externe a partidului si statului nostru, a contribuției dumneavoastră personale la cauza generală a bunei înțelegeri ți conlucrări internaționale.încununată cu deplin succes, noua vizită efectuată pe corttinentul lati- no-american demonstrează încă o dată consecvența cu care sînt înfăptuite orientările stabilite de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român de întărire a relațiilor cu toate statele, fără deosebire de orîn- duire socială, de sporire a contribuției României la eforturile desfășurate pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale.în telegrama Comitetului județean Argeș al P.C.R. se arată că oamenii muncii de pe meleagurile argeșene. care au urmărit cu viu interes și nemărginită satisfacție strălucita solie de pace, prietenie și colaborare, dau o înaltă apreciere remarcabilelor rezultate obținute. Adresîndu-vă din adîncul ființei noastre cele mai calde mulțumiri pentru^ activitatea dumneavoastră neobosită, plină de cutezanță și clarviziune științifică, pentru contribuția inestimabilă la a- firmarea internațională a scumpei noastre patrii, sîntem bucuroși să vă raportăm că în această perioadă și noi, argeșenii — ca întreaga țară— am muncit cu mai multă însuflețire pentru realizarea programului stabilit de partid în industrie, investiții și agricultură, pentru îndeplinirea și depășirea planului de producție, pentru o mai bună folosire a potențialului uman și tehnic al întreprinderilor, pentru intensificarea ritmului de construcții-montaj pe șantierele de investiții.Vă adresăm, din adîncul Inimilor noastre, tradiționala și calda urare ..Bine ați venit" — se spune în telegrama Comitetului județean Bacău al P.C.R. și conailiului popular județean.Solia de pace, prietenie șl colaborare a poporului român. Întărită ți amplificată de înaltul prestigiu, de stima și respectul de care vă bucurați în rindul conducătorilor de stat st de partid din lume, a marcat și în acest strălucit itinerar în Brazilia și Mexic, în întîlnirile cu reprezentanții unor partide comuniste și democrate. în convorbirile purtate cu conducătorii Senegalului. Venezuelei. Statelor Unite ale Americii ți Angliei, un nou pas. important tn statuarea In lume a principiilor noii ordini politice Și economice, al cărei promotor militant și consecvent sînteți.Departe de fruntariile țării, dumneavoastră. destoinic bărbat de stat, cel mai iubit si înțelept fiu al poporului român, animat de nobile idealuri internaționaliste, ați purtat ca pe un stindard luminos gindurile și aspirațiile noastre, aducînd o nouă contribuție la afirmarea în lume a națiunii române.

Minunatul exemplu pe care ni-1 oferiți zi de zi prin vasta și neobosita dumneavoastră activitate ne mobilizează energiile creatoare pentru o participare tot mai rodnică la înfăptuirea integrală a Programului partidului nostru de ridicare a României socialiste pe cele mai Înalte trepte ale bunăstării ți civilizației.Adresîndu-vă din adîncul inimii noastre un călduros ..bun venit" pe pămfntul patriei străbune — țe spune în telegrama Comitetului județean Bistrița-Năsăud și consiliului popular județean — folosim acest prilej pentru a ne exprima deplinul acord, via satisfacție și recunoștință față de rezultatele vizitei, fată de neobosita dumneavoastră activitate, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Aprobînd din adîncul ființei noastre activitatea desfășurată cu ocazia acestei vizite, ștrînși uniți în jurul partidului, al conducerii sale înțelepte, vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu tot devotamentul nostru pentru a traduce în viață sarcinile ce ne revin din mărețul Program e- laborat de Congresul al XI-lea al P.C.R.. aducîndu-ne astfel contribuția la înălțarea tot mai rapidă a patriei la locul ce și-1 merită Intre toate țările lumii.In telegrama Comitetului Județean Botoșani al P.C.R. se arată că oamenii muncii de pe meleagurile botoșă- nene, care au urmărit cu deosebit interes ți mîndrie patriotică vizita pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au întreprins-o în Brazilia și Mexic, convorbirile la cel mai înalt nivel purtate la Dakar. Caracas, Washington și Londra, văd tn aceasta o nouă și luminoasă pagină tn cronica prieteniei poporului român cu toate popoarele lumii, o nouă și prestigioasă afirmare a României socialiste In viața internațională.Manifestările vibrante de prietenie, stima și considerația cu care ați fost tntîmpinat pretutindeni reprezintă noi și puternice expresii ale prestigiului de care s'e bucură tara noastră în întreaga lume, ca și prețuirea politicii externe promovate de Partidul Comunist Român, la elaborarea și înfăptuirea căreia dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu. aveți un rol hotărîtor.Vă raportăm. Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că în această perioadă comuniștii, toti oamenii muncii din județ au muncit cu spirit de răspundere, cu devotament și pasiune. asigurind desfășurarea intensă * activității In toate domeniile.Alături de întregul nostru popor, oamenii muncii de pe meleagurile brașovene — români, maghiari și germani — se spune în telegrama Comitetului județean Brașov al P.C.R și consiliului popular județean, au urmărit cu viu interes și deplină satisfacție solia de pace si prietenie, de înțelegere și colaborare tnt.re popoare. prin care atî reafirmat principiile trainic? ce guvernează politica Internă si externă a partidului si statului nostru, la a cărei fundamentare si elaborare vă aduceți cea mal înaltă contribuție.Sîntem animați de o mare admirație și mîndrie patriotică pentru primirea deosebită de care v-ați bucurat, pentru sentimentele de aleasă prețuire cu care v-au tntîmpinat pretutindeni popoarele țărilor vizitate șl reprezentanții lor — expresie a remarcabilei dumneavoastră personalități de mare om politic și de stat, a aprecierii de care vă bucurați Pe toate meridianele globului pentru consecventa și fermitatea eu care militați pentru Instaurarea unei noi ordini economice șl politica Internationale.Cu aceste gtnduri. vă asigurăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că oamenii muncii din județul nostru. în frunte cu comuniștii, nu-si vor precupeți nici un efort pentru înfăptuirea exemplară a politicii interne si externe a partidului si statului nostru, a hotărîrilor Congresului al XI-lea al P.C.R.. precum și a obligațiilor ce ne revin din acordurile si înțelegerile de cooperare încheiate eu țările vizitate.Tn telegrama Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R. se arată că oamenii muncii din județ — români, germani, sîrbi și de alte naționalități — care au urmărit cu deosebit interes vizita efectuată In Republica Federativă a Braziliei sî tn Statele Unite Mexicane, dau o înaltă apreciere efortului pe care il depune secretarul general al partidului pentru extinderea colaborării eu toate popoarele lumii și făurirea unui climat de pace și înțelegere între națiuni.Ne manifestăm și cu acest prilej, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, deplina adeziune față de politica înțeleaptă pe care o promovați, precum și hotârîrea nestrămutată de a transpune in viață toate indicațiile dumneavoastră pentru înfăptuirea Programului partidului nostru de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a scumpei noastre patrii. România, spre comunism.Căldura și entuziasmul cu care ați fost intimpinat in Brazilia și Mexic, precum și în timpul escalelor de la Dakar, Caracas, Washington și Londra, rezultatele convorbirilor purtate, comunicatele comune care consfințesc viabilitatea și umanismul principiilor promovate de către dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu. tn relațiile dintre statele lumii — se spune în telegrama Comitetului județean Cluj al P.C.R. — afirmă încă o dată rolul deosebit ce revine statelor mici și mijlocii in soluționarea problemelor cardinale cu care se confruntă omenirea, deschid noi perspective de colaborare și cooperare, reciproc avantajoase, intre România și țările vizitate, in domeniile economic, tehnic, științific și cultural.Odată cu urarea fierbinte de bun •osii pe pămintul scump al României socialiste, pe care v-o adresăm, din toată inima, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și mai vrednic fiu al poporului, și tovarășei Elena Ceaușescu, vă încredințăm că întrea

ga dumneavoastră activitate, rezultatele acestor vizite constituie pentru noi toți — români, maghiari, germani și de altă naționalitate — un nou imbold în angajarea plenară la înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de cel de-al XI-lea Congres al partidului.Dînd glas profundelor sentiment» de legitimă mîndrie patriotică cu care oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități, organizați in sindicate, au urmărit vizita de însemnătate Istorică efectuată in Brazilia și Mexic de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu. Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, relevă, în telegrama adresată secretarului general al partidului că această solie de pace constituie o nouă și puternică afirmare a principiilor politicii externe a României, de lărgire a relațiilor de colaborare pe multiple planuri, pentru instaurarea unui climat de pace și securitate tn viața internațională.Aprecierile minunate adresate fără excepție țării noastre, pretutindeni unde v-ați întilnit cu reprezentanții statelor vizitate, contribuția dumneavoastră remarcabilă Ia promovarea principiilor prieteniei și cooperării între toate popoarele sint o expresie elocventă șl o confirmare 
a strălucitelor succese dobîndite de poporul român pe plan politic, economic, social și spiritual, a voinței și luptei sale hotărîte pentru afir

Scrisori și telegrame adresate 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

exprimă satisfacția și mîndria pentru 
succesul noii misiuni de pace și prietenie 
între popoare, pentru documentele 
semnate, pentru înțelegerile convenite, 
pentru pozițiile de înaltă principialitate 
susținute cu prilejul vizitelor în Brazilia 
și Mexic, al convorbirilor la nivel înalt 
de la Dakar, Caracas, Washington 

și Londra
marea năzuințelor și intereselor sal» fundamentale.Vă asigurăm și cu acest prilej, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sindicatele nu-și vor precupeți eforturile, energia și capacitatea lor de munca pentru mobilizarea mai largă a oamenilor muncii în întrecerea pentru realizarea exemplară ■ angajamentului național — înfăptuirea cincinalului Înainte de termen.Sentimente d« profundă stimă fl înaltă prețuire față de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, străluciți mesageri pe meleagurile Americii Latine, sînt exprimate, de asemenea, in telegrama Comitetului județean Covasna al P.C.R., în care se spune: Urmînd permanent exemplul de muncă și viață pe care-1 oferiți întregului popor, vă raportăm, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu. că oamenii muncii de pe meleagurile județului Covasna au obținut in marea întrecere socialistă națională rezultate deosebite, fiind in prezent unite toate eforturile pentru Îndeplinirea angajamentului organizației județene de partid de realizare a cincinalului înainte de termen, pentru asigurarea unei producții agricol» superioare anilor precedenți.Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți cei ce trăiesc și muncesc in această parte a tării nu-și vor precupeți eforturile pentru o cit mai deplină valorificare a resurselor materiale și u- mane de care dispun, pentru îndeplinirea exemplară a Programului Partidului Comunist Român, adoptat de cel de-al XI-lea Congres, de edificare pe pămîntul patriei a societății socialiste multilateral dezvoltata fi înaintare spre comunism.Cu profundă emoție și satisfacție, comuniștii, harnicii locuitori ai județului Dîmbovița au urmărit vreme de o săptămînă strălucita solie de pace, prietenie și colaborare internațională pe care dumneavoastră, mult stimate și Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, ați purtat-o In numele poporului român pe meleagurile Americii Latine — se spune în telegrama Comitetului Județean Dîmbovița al P.C.R.Deși v-ati aflat la mii de kilometri depărtare de patrie, inimile și gindurile noastre v-au Însoțit și au trăit odată cu dumneavoastră emoția marelui eveniment istoric al întîlnirif și întăririi prieteniei frățești cu cele două popoare de care ne leagă puternice afinități de limbă și cultură.în tot acest timp, noi. dimbovitenii. alături de întregul popor, ne-am amplificat eforturile de a înfăptui in mod exemplar sarcinile ce ne revin din actualul cincinal, din istoricele hotăriri ale Congresului al XI-lea, dorind ca la întoarcerea dumneavoastră acasă să vă dovedim sentimentele noastre de devotament nețărmurit, întîmpinîndu-vă, odată cu 

urarea de „bun venit**, eu noi fi semnificative succese.Asemenea întregului popor, comuniștii, toți oamenii muncii gorjeni au urmărit cu mîndrie și aleasă admirație, cu sentimente de adîncă dragoste și prețuire, de totală aprobare, vizita întreprinsă de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, In Brazilia fi în Mexic, celelalte momente ale acestui istorie itinerar al păcii și colaborării internaționale, prilejuite de convorbirile dumneavoastră la Dakar, Caracas, Washington, Londra — se spune în telegrama Comitetului județean Gorj și consiliului popular județean.Sîntem deosebit de mîndri, mult stimate tovarășe secretar general, că renumele României socialiste pe toate meridianele globului pămîntesc se leagă in mod organic de prestigiul și personalitatea dumneavoastră, de activitatea neobosită și modul magistral In care militați pentru progresul și bunăstarea națiunii noastre, pentru afirmarea sa viguroasă pe arena internațională.încrederea nestrămutată in politica internă și externă a Partidului Comunist Român, recunoștința și dragostea nemărginită ce vi le purtăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, constituie pentru fiecare dintre noi puternice imbolduri de muncă rodnică.Stăptniți de puternica mîndrie patriotică și deosebita satisfacție pen

tru rezultatele rodnica ale noii solii de pace și prietenie pe care ați purtat-o pe meleagurile Senegalului, Braziliei, Mexicului, Venezuelei, Statelor Unite ale Americii și Angliei, oamenii muncii — români și maghiari — din județul Harghita vă transmit cu acest prilej caldele lor sentimente de adeziune totală la ideile pe care, in numele poporului român, le-ați promovat cu consecvență și strălucire de-a lungul întregii vizite — se spune în telegrama Comitetului județean Harghita al P.C.R.Pentru noi toți, momentele d» Înălțătoare mîndrie patriotică prilejuite de excepționalele rezultate ale acestei noi solii românești peste hotare constituie un imbold puternic in munca pentru înfăptuirea hotă- ririlor Congresului al XI-lea al partidului, pentru îndeplinirea cincinalului Înainte de termen, convinși fiind că aportul nostru se Înscrie in vasta operă de afirmare p» toate planurile a României socialiste.în telegrama Comitetului județean Hunedoara al P.C.R. se arată : Minerii și siderurgiștii, toți cei ce trăiesc și muncesc pe meleagurile județului nostru au însoțit cu gindurile și simțămintele lor muncitorești, cu legitim interes și nețărmurită încredere istorica dumneavoastră vizită, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, efectuată împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu. cu ceilalți conducători de partid și de stat, tn Brazilia și Mexic, cit și întîlnirile și convorbirile fructuoase pe care le-ați avut, în cadrul acestei noi și deosebit de importante acțiuni internaționale, cu cele mai inalte oficialități din Senegal. Venezuela, Statele Unite ale Americii și Marea Bri- tanie.Fiind In permanență alături de dumneavoastră, am trăit și ne-am bucurat de caldele manifestări de prietenie, stimă și considerație cu care ați fost intimpinat și înconjurat pretutindeni — expresie autentică a Înaltei prețuiri de care se bucură astăzi în lume poporul nostru harnic și talentat, politica externă promovată cu consecvență de către România socialistă.Cu mîndrie și dragoste fierbinte vă raportăm că tn aceste zile de Iunie noi colective hunedorene au Îndeplinit prevederile cincinalului actual. numărul acestora ridicindu-se acum la 19. Vă asigurăm, scumoe tovarășe Nicolae Ceaușescu. că. strîns uniți în jurul partidului, al conducerii sale, ne vom dărui tn continuare cu aceeași pasiune și a- celași devotament muncii creatoare pentru dobîndirea de rezultate de prestigiu în toate sferele de activitate. pentru a ne onora exemplar obligațiile ce ne revin din acordurile și înțelegerile tncheiate. pentru înaintarea mai dinamică a României spr» viitorul socialist și comunist.

Insoțindu-vă cu inima și gîndul, eu recunoștință și dragoste fierbinte in vizita pe care ați intreprins-o în Brazilia și Mexic, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Ialomița au trăit sentimente de profundă mîndrie patriotică pentru prestigiul și prețuirea de care vă bucurați in întreaga lume — se arată în telegrama Comitetului județean Ialomița al P.C.R. înaltele onoruri cu care ați fost primit, rezultatele remarcabile obținute în această vizită demonstrează. încă o dată, marele prestigiu și respect de care vă bucurați, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru contribuția inestimabilă la afirmarea internațională a patriei noastre, pentru întărirea legăturilor de colaborare și prietenie cu toate popoarele lumii, indiferent de orinduirea social-politică. Aceasta demonstrează clarviziunea cu care dumneavoastră abordați problemele de stringentă actualitate in viața internațională, găsind de fiecare dată soluții pentru asigurarea unei depline înțelegeri cu toate personalității» politice cu care intrați în contact.Tn telegrama Comitetului județean Ilfov al P.C.R. se arată : Comuniștii, toți locuitorii județului nostru trăiesc sentimente înălțătoare de mîndrie patriotică pentru stima cu care este privită România socialistă în lume, stimă și apreciere ridicată la un nivel și mai înalt prin noua solie de pace, prietenie, înțelegere și colaborare internațională pe care dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po

porului, ați purtat-o cu atîta demnitate și strălucire în vizitele întreprinse în Brazilia și Mexic și cu prilejul convorbirilor la nivel înalt de la Dakar. Caracas, Washington și Londra.Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, stimate tovarășe secretar general, că, însuflețiți de aceste sentimente, vom munci fără preget și cu nețărmurit devotament, astfel ca județul Ilfov să-și aducă o contribuție cit mai mare la înălțarea scumpei noastre patrii pe culmi cit mai înalte de civilizație și progres, pentru a da viață luminoaselor obiective înscrise în Programul partidului, adoptat Ia cel de-al XI-lea Congres.Alături de întregul nostru popor, mehedințenii au urmărit cu viu interes și legitimă mîndrie patriotică desfășurarea vizitei pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați- tn- treprins-o recent in mai multe state din America Latină — se spune în telegrama Comitetului județean Mehedinți al P.C.R. și consiliului popular județean.Convorbirile fructuoase eu personalități ale vieții politice, economice și sociale din țările vizitate, documentele semnate, rezultatele pozitiv» ale vizitei, neobosita activitate desfășurată de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, au constituit pentru noi, mehedințenii, un puternic imbold tn vasta și neobosita activitate creatoare pentru înfăptuirea marelui o- biectiv național -r cincinalul înainte de termen.Făcîndu-ne ecoul voinței comuniștilor, tuturor celor care in fabrici și uzine, pe șantiere și ogoare acționează cu răspundere, cu dăruire și abnegație pentru a dobîndi noi și remarcabile succese, raportăm conducerii partidului, dumneavoastră personal, că pină la această dată 14 unități, din care 7 republicane, au raportat realizarea integrală a prevederilor actualului cincinal, sporul de producție înregistrat depășind 1.4 miliarde lei.Tineretul și studenții patriei, car» v-au însoțit cu gîndul și inimile pline de dragoste adincă și mîndrie patriotică in vizitele pe care le-ați efectuat, împreună cu stimata tovarășă Elena Ceaușescu, în Brazilia și Mexic, își exprimă deplina adeziune și satisfacție față de această nouă și importantă' solie de pace și cooperare între popoare, de strălucitele rezultate care se înscriu ca o contribuție de inestimabilă valoare Ia dezvoltarea prieteniei și colaborării dintre România și țările vizitate — se spune tn telegrama Comitetului Central al U.T.C.Atmosfera cordială cu care ați fost tntîmpinat pretutindeni sînt tot atî- tea manifestări de prietenie și Înalt respect față de cel mai iubit mesager ai națiunii române, patriot înflă

cărat și internaționalist consecvent, față de poporul român, cu ale cărui aspirații vă identificați prin întreaga dumneavoastră luptă și activitate. Și cu acest prilej, prin dumneavoastră, poporul român a realizat și întărit noi prietenii, a făcut cunoscute eforturile sale de a ridica, pe culmi tot mai înalte, patria sa liberă și independentă.Acționînd eu deplină responsabilitate în spiritul indicațiilor și chemărilor dumneavoastră, tineretul și studenții patriei se pregătesc să întîm<- pine cel de-al X-lea Congres al U.T.C. și cea de-a X-a Conferință a U.A.S.C.R. prin fapte de muncă și noi succese în toate domeniile, prin intensificarea activității de educare revoluționară, comunistă a tineretului, în spiritul Codului principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste.Făcîndu-se ecoul sentimentelor de stimă și prețuire, de legitimă min- drie patriotică cu care locuitorii județului Mureș — români, maghiari, germani — au urmărit vizita întreprinsă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, pe meleagurile A- mericii Latine, Comitetul județean Mureș al P.C.R. și consiliul popular județean relevă in telegrama adresată secretarului general al partidului că fiecare din etapele vizitei a adus o nouă confirmare a justeței și realismului orientărilor Congresului al XI-lea al partidului, a pozițiilor și acțiunilor României socialiste pentru democratizarea întregii vieți internaționale, pentru soluționarea problemelor lumii contemporane potrivit intereselor tuturor popoarelor, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.Acum, la înapoierea in patrie, urindu-vă un călduros „bine ați venit". mulțumindu-vă din inimă, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru rodnica activitate pe care ați desfășurat-o, vă asigurăm că oamenii de pe meleagurile Mureșului și Tîr- navelor, in frunte cu comuniștii, își vor dărui și în viitor cu abnegație întreaga capacitate de muncă înfăptuirii politicii interne și externe a partidului și statului nostru, îndeplinirii înainte de termen a prevederilor actualului cincinal, a sarcinilor ce ne revin din acordurile încheiate.Oamenii muncii de naționalitate maghiară din țara noastră, împreună cu întregul popor, au urmărit cu îndreptățită bucurie și. satisfacție desfășurarea strălucită a înaltei dumneavoastră misiuni consacrate păcii. înțelegerii și cooperării internaționale pe care ați tnfăptuit-o cu prilejul vizitei oficiale întreprinse, Împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Brazilia și Mexic, al Intîlnirilor și convorbirilor pe care le-ați avut cu președintele Senegalului, al Venezuelei și al Statelor Unite ale Americii, cu primul ministru al Marii Britanii — se spune în telegrama Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din țara noastră.încununată cu deplin succes, a- ceastă vizită, ca și cele pe care le-ați întreprins în alte țări din Europa, Asia». Africa, America Latină. înscrie o nouă contribuție de importanță istorică a țării noastre la instaurarea unei noi ordini politice și economice in viața internațională.Alăturăm adeziunea noastră totală la nemărginită recunoștință a poporului român pentru activitatea prodigioasă pe care ați desfășurat-o. pentru modul impresionant în care puternica dumneavoastră personalitate a întruchipat-o și cu acest prilej. De asemenea, exprimăm înalta noastră apreciere fată de contribuția a- dusă de stimata tovarășă Elena Ceaușescu la întărirea colaborării internaționale a oamenilor de știință, lnvățămînt și cultură, menită să dea noi dimensiuni realizării deziderate-^ lor de progres economic și social, d»' bunăstare și fericire ale popoarelor.Permiteți-ne, eu ocazia reîntoarcerii din vizita oficială pe care ați efectuat-o împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în Brazilia și Mexic, să vă transmitem expresia sentimentelor noastre de cea mai sinceră bucurie, deplina noastră satisfacție și întreaga adeziune față de rezultatele acestei noi călătorii de prietenie, desfășurată la scurt timp după memorabila vizită tn Asia și Africa — se spune în telegrama Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană din țara noastră, împreună cu întregul popor, populația de naționalitate germană din țara noastră a urmărit cu deosebit interes și mîndrie patriotică activitatea neobosită pe care ați desfășurat-o, stimate tovarășe Ceaușescu, pe intreg parcursul vizitelor, ea mar- cînd o nouă și valoroasă contribuție • României socialiste la dezvoltarea relațiilor de prietenie, colaborare și înțelegere între popoare.Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de totala noastră adeziune față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, de hotărîrea fermă a populației de naționalitate germană ca, împreună cu întregul popor, să riu precupețească nici un efort pentru a contribui din plin la traducerea in viață a Programului adoptat de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român de construire a societății socialiste și comuniste în patria noastră comună. Republica Socialistă România.Comuniștii, oamenii muncii — români și maghiari — din județul Sălaj, alături de întreaga națiune, au urmărit zi de zi cu viu interes și deosebită mîndrie patriotică vizita întreprinsă de dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, in Brazilia și Mexic, convorbirile pe care le-ați avut la Dakar. Caracas, Washington și Londra — se spune în telegrama Comitetului județean Sălaj al P.C.R.Expresie elocventă a consecvenței cu care sînt traduse în viață hotă- rîrile Congresului al XI-lea al partidului, noua și strălucita solie de pace, prietenie, colaborare și bună înțelegere între popoare se înscrie ca un moment important în ansamblul vieții internaționale. Rezultatele rodnice ale acestei vizite, eveniment cu ample semnificații, constituie o inestimabilă contribuție a partidului *i statului nostru, a dumneavoastră 

personal, mult stimate tovarăș» Nicolae Ceaușescu, la o mai bună cunoaștere reciprocă între popoare, la amplificarea relațiilor economice, politice, cultural-științifice dintre poporul român și popoarele țărilor respective.Făcîndu-ne mesagerul gîndurilor șl sentimentelor tuturor sălăjenilor, ne exprimăm înalta apreciere și totala adeziune la politica internă și externă a partidului și statului nostru, deplina recunoștință față de remarcabila și neobosita dumneavoastră activitate revoluționară cu care militați pentru consolidarea păcii și dezvoltarea înțelegerii dintre toat» națiunile lumii.Cind întreaga suflare românească trăiește bucuria primirii conducătorului iubit pe pămîntul drag al României, inimile noastre, ale bucovinenilor, încărcate de adincă recunoștință. se îndreaptă către dumneavoastră, mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, care, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, ați făcut ca și de această dată, peste mări și țări, să răsun» numele scump al patriei străbune — se spune în telegrama Comitetului județean Suceava al P.C.R.Cu sentimentul celei mal înălțătoare mîndrii patriotice, noi, sucevenii, vă intîmpinăm pe glia străbună cu urare* de bun venit, iubite conducător, și cu vestea că toți oamenii muncii de pe aceste legendare meleaguri trăiesc satisfacția îndeplinirii angajamentului luat in fața dumneavoastră — înfăptuirea actualului cincinal In patru ani și jumătate.Vă asigurăm, și cu acest prilej, mult stimate tovarășe secretar general, că vom depune întreaga noastră pricepere și dăruire patriotică pentru traducerea neabătută în fapt a sarcinilor Congresului al XI-lea al partidului, spre veșnic* înflorire și prosperitate a scumpei noastre Românii.în telegrama Comitetului județean Timiș al P.C.R. se spune : La reîntoarcerea dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, și a mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, din vizita efectuată in Brazilia și Mexic, precum și in Senegal. Venezuela, Statele Unite al» Americii și Anglia, comuniștii, toti oamenii muncii din județul Timiș — români,_ germani, sîrbi și de alte naționalități — vă adresează un călduros bun venit, expresie a sentimentului țje Înaltă stimă și pretuir» neutru noua și importanta contribuție pe care ați aduș-o la triumful nobilei cauze a păcii, progresului și prieteniei între toate popoarele lumii.întîlnirile pe care le-ați avut cu conducătorii țărilor vizitate, rezultatele rodnice ale convorbirilor pe cara le-ați purtat, contactele pline de căldură cu masele de oameni ai muncii au ilustrat incă o dată marele prestigiu internațional de care se bucură România socialistă, justețea politicii sale externe marxist- leniniste.Vă asigurăm că toți oamenii muncii de pe meleagurile noastre nu-și vor precupeți eforturile spre a da viață sarcinilor însuflețitoare trasate de Congresul al XI-lea, întregii politici interne și externe a partidului nostru.Alături de întregul nostru popor, — se arată tn telegrama Comitetului județean Vîlcea al P.C.R. — comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru văd in stima, prețuirea sinceră și căldura cu care ați fost intimpinat pretutindeni o nouă și strălucită confirmare a prestigiului de care se bucură România pe toate meridianele lumii, rod al contribuției strălucite pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, o aduceți la instaurarea unei noi ordini economice mondiale, la afirmarea principiilor independentei, suveranității, egalității, dreptului fiecărui jjopor, mic sau mare, de a fi stăpîn în tara sa, de a-și hotări singur soarta.Nutrim, de asemenea, o deosebită satisfacție pentru activitatea laborioasă desfășurată de tovarășa Elena Ceaușescu, reputat om de știință, militant de seamă al partidului nostru, care și cu prilejul acestei vizite și-» adus o contribuție remarcabilă la a- firmarea științei și culturii românești, la dezvoltarea circuitului mondial al valorilor spirituale puse in slujba o- menirii.Mîndri de rezultatele strălucite ale acestei noi solii de pace și prietenie, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul nostru vă asigurăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom consacra pe mat departe întreaga forță creatoare pentru înfăptuirea neabătută a istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea, pentru continua înflorire și prosperitate a scumpei noastre patrii — România socialistă.Ostașii țării — se spune In telegrama Consiliului de conducere *1 Ministerului Apărării Naționale — asemenea întregului popor, au fost permanent alături de dumneavoastră, au urmărit cu legitimă admirație și viu interes Întîlnirile pe care le-ați avut cu conducători ai statelor respective, cu reprezentanți de seamă ai vieții politice, economice, științifice și culturale, au luat cunoștință cu satisfacție de declarațiile solemne și comunicatele comune semnate, de acordurile încheiate. Cel ce slujesc patria sub drapel își exprimă în unanimitate înalta prețuire și deplina aprobare față de prodigioasa activitate pe care ați desfășurat-o și de această dată pentru înfăptuirea liniei politice stabilite de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român privind promovare* largă a relațiilor de prietenie și colaborare cu toate țările lumii.Animați de luminosul exemplu de dăruire comunistă, patriotică, pe care dumneavoastră, prin întreaga activitate, îl oferiți cu atîta generozitate, militarii de toate gradele vă raportează, tovarășe comandant suprem, că și în continuare își vor consacra toate forțele înfăptuirii, politicii interne și externe a partidului și statului nostru, că vor munci cu răspundere pentru ridicarea capacității combative a armatei și îndeplinirea exemplară a sarcinilor in economia națională.
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Toastul președintelui
Nicolae Ceausescu(Urmare din pag. I)

a dictatură de aproape 50 de ani, au deschis o eră nouă pentru poporul portughez și au pus capăt dominației asupra unor popoare din Africa.Noi am considerat întotdeauna că un popor nu poate fi liber atunci ■ cind nu recunoaște libertatea și independenta altor popoare. Iată de ce am salutat cu multă satisfacție activitatea dumneavoastră, a guvernului portughez pentru acordarea Independenței popoarelor din Africa.în această împrejurare, nu aș putea să nu menționez ,cș. ifi toată perioada cînd a'teSte popoare au dus lupta pentru a-și cîștiga independenta, le-am acordat un sprijin activ, tot așa cum am sprijinit și sprijinim toate luptele de eliberare națională de pretutindeni.Am fost și sintem In bune relații de prietenie cu toate mișcările de e- liberare națională. Cu multi dintre conducătorii acestora am fost și sînt în relații de prietenie, iar cu regretatul Amilcar Cabrai eram prieten foarte bun.Iată încă un motiv pentru care vă primim cu căldură pe dumneavoastră. reprezentanți ai forțelor progresiste, ai poporului portughez, care a trecut spre o dezvoltare nouă și dorește ca, lichidind dominația colonială. să stabilească relații noi cu popoarele fostelor colonii. Fără îndoială că aceste relații vor fi relații mult mai bune decît în trecut, pentru că vor fi între o Portugalie democratică. liberă șl popoarele care și-au cîștigat independenta și care vor conlucra strins, pe principiul e- galității cu țara dumneavoastră.Apreciem mult măsurile luate de guvernul portughez și de dumneavoastră. domnule președinte, pentru a rezolva în acest an, în mod democratic, toate aceste probleme.Știm din experiența noastră proprie că lichidarea fascismului și trecerea la dezvoltarea democratică și socialistă — așa cum vă propuneți dumneavoastră — nu este ușoară. Sint multe probleme de soluționat, sînt încă forțe care nu privesc cu ochi prea buni acest nou curs ; vă spunem aceasta din experiența noastră. Dar știm totodată că nu există forțe care să oprească un popor să-șl realizeze dorința de libertate, de progres social.Iată de ce noi avem convingerea fermă că, în ciuda unor greutăți — unele inerente — și poporul portughez, forțele sale democratice, forțele armate vor ști să își înfăptuiască năzuința de a făuri o Portugalie nouă.Vorbesc tot din experiența noastră, pentru că și România, atît în înfăptuirea actului istoric de la 23 August, acum 31 de ani, cit și în toată dezvoltarea sa ulterioară, s-a bazat pe o strînsă conlucrare între forțele progresiste din țară și armată. De altfel, viața a demonstrat că, atunci cînd înțelege că rolul său este să servească poporul, armata joacă un rol important in întreaga dezvoltare socială progresistă a țării. De altfel, pentru nici o armată nu există un alt obiectiv mai înalt decît apărarea poporului și țării.Iată motivele pentru care vă primim cu multă satisfacție și căldură, vă salutăm în mod cordial, cu dorința ca vizita dumneavoastră să marcheze un moment important, aș putea spune istoric, în relațiile dintre România și Portugalia — și poate veți fi de acord cu mine dacă am aprecia chiar mai larg — în relațiile cu țările socialiste.Pe plan mai personal, aș spune că relațiile dintre România și Portugalia au — așa cum am menționat la început — un caracter deosebit, datorită originii latine a popoarelor noastre. împăratul Traian s-a aflat în România de azi, în Dacia de a- cum 1900 de ani, venind desigur a- tunci ca un cuceritor ; dar ulterior s-a dezvoltat o strînsă conlucrare între daci și romani, care a dat naștere poporului român. După cite am auzit azi de la dumneavoastră, cam in aceeași perioadă Traian s-a aflat în localitatea unde v-ați născut. Noi ne considerăm, desigur, drept urmașii lui Decebal și Traian. Dumneavoastră sînteți urmașii lui Traian. A- vem deci o origine directă aproape comună. Iată un motiv în plus de satisfacție. Sperăm că toate acestea vor avea importanță in dezvoltarea 

colaborării viitoare dintre țările noastre.Desigur, nu putem trăi numai din tradiții. în lume sint astăzi multe schimbări. Știința, cultura se dezvoltă in mod impetuos. Omul a devenit stăpinul atomului, ăl nucleului, pătrunde tot mai adine in tainele naturii ; el a pătruns în Cosmos, a a- juns in Lună și este dornic să meargă tot mai departe. în aceste împrejurări, pornind de la tradițiile și civilizația comună, avem obligația să adăugăm acestor tradiții noi elemente, care să fltjlqe cojabbfafea noastră pe o treaptă 'suiîerîâștăf,: Să facem in așa fel incit,-popoărele noastre — conlucrînd strin-s intre ele, colaborind cu alte popoare, cu toate națiunile lumii, fără deosebire de orinduife socială — să contribuie la ridicarea bunăstării lor materiale și spirituale și, totodată, la dezvoltarea civilizației, la o politică de pace și progres social în lume.Sint convins că in cursul vizitei și al convorbirilor vom ajunge la multe concluzii comune cu privire la colaborarea viitoare. Aș dori să anticipez, menționînd cu multă satisfacție acordul la care, am ajuns de a semna, cu prilejul vizitei dumneavoastră in țara noastră, un Tratat de prietenie și colaborare între România și Portugalia, precum și alte acorduri de colaborare economică și tehnico-științifică.Iată de ce se poate aprecia că vizita dumneavoastră constituie un moment de importanță istorică, care deschide o eră nouă în relațiile dintre România și Portugalia.Aș dori să exprim convingerea că aceste relații vor cunoaște o înflorire puternică, spre binele ambelor popoare, al cauzei păcii și securității internaționale.Domnule președinte.După cum cunoașteți, pe plan internațional au loc mari schimbări. Sintem într-o epocă de profunde transformări revoluționare, naționale și sociale. Raportul de fdtțe se schimbă rapid. Popoarele își afirmă dorința de a fi stăpîne pe bogățiile naționale, pe destinele proprii. Politica imperialismului, a colonialismului și neocolonialismulul este sortită definitiv dispariției.Cuceririle’obținute de popoare în lupta pentru independență demonstrează cu putere că nu există in lume nici o forță în stare să împiedice un popor să-și cucerească independenta și să-și făurească o viață liberă, așa cum dorește el. Aș menționa, în acest sens, victoriile recente ale popoarelor din Indochina, cafe demonstrează cu multă putere acest lucru.Noi avem ferma convingere că, prin lupta lor unită, popoarele pot pune capăt vechii politici, pot realiza o nouă ordine economică și politică internațională ■ și asigura promovarea in relațiile dintre state a principiilor egalității in drepturi, respectului independenței și suveranității naționale. neamestecului în treburile interne, renunțării la forță și la amenințarea cu forța, respectării dreptului fiecărui popor de a-și făuri viața așa cum dorește.Domnule președinte, trăim împreună in Europa. Aici s-a născut o civilizație puternică. în ultimii 2 000 de ani, Europa a jucat un rol important In dezvoltarea omenirii ; dar. în secolul nostru, de aici au pornit două războaie care au cuprins întreaga lume. Din păcate, tot aici s-a născut și fascismul. Iată de ce avem obligația să facem totul pentru a nu mai admite nici fascismul, nici politica de război în Europa. Să acționăm pentru relații noi pe continentul nostru, pentru înfăptuirea securității europene, care presupune deplină egalitate in drepturi, o colaborare largă, multilaterală, în toate domeniile. Pornind de la aceasta. România a sprijinit activ Conferința pentru securitate europeană. Ne exprimăm speranța că ea se va încheia curind, prin adoptarea unor documente an? gajante și cu obligații ferme pentru toate statele de a nu se amesteca în treburile altor popoare, de a exclude orice agresiune și de a colabora strins înțre ele pentru dezvoltarea e- conomico-socială a fiecărei națiuni. Sîntem convinși că o asemenea evoluție a situației din Europa corespunde pe deplin intereselor tuturor statelor și popoarelor continentului nostru, cit și intereselor păcii și securității internaționale.

fiu uităm nici un moment că în Europa sint două blocuri militare. Prin coincidență, facem parte din două blocuri opuse. Dar iată că ne găsim la aceeași masă 1 Noi ne pronunțăm ferm pentru a se desființa concomitent amîndouă blocurile, pentru că nu avem nevoie de ele. Putem trăi mai bine și mai in siguranță fără blocuri militare.Tot în Europa se găsesc baze militare. trupe străine pe teritoriul altor state. Este clar că și acestei situații trebuie să i se pună capăt. De asemenea. in Europa există ce.a mai puternică concentrare de armamente și forțe militare, inclusiv de armament nuqlcar. Deci pentru a asigura o reală securitate și pace trebuie' să realizăm paȘi importanți spre dezarmare in Europa și in întreaga lume, spre, reducerea armelor atomice și apoi spre lichidarea lor, pe baza unor angajamente ferme și a unui control internațional corespunzător. Menționez toate acestea. pentru ca, . nu șe poște yjgțfoi (Jf pț xeaja secq*_. ritafe și de pace fără soluționarea tuturor acestor probleme. Noi avem obligația să spunem popoarelor noastre adevărul, să nu le creăm iluzii ; iar adevărul este că trebuie să facem totul pentru dezarmare, pentru dezarmarea nucleară !Țările noastre sint țări in curs de dezvoltare. Subdezvoltarea constituie una din cele mai grave probleme ale situației de azi. Fără a asigura o dezvoltare rapidă a țărilor rămase în urmă, nu se poate vorbi de stabilitate economică, de un progres rapid al omenirii, in general, și de o politică reală de pace. De altfel, noua ordine economică înseamnă tocmai soluționarea acestor probleme vitale pentru dezvoltarea întregii omeniri.Sint încă o serie de probleme de soluționat. Noi, cei din Europa, sîntem vital interesați în rezolvarea rapidă. pașnică a conflictului din Orientul Mijlociu, în instaurarea unei păci juste și trainice, așa cum sintem interesați ca toate conflictele să fie soluționate pe cale pașnică.în același timp, știm că problemele complexe ale vieții internaționale nu se pot soluționa decît cu participarea tuturor statelor. A trecut timpul cînd citeva târî puteau să rezolve problemele și să dicteze în viața internațională. Noi acordăm o mare însemnătate rolului țărilor mici și miilocii, țărilor în curs de dezvoltare, țărilor nealiniate în întreaga activitate de dezvoltare a vieții internaționale pe o cale nouă.Milităm, de asemenea, pentru întărirea Organizației Națiunilor Unite, a altor organisme internaționale, care să asigure un cadru corespunzător pentru participarea activă a tuturor statelor la viața internațională.Din experiența noastră știm că este necesar să se depună eforturi pentru întărirea solidarității și conlucrării tuturor forțelor democratice și progresiste, atit pe plan național, cit și pe plan internațional. Unitatea pe plan național a forțelor progresiste, democratice este esențială pentru orice progres și constituie, totodată, o condiție sine qua non pentru o colaborare internațională activă. Ne pronunțăm ferm pentru o largă colaborare pe plan internațional între toate statele, fără deosebire de orîn- duire socială. Avem convingerea că, in ciuda faptului că mai sînt forțe care pot pune in pericol cursul spre destindere și colaborare, popoarele, forțele progresiste, prin unitatea și lupta lor pe plan internațional, pot asigura triumful unei politici noi, pacea și colaborarea între toate ha- țiunile lumii.Aș vrea să exprim dorința noastră ca, și pe plan internațional, România și Portugalia să conlucreze strins pentru a-și aduce contribuția la soluționarea acestor probleme complexe.în încheiere, doresc să exprim încă o dată convingerea mea, a Consiliului de Stat, guvernului și poporului român că înțelegerile la care vom ajunge cu prilejul vizitei dumneavoastră vor deschide o eră de colaborare multiplă între țările noastre, în felul acesta vom putea servi în mod cit mai corespunzător interesele popoarelor român și portughez, cauza păcii și colaborării internaționale.Cu această convingere, urez poporului prieten portughez succes deplin în înfăptuirea aspirațiilor sale de a făuri o Portugalie nouă, de a-și asigura bunăstarea, fericirea și independența 1Urez o bună colaborare între poporul român și poporul portughez !Doresc să toastez în sănătatea dumneavoastră, domnule președinte, și a doamnei ; în sănătatea tuturor prietenilor portughezi prezenți aici, care vă însoțesc pe dumneavoastră : in sănătatea tuturor prietenilor și to- ! varășilor ; pentru pace și colaborare internațională 1 (Aplauze). I

Toastul presAielui Sosirea in Capitală
francisco da(Urmare din pag. I)dezvoltarea, ce privește în special clasele defavorizate. Procesul politic a evoluat în 1974 așa cum este caracteristic dinamicii revoluționară, pină a ajuns să definească in 1975 că demoorațig va avansa pe drumul unui socialism pluralist, respectindu- se toate libertățile fundamentale. A- ceastă definiție a avut o covîrșitoare aprobare, demonstrată de imensul ,vpț popular în spiajinpl .partidelor jpg» upragrpme socialutaÂU', CoiWpiew.il, proces al decolonizării continuă să ne absoarbă importante rezerve financiare și umane, să ne consume o parte considerabilă a eforturilor noastre. Sint pe deplin de acord cu domnul președinte atunci cînd Excelența Sa afirmă că relațiile actuale și viitoare între țările de expresie portugheză și Portugalia vor fi mult mai fecunde, și astfel vom fi mult mai prieteni, ne vom simți mult mai frați. în consecință, am oferit deja lumii o nouă țară — Guineea-Bissau, urmînd ca pină Ia sfirșitul anului să vină rîndul Mozambicului, Capului Verde, Sao Tome și Angolei. împreună cu poporul brazilian vor forma măreața familie a popoarelor de expresie portugheză. Sînt convins că familia portugheză va avea un rol important la dezvoltarea omenirii pa calea progresului, a păcii.Fie-rhi permis să vorbesc acum despre relațiile dintre Portugalia și România. Cordialitatea și extremul dinamism în cadrul negocierilor dintre țările noastre demonstrează comunității internaționale următoarele : o dorință sinceră de cooperare pe baza interesului reciproc al celor două popoare. în ceea ce privește politica europeană, noi sîntem pe deplin de acord cu teza românească. Este necesar ca Europa să se demilitarizeze pentru totdeauna, să termine pentru totdeauna cu armele nucleare. Nu știu dacă există cineva în această sală care să fi asistat, așa cum mi ș-a lntîmplat mie acum 19 ani, la o explozie nucleară. Această explozie a avut loc In deșertul Nevada. cu o bombă de mic calibru,

La sosire, pe aeroportul Otopeni, primire coldâ, entuziasta

Casta Gomescare pe atunci era considerată ca tactică. Nu avea decît puterea a 35 000 kilotone, adică o bombă puțin mai mare decit cea detonată la Hi- roșima și Nagasaki. Trebuie să vă mărturisesc aici că fulgerul exploziei acestei bombe a fost atît de mare, incit toate persoanele civile și militare care au asistat la această detonare au rămas pe deplin convinse că un război nuclear ar constitui un haos pentru omenire.Studiul esenței profqpțja ai^fotțdu- *fW>F încheiate, cit și 'a canar’pe "Care le vom semna, demonstrează respectul fată de suveranitatea integrală a celor două țări, o amplă deschidere colaborării in sprijinul păcii și destinderii în relațiile internaționale, hotărirea celor două mici țări ale noastre de a consolida propria independență națională. Noi sîntem, de asemenea, pe deplin de acord că nu va butea fi pace în lume atîV timp cit vor exista țări subdezvoltate și țări dezvoltate, atît timp cit unii gîndesc că aceste țări subdezvoltate sint doar izvor de materii prime și de forță de muncă. Tot ceea ce am realizat deja în ce privește bazele juridice ale unor relații mai intense între țările noastre trebuie să-și găsească concretizarea contractuală în profunzime și pe măsura necesităților noastre. în aplicarea practică a actualelor documente, vom fi animați de dorința de a le îmbunătăți in mod constant.Am să termin toastînd cu dorința de a sublinia Însemnătatea deosebit de mare a Tratatului de prietenie și cooperare pe care 11 vom semna in numele celor două popoare pașnice ale noastre, care stabilesc astfel un pod de prietenie Intre două lumi care se apropie.Să ridicăm paharele în cinstea Excelențelor Lor domnul președinte și doamna Ceaușescu, pentru poporul român, cu urarea sinceră ca legăturile de fraternitate dintre țările noastre să fie un exemplu strălucit și o sursă de inspirație pentru comportamentul celor mai mari puteri din lume ! (Aplauze).

(Urmare din pag. 1)ambasadorul Portugaliei la București. Antonio Luis de Magalhaes de Abreu Novais Machado.Pe aeroport se află șefii misiunilor diplomatice acreditați la București. alți membri ai corpului diplomatic.Este ora 15,20. Aeronava prezidențială. escortată de la intrarea in spațiul aerian al țării noastre de reactoare ale forțelor aeriene’ române, aterizează.Tovarășul Nicolae Ceaușescu ln- tîmpină cu căldura pe președintele Francisco da Costa Gomes la cobo- rîrea din avion. Cei doi șefi de stat Își string mîinile prietenește, îndelung. La rîndul lor, tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Maria Estela da Costă Gomes se salută cu rhultă cordialitate.Un grup de pionieri oferă buchete de flori.Președintele Portugaliei este Însoțit in această vizită de maior Ernesto de Melo Antunes, ministrul a- facerilor externe, comandant Carlos Almada Contreiras și maior Jose Bernardo do Canto e Castro, membri ai Consiliului Revoluției, dr. Jose da Silva Lopes, ministrul comerțului exterior și turismului, dr. A. J. Avelas Nunes, secretar de stat pentru învățămintul superior și cercetarea științifică, ambasador Tomas de Mello Breynes Andersen, secretar general al Ministerului Afacerilor Externe, alte persoane oficiale.Comandantul gărzii militare aliniate pe aeroport prezintă onorul. Are Ioc apoi momentul solemn al intonării imnurilor de stat ale Portugaliei și României. în semn de salut sînt trase 21 de salve de artilerie.Cei doi președinți trec în revistă garda de onoare.Ceremonia continuă cu prezentarea șefilor misiunilor diplomatice, precum și a personalităților române ve- ,nite în întimpinare.Mii de bucureșțeni prezenți pe aeroport salută cu căldură intîlnirea dintre cei doi președinți, își manifestă, asemenea întregului nostru popor, satisfacția deplină față de inaugurarea dialogului româno-por- tughez la nivel înalt, menit a ridica pe o treaptă superioară relațiile dintre cele două țări. Ei își reafirmă, totodată, sentimentele de solidaritate față de poporul portughez, față de lupta sa pentru transformări democratice, corespunzător intereselor Bale vitale de bunăstare, prosperitate și fericire.

în această atmosferă însuflețită, cei doi președinți părăsesc aeroportul într-o mașină escortată de motoci cliști.Pe marile artere ale Capitalei asistăm la aceleași manifestări ale sentimentelor de prietenie, stimă și solidaritate care leagă poporul român de poporul portughez.La Piața Scinteii, în cadrul unei scurte ceremonii, primarul general al Capitalei. Gheorghe Cioară, în- mînează președintelui Costa Gomes cheia de aur a orașului t „în numele Consiliului popular al municipiului București — a spus tovarășul Gheorghe Cioară — îmi revine sarcina de onoare de a vă adresa, domnule președinte al Portugaliei. un cald salut și o cordială Mrare de but» venit. -■ț- 'Pe dumneavoastră, mult stimat» tovarășe Nicolae Ceaușescu, comuniștii, toți cetățenii Capitalei vă salută cu multă căldură și profund respect.Vă rog să-mi permiteți, domnul»' președinte Francisco da Costa Gomes, să vă înmînez cheia orașului București. ca semn al omagiului pe care cetățenii Bucureștiului îl exprimă față de inalții săi oaspeți, față d« poporul portughez prieten".Mulțumind, președintele Portugaliei a spus : „Cu o mare emoție am primit cheia orașului București. înțeleg că acest omagiu pe care mi-î faceți trebuie să-1 transmit poporului portughez și Mișcării Forțelor Armate, care a eliberat poporul portughez după 48 de ani de fascism. Soția mea și cu mine sîntem profund mișcați de primirea călduroasă, prietenească și frățească cu care ați avut bunătatea să ne înconjurați. Mă folosesc de acest prilej pentru a mulțumi președintelui Ceaușescu șl doamnei Elena Ceaușescu pentru primirea ce ne-au rezervat-o și care ne-a emoționat profund, pe soția mea. delegația oficială care mă însoțește, pe mine însumi și, sint convins, și pe poporul portughez. Mă folosesc de această ocazie pe care mi-o oferiți, ia intrarea în București, pentru a adresa poporului român călduroasele mele salutări și pentru a-i spune că poporul portughez urmărește cu frăție și cu multă mîndrie victoriile sociale pe care le-a obținut sub conducerea hotărită și înțeleaptă a președintelui Ceaușescu. Adresez salutul meu populației Bucureștiului, poporului român și demnilor și fidelilor săi reprezentanți, și in primul rînd președintelui Ceaușescu".Numeroși cetățeni aplaudă. ovaționează pe cei doi președinți, aclamă pentru prietenia româno-portu- gheză. Formații artistice întregesc, de asemenea, prin cîntec și dans, ambianta sărbătorească a acestor momente deosebite.Răspunzlnd cu cordialitate aclamațiilor mulțimii, cei doi președinți, părăsesc piața, se îndreaptă spre reședința rezervată solilor poporului portughez, însoțiți cu aceeași căldură, cu aceleași gesturi prietenești din partea locuitorilor Capitalei.Sosiți li Palatul Primăverii, reședința înalților oaspeți, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu se întrețin cordial cu președintele Francisco da Costa Gomes și doamna Maria Estela da Costa Gomes, le urează din nou un călduros bun venit in România. își exprimă speranța că se vor simți cit mai bina, in țara noastră.— Doresc să vă mulțumesc cu mare emoție pentru primirea călduroasă pe care ne-ați rezervat-o, a răspuns președintele Portugaliei, șl sînt sigur că mă voi simți aici ca la mine acasă. Cunosc foarte bine sentimentele poporului român, ospitalitatea sa deosebită. încă o dată. în numele meu. al soției mele, al delegației ce mă însoțește, vă mulțumim profund.— Sper că vizita dumneavoastră, a spus tovarășul Ceaușescu, va marca un moment important în relațiile dintre țările noastre.— Am certitudinea — a răspuns oaspetele — că Intr-adevăr bunele noastre relații se vor întări și mai mult, se va dezvolta prietenia dintre popoarele noastre, in interesul comun al cauzei păcii și înțelegerii in lume.Președintele Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat apoi rămas bun de la oaspeți, ur- mind a se lntîlni în cursul serii.țAgerprețf
t
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ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL DE PARTID

KZ

Însemnări despre dezbaterile la cursuri de partid

intensificării cooperării între țări, al dezvoltării economice externe ale Și aceste aspecte nu au

Relațiile externe, cooperarea internațională
tematică de studiu strins legată de viațăUltimele teme din programa de studiu pe anul în curs al învățămin- tului de partid sint consacrate dezbaterii unor probleme legate de un domeniu esențial al activității partidului și statului nostru — cel al politicii internaționale. Dezbaterea an

cestor teme trebuie să slujească cunoașterii temeinice a principiilor și coordonatelor fundamentale ale acestei politici, așa cum a fost stabilită in documentele Congresului al XI-lea al partidului, înțelegerii, in perspectiva ei. a proceselor și fenomenelor fundamentale ale dezvoltării mondiale contemporane.Analizînd cum au răspuns acestor exigențe dezbaterile care au avut loc in citeva organizații din municipiile București și Brașov, trebuie să remarcăm, în primul rînd, ca un element pozitiv, preocuparea pentru legarea strînsă a principiilor și tezelor teoretice însușite în cadrul în- vățămintului de aspectele noi ridicate de viața internațională. Așa, de pildă, în cadrul organizației de partid nr. 3 a Institutului de proiectări pentru industria ușoară, au fost amplu evocate evenimentele recente din Indochina, victoriile istorice ale popoarelor vietnamez și cambodgian, subliniindu-se, în această perspectivă, confirmarea aprecierii din Programul partidului că nu poate fi în- frînt un popor hotărît să-și apere, cu prețul oricăror sacrificii, libertatea și independenta națională.Aceleași evenimente din Peninsula Indochineză au fost evocate pentru a se evidenția justețea aprecierii partidului nostru cu privire la rolul decisiv al popoarelor în făurirea istoriei, desprinzîndu-se concluzii de stringentă actualitate, ca. de pildă, ideea că pentru soluționarea efectivă a marilor probleme internaționale. în conformitate cu interesele și aspirațiile popoarelor, nu sînt suficiente acțiunile guvernelor sau ale unor personalități politice, tratativele de cabinet, ci este necesară ■ acțiunea hotărîtă a popoarelor. S-a subliniat că. tocmai în această optică, România militează pentru o diplomație deschisă. relevindu-se practica sistematică a tovarășului Nicolae Ceaușescu

de a supune dezbaterii întregului popor problemele politicii internaționale a țării, principalele acțiuni inițiate pe plan extern.Vorbind despre cursul spre destindere ce se afirmă tot mai puternic în viata internațională, cursanții nu s-au mărginit să trateze problemele la modul general, ci au relevat contribuția activă a tării naostre la stimularea acestui curs, bogatele inițiative și acțiuni internaționale ale României, dintre care unele pot fi apreciate că au avut un rol de pionierat in diferite aspecte ale proce-

întăresc forța economică a tării, și, totodată, au un puternic ecou peste hotare, sporesc prestigiul internațional al României.Abordind problematica relațiilor economice internaționale, cursanții au subliniat caracterul obiectiv necesar al economice relațiilor României.fost dezbătute la modul general, ci subliniindu-se concluziile practice cs se impun în privința asigurării unei competitivități superioare a produse-
din București și Brașov

sului de normalizare a relațiilor Interstatale. în cadrul mai multor organizații ale întreprinderii rul” cată largi țări politice, faptul că cu fiecare din a- ceste țări s-a reușit să se cristalizeze punctele de vedere comune sau apropiate, să se stabilească relații de colaborare prietenească.Cursanții s-au referit la activitatea neobosită desfășurată pe acest tă- rim de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Ia rolul său determinant în elaborarea și înfăptuirea politicii noastre externe, amintind nenumăratele în- tilniri la nivel înalt, în cursul vizitelor peste hotare sau pe pămîntul României, documentele semnate cu aceste prilejuri, care au așezat pe o temelie trainică relațiile României cu aceste țări, constituind totodată un aport la afirmarea principiilor noilor raporturi democratice între state.Exprimînd adeziunea la politica externă a țării,'cursanții au arătat că această adeziune trebuie să se manifeste nu numai prin aprobări verbale, ci prin fapte de muncă, prin îndeplinirea exemplară a sarcinilor cincinalului, întrucît aceste succese

„Tracto- din Brașov, a fost amplu evo- politlca de contacte foarte promovată de țara noastră cu de cele mai diverse orientări
lor, răspunderii directe. practic* a colectivelor din întreprinderi pentru îndeplinirea port și. in ultimă cursanților. Astfel, cadrul organizației _____tehnice a întreprinderii de motoare . electrice București au fo.st axate pe problema esențială cu care se confruntă întreprinderea în domeniul exportului : înnoirea și modernizarea producției. S-a subliniat în această ordine de idei că reprezentarea țării noastre în comerțul exterior incumbă răspunderi nu numai organelor sau instituțiilor centrale, ci și tuturor celor ce concură la asigurarea producției pentru export ; fiecare produs al uzinei destinat exportului esta un mesager al dezvoltării noastre tehnice și, ca atare, realizarea acestora Ia un nivel calitativ superior trebuie privită cu nică. cu înaltă nistă.Din păcate, au înțeles că mîntul de partid a unei teme cu un asemenea profil era un bun prilej pentru analiza exigentă, combativă a activității propriei întreprinderi în domeniul exportului. în aceeași întreprindere de motoare electrice, de

sarcinilor de ex- instanță, a însăși dezbaterile din de partid servicii

calitativ conștiință parti- responsabilitate comu-nu toate organizațiile dezbaterea în învăță-

pildă, la cursul din secția mecano- energetică au fost abordate numai aspectele teoretice ale relațiilor economice internaționale. într-un mod analog s-au desfășurat discuțiile la organizația de partid nr. 11 din cadrul întreprinderii „Autobuzul”. Chiar atunci cînd s-au făcut referiri la sarcinile sporite din domeniul comerțului exterior, la exigentele ce se pun în fata producției pentru export, aceste aspecte au fost discutate la modul general, abstract, fără să se analizeze felul în care se încadrează și răspunde acestor exigențe colectivul respectiv.De altfel, discutind la comitetul de partid dacă propagandiștii au fost îndrumați să abordeze și asemenea aspecte concrete, ni s-a răspuns cu nedisimulată nedumerire : „Știți, discuția avea ca obiect probleme internaționale”. Iată o optică greșită, conform căreia discutarea problemelor internaționale s-ar reduce la a- bordarea unor aspecte teoretice, generale și n-ar prezenta aspecte concrete legate de activitatea propriei întreprinderi. Or. așa cum se știe, în cadrul relațiilor internaționale pe care România le întreține cu numeroase state, colaborarea economică ocupă un loc esențial, iar la baza dezvoltării, adîncirii și diversificării acestei colaborări se află, de fapt, rezultatele concrete ale activității fiecărei întreprinderi, ceea ce implică direct răspunderea colectivului respectiv și în primul rînd a comuniștilor.încă o dată se adeverește, și prin experiența organizațiilor de partid Ia care ne-am referit în rîndurile de fată, că nu este de conceput un în- vățămînt eficient, cu o reală forță educativă, fără o implantare solidă în realitățile vieții, în problemele activității concrete, de zi cu zi, pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de partid.Este cerința care trebuie să guverneze pregătirile ce au loc în prezent în toate organizațiile in legătură cu apropiata încheiere a anului de studiu. în vederea sporirii forței educative a dezbaterilor.

P» șantierul de hidroameliorații Giurgiu-Râzmirești, județul Ilfov, la executarea lucrărilor se folosesț' uti
laje moderne, de mare randament

Nici o palmă de pămînt 
să nu rămînă necultivată!

Paul DOBRESCU 
Nicolae MOCANII

ÎN
-BINE; A început

PUTIN BINE
Cu ce rezultate și cu ce neîmpliniri se prezintă colectivele muncitorești

din Turda la capitolul „REDUCEREA CHELTUIELILOR DE PRODUCȚIE"

Ieri, în toată țara timpul a fost frumos. în lanurile cultivate cu orz din sudul țării, unde Spicele au dat în pîrg, au intrat ’ Pe terenurile Insți- cercetări pentru ce- plante tehnice de la județul Ilfov, după că
Un fapt deosebit merită a fi subliniat de la inceput : in primele patru luni, toate unitățile industriale din municipiul Turda s-au încadrat in nivelul planificat al cheltuielilor de producție. Cum s-au obținut a- ceste rezultate, ce există în acest pentru creșterea mice ?întreprinderea Aici cheltuielile lei producție-marfă au fost reduse cu 18,8 lei, ceea ce, pe ansamblu, se concretizează într-o economie de peste 1.3 milioane lei. „Izvoarele" a- cestor economii : mai buna organizare a producției și utilizarea judicioasă a forței de muncă, diminuarea consumurilor de materii prime și materiale, a celor de energie și combustibili.— în patru luni din acest an — ne spune tovarășul Ioan Moraru, directorul întreprinderii — productivitatea muncii a crescut cu 23 la sută față de aceeași perioadă a anului precedent. Aceasta ca urmare a generalizării în toate compartimentele a acordului global, a reorganizării științifice a procesului de producție, a mecanizării și automatizării unor operații. Deci, cu forță de muncă mai puțină. realizăm o producție mai mare pu cheltuieli mai mici, în ceea ce privește materiile prime și materialele, am reușit să ne încadrăm în toate consumurile normate și chiar să le diminuăm cu peSte 300 000 lei.Toate acestea sînt rezultatul preocupării stăruitoare a întregului colectiv, a organizației de partid, care a desfășurat o susținută muncă politică pentru participarea tuturor lucrătorilor la acțiunea de gospodărire rațională a resurselor materiale. Printre altele, s-a găsit soluția valorificării în procesul de fabricație a tuturor rămășițelor de materiale, cu ajutorul a patru a- gitatoare care le prelucrează înaint* de a fi reciclate.Cît privește colectivul întreprinderii chimice, acesta a întîmpinat în' anii precedent! o seamă de greutăți din cauza nerealizării parametrilor proiectați la unele instalații noi. A- cum, lucrurile au intrat pe un făgaș normal. în patru luni din acest an. aici s-a realizat un volum de producție globală suplimentară de peste 3 milioane lei. iar cheltuielile Ia 1 000 lei productie-marfă au fost reduse cu 34 de lei. Se cuvine a fi subliniat In mod deosebit faptul că. deși a obținut rezultate pozitive. colectivul chimiștilor turdeni nu se declară mulțumit și. de aceea, perseverează în direcția descoperirii șt valorificării a noi rezerve de reducere a cheltuielilor de producție.— în patru luni — ne spune con- tabilul-șef Ioan Copîndcan — am e- conomisit energie electrică în valoare de peste o jumătate milion de lei, ca urmare a optimizării orarelor de consum în funcție de prețul cel mai convenabil șl. mai a- les, ca urmare a unor măsuri de raționalizare a consumurilor. Nu am epuizat însă toate posibilitățile de diminuare a consumurilor de energie și. de aceea, am apelat la sprijinul unui institut de specialitate pentru găsirea unor solutiî eficiente. De asemenea, vom aplica în Viitor și alte măsuri de reducere a consumurilor.Care sînt rezultatele unul alt colectiv — cel al combinatului de lianți și materiale refractare — In acest domeniu ? Aici s-au obținut

rezerve domeniu eficientei interne hotăritor econo-„Electroceramica”, planificate la 1 000

unele rezultate bune pe lini'a reducerii cheltuielilor de fabricație, nivelul planificat la acest capitol fiind realizat. Cu toate acestea, există încă mari rezerve de reducere a prețului de cost și, in primul rind, a cheltuielilor materiale. La energie electrică,' datorită unor măsuri de raționalizare și de înscriere in orarul cel mai favorabil, s-au înregistrat economii însemnate. în schimb, au fost depășite consumurile la combustibil cu peste 677 000 lei. Conducerea combinatului afirmă că normele de consum stabilite sînt nefundamentate, dar nu se preocupă în suficientă măsură de găsirea acelor mijloace tehnice și organizatorice care să pună capăt consumului ridicat de gaz Ia arderea clin- cheruiui. De asemenea, s-au depășit consumurile la metal și alte materiale. O atare atitudine explică și de ce volumul planificat al cheltuielilor materiale a fost depășit substanțial.Aflăm că și la întreprinderea d« materiale de construcții au fost depășite cheltuielile materiale : la ciment. cu 734 tone, la plastifianți, cu 88 tone, la PVC. cu 67 tone și la pinză suport, cu 40 000 mp, cantități care. în total, reprezintă o valoare de peste 2 milioane lei De ce s-a ajuns la asemenea depășiri ? Tov. Aurel Oniga, șeful secției de prefabricate și secretar al organizației de partid, ne spune : „Depășirea la ciment se justifică, în parte, prin faptul că uneori primim ciment din mărci superioare care costă mai scump. Agentul termic pentru tratamente este insuficient și aceasta duce, de asemenea, la consumuri ridicate. Recunoaștem însă că se face și multă risipă, prin nerespectarea rețetelor de fabricație, supradimen-

&

sionarea unor prefabricate. Făcînd o analiză critică a rezultatelor din primul trimestru, am stabilit măsuri concrete pentru a se pune ordine în analizele de laborator și manevrarea cimentului, s-a trecut la repararea serpentinelor de la cazanele centralei termice pentru asigurarea agentului termic necesar, s-a instaurat un climat de disciplină în ce privește gospodărirea materialelor”.Pe tovarășul Emil Suciu, secretar al Comitetului municipal de partid Turda, l-am întîlnit Ia întreprinderea chimică, unde analiza modul cum se aplică indicațiile conducerii partidului privind reducerea consumurilor de materii prime și materiale, energie și combustibil. „în spiritul acestor indicații, analizăm situația din fiecare întreprindere in parte. Faptul că toate unitățile industriale din municipiu s-au încadrat în nivelul cheltuielilor Ia 1 000 lei producție- marfă este desigur un succes, dar nu unul care să ne mulțumească. Peste tot mai sînt marinefructificate, care trebuie valorificate. în întreaga noastră căutăm să convingem comuniștii, pe toți muncitorii, inginerii și tehnicienii din întreprinderi că de ei și numai de ei depinde înlăturarea neajunsurilor existente. Ținînd seama de rezultatele de pină acum și de hotărirea colectivelor de a valorifica cit mai operativ și mai intens rezervele existente în domeniul reducerii cheltuielilor de producție. sînt convins că vom încheia acest ultim an al cincinalului cu planul îndeplinit la toți indicatorii de eficiență”.

combinele, tutului de reale și Fundulea. ce specialiștii au constatat umiditatea din boabele de orz a scăzut corespunzător, s-a dat semnalul începerii lucrărilor. La ferma Sătuc au fost recoltate primele hectare cu orz din noul soi „Miraj”. creat de cercetătorii institutului. Secerișul orzului se desfășoară din plin și în unități agricole din județul Mehedinți. unde pînă vineri a fost strînsă recolta de pe 700 ha. Din informațiile sosite la redacție rezultă că recoltatul orzului a început și în județul Ialomița, unde s-au recoltat 1 300 ha, precum și în județul Dolj. Organele de specialitate au recomandat ca recoltatul să se facă după scăderea corespunzătoare a umidității din boabe, pentru a se asigura păstrarea fără pierderi a , producției.

Realizarea planului la fiecare cultură agricolă în parte — atît ca suprafață însămințată, cît și ca volum al producției ce urmează a se obține — impune folosirea rațională și deplină a pămîntului. buna gospodărire a fondului funciar. La consfătuirea activului de partid și de stat din agricultură, din februarie a.c„ a fost subliniată necesitatea sporirii suprafeței agricole și, îndeosebi. a celei arabile, a folosirii raționale _ "_Z_ "pămint, cultivîndu-I în mod corespunzător. în cuvîntarea rostită _ la consfătuire, tovarășul Ceaușescu a subliniat nerea in valoare și folosirea rațională a pămîntului sînt probleme care privesc nemijlocit organele de partid și de stat, de la comună pină la județ ; fiecare comitet județean de partid și consiliu popular trebuie să-și întocmească programul propriu de. lucrări pe județ, pe unitate, pe comună, care să fie supus dezbaterii generale a cetățenilor, iar aceștia să fie atrași la buna întreținere a pămîntului, la punerea lui cît mai corespunzătoare în valoare.Odată cu însămînțările de primăvară. Ia chemarea organizațiilor de partid, zeci de mii de oameni au participat la lucrările de îmbunătățiri funciare. Ca urmare, a fost realizat planul anual de transformare a suprafețelor neagricole și ă- gricole slab productive în terenuri arabile. Noile suprafețe, care totalizează 56 000 ha, au și fost însămin- tate cu diferite culturi de primăvară. în această acțiune, de importanță deosebită pentru producția agricolă. cele mai bune rezultate s-au înregistrat în județele Dolj. Sâtu- Mare. Buzău. Timiș și Prahova. Specialiștii apreciază că de pe noile terenuri ducție tone.Este parat _______  ___  _____fete de teren. Dar nu se poate admite ca ceea ce s-a cîștigat ne de o parte, să se piardă pe de alta. La sfrșitul lunii mai. la recomandarea Ministerului Agriculturii. Industriei Alimentare și Apelor, s-a desfășurat în toate comunele și județele verificarea și consemnarea în registrul agricol a suorafețelțir însămințate. Cu acest prilej s-a constatat că, în unele comune și chiar județe întregi, nu s-a realizat integral planul de în- sămînțări la principalele culturi a-

a fiecărui metru pătrat dei la Nicolae că pu-

arabile se va obține o pro-de porumb de peste 225 000pozitiv faptul că s-au recu- pentru agricultură noi supra-

rezerveacțiune

Al. MUREȘ AN
corespondentul „Scînteii" Imagine dintr-una din secțiile întreprinderii „Dacia" din Capitald

gricole și, îndeosebi, la porumb. Nu au realizat planul la însămînțarea porumbului cooperativele agricole din județele Arad, Botoșani, Mureș, Vaslui. Dolj etc. Și la alte culturi n-au fost realizate suprafețele prevăzute în plan. Aceste suprafețe, însumate la nivelul întregii țări, sînt destul de mari, ajungînd la circa 40 000 hectare. Calculele arată că de pe această suprafață — socotind numai o recoltă medie de 3 000 kg la hectar — s-ar putea obține peste 120 000 tone diferite produse.Acum, organele de specialitate din județe caută fel de fel de motive pentru a justifica această situație. Astfel, Direcția agricolă a județului Arad explică neînsămînțarea a 4 800 ha cu porumb prin aceea că nu s-a
Realizarea producției 

la fiecare cultură impune
ca suprafețele prevăzute
să fie însămințate integral4 IJ.SJJ../ u-fi k.»realizat suprafața arabilă în zona în- diguită Teuz. La direcția de fond funciar și cadastru din Ministerul A- griculturii se afirmă că unul din o- biectivele acestei lucrări de îndiguiri și desecări, a cărei execuție a costat zeci de milioane de lei — fonduri a- locate de la stat — a fost tocmai creșterea suprafeței arabile. Oar* pentru terenuri pe care cresc bălării au fost alocați acești bani ? Problema terenurilor indiguite de la Teuz trebuie rezolvată în lumina intereselor generale ale statului, res- pectîndu-se întocmai prevederile din studiile tehnico-economice. Și aceasta cît mai repede. în alte județe — Botoșani, Dolj — unele suprafețe destinate porumbului au primit alte destinații, ceea ce, evident, poate a- fecta balanța acestui produs.Toate aceste aspecte, precum și altele de acest fel, care au drept urmare nerealizarea planului de însă- mințare la diferite culturi, ridică din nou problema răspunderii consiliilor populare față de gospodărirea pă- mintului. După cum se știe. Legea privind principalele atribuții ale consiliilor populare în domeniul agriculturii prevede că. pentru asigurarea îndeplinirii în bune condiții a planului de însămînțări, comitetele executive ale consiliilor populare au o- bligația să exercite controlul cu privire la însămînțarea tuturor suprafețelor de teren, luînd măsuri ca a- cestea să se execute în perioade optime și cu respectarea structurii culturilor aprobate prin planul de stat și stabilite pe fiecare deținător

de teren agricol. Numai că acest* importante atribuții nu sînt privite în toate cazurile cu răspunderea cuvenită. din moment ce importante suprafețe de teren rămîn necultivate sau se acceptă cu multă ușurință să primească alte destinații. Iată de ce, atit direcțiile agricole, cit și consiliile populare au datoria de ware răspundere de a întreprinde măsuri ferme în vederea însămînțărli tuturor suprafețelor la nivelul prevederilor de plan.La ultima teleconferință care a a- vut loc la Ministerul Agriculturii s-au analizat urmările recentelor ploi — care au dus, în anumite zone ale țării. la inundarea unor suprafețe in- sămințate — precum și efectele grin- dinei. Pe lingă acțiunile care vizează evacuarea imediată a apelor de pe terenurile agricole unde acestîa băltesc, s-a stabilit să se completeze golurile cauzate de apă sau să fie re- însămințate acele terenuri, destul de mici de altfel, unda semănăturile au avut mai mult de suferit. în mod deosebit s-a atras atenția direcțiilor agricole că unde s-a cultivat porumb sau sfeclă de zahăr să se insămînțez* tot aceste culturi și nu altceva. Nici una.din aceste suprafețe nu trebuie să rămînă necultivată ! Totul trebuie reînsămînțat imediat ! ■în agricultură, in afara unor cazuri excepționale, nu trebuie să se ia în considerare calamitățile decît pentru recuperarea cheltuielilor efectuate cu semănarea suprafețelor respective ; de pe fiecare porțiune de teren trebuie să se obțină recoltă ! Or, unii conducători de unități agricole și chiar activiști de partid afirmă, fără temei, că nu se poate realiza planul de producție la unele culturi tocmai datorită unor calamități naturale. întotdeauna a- gricultura s-a practicat în condițiile oferite de natură, condiții care pot și trebuie să fie învinse printr-o temeinică organizare a muncii. Și acum, dacă într-un loc a bătut grindina, iar în altul s-au revărsat apele, este necesar să fie luate măsuri pentru ca terenul respectiv să fie reînsă- mînțat și astfel, pînă la toamnă, să se obțină recoltă.Folosirea fiecărei palme, a fiecărui hectar de pămînt, cultivîndu-le cu acele plante agricole de care are nevoie economia națională, este o problemă de mare răspundere, care trebuie să preocupe în cel mai înalt grad consiliile populare județene și comunale, de partid.proprietate, pămîntul este o avuție națională, el aparține întregului popor și, de aceea, prin acțiuni și mă-, suri hotărite și imediate trebuie să fie însămințate toate suprafețele care au rămas necultivate sau de pe care se strîng culturile timpurii. Aceasta este in interesul economiei tării, al unităților agricole, al locuitorilor de la sate, al întregului popor I

organele și organizațiileIndiferent de forma de

Ion HERȚEG

La termocentrala de la Turceni 
se înalță turnul de răcireConstructorii șantierului termocentralei de la Turceni au început. cu un avans de aproape o jumătate de an față de prevederile din grafice, să înalte turnul de răcire

ce va servi primul turbogenerator de 330 MW. Acest colos, caro va atinge o înălțime de 110 metri, va avea o capacitate de răcire de 42 000 mc, numărîn-
du-se printre cele mai mari din țara noastră. Noul obiectiv va fi realizat după metoda modernă a cofrajelor pășitoare. (Agerpres)

Imaginea pe care ne-o oferă zilnic galantarele magazinelor alimentare, cu mărfuri proaspete și un a- trăgător „aspect comercial”. imaginea vitrinelor frigorifice, cu mărfuri parcă abia aduse de da de fabricație,, de la sine despre preocuparea manifestată în cele mai multe unități de desfacere, in secțiile de producție din fabrici, pentru buna conservare și păstrare a produselor, pentru respectarea regulilor igienico-sanitare în timpul transportului și manipulării lor "nii sa fie serviți In condiții cît mai civilizate, altfel, numeroasele măsuri luate de-a lungul anilor — la indicația conducerii superioare de partid — privind preambalarea produselor. îmbunătățirea condițiilor de transport al mărfurilor, crearea și extinderea „lanțului frigorific” între sala de fabricație și magazin, ca și multe alte acțiuni similare, au avut drept scop rarea unor nătătite de tă durata mentor — tor Ia consumator.Dar și aici, ca în orice

pe ban- vorbesc

astfel incit cetățe-De

tocmai asigu- condiții îmbu- igienă pe toa- circuitului ali- de la producă-

alt loc de muncă, pînă Ia urmă, factorul decisiv este factorul om, nici un „lanț frigorific” și nici un utilaj — oricît de modern ar fi el — neputînd înlocui spiritul de ordine și de bun gospodar al celor ce participă nemijlocit la procesul aprovizionării, al cir- 'culației mărfurilor, " tocmai concluzia la am ajuns însoțind pe una din echipele de trol obștesc din Capitală. Echipa formată din controlorii obștești Comănici Constantin, Radu Mihai și Visu Ion a fost completată ad-hoc cu un reprezentant al Centrului sanitar și antiepidemic al municipiului București — dr. S. Wachsman....Unitatea de mezeluri „Gostat” din Piața Amzei. Cele două vîrtzătoare. cu miinile pline de grăsime, de-abia mai prididesc tăind cu un cuțit — de asemenea slinos — feliile de salam.— Nu-î nici igienic, nici eficient cum procedați ! — remarcă un membru al e- chipei de control. De ce nu folosiți mașina de tăiat pe care o aveți în dotare ?— Ne-am obișnuit așa — încearcă să se scuze una din vînzătoare.

Este care teren con-

Obișnuința ! Aceeași o- bișnuință pe care am întîl- nit-o și în Alimentara nr. 107, obișnuința ce se poate întîlni și în alte unități și raioane de mezeluri și brinzeturi. Obișnuința, la
stau, în unele cazuri, nefolosite.în legătură cu comercializarea preparatelor din carne, este de reținut și un alt aspect : în unele unități aceste produse sînt a-

gestionari în cele mai multe locuri. Echipa de control obștesc a reținut însă și un alt aspect : se obișnuiește adeseori ca unele mărfuri primite de la fabrică să fie introduse în camera frigo-
de către inspectorul sanitar, pentru această abatere, cu 250 lei)....Unitatea de pîine nr. 387 din strada Mendeleev 17. Echipa de control obștesc verifică gradul ds

CONTROLUL OBȘTESC ÎN COMERȚ

în obiectiv-IGIENA
A

Insoțind o echipă cetățenească prin citeva magazine alimentare din Capitală

adăpostul căreia unii vînză- tori încalcă regulile de igienă (în asemenea raioane se servesc, de regulă, laolaltă și mezeluri, și brinzeturi, și pește, și conserve. și produse gospodina — și toate se iau „la mînă“), în timp ce aparatele de tăiat preparatele din carne — pentru care statul a cheltuit bani grei, aducîndu-le din import —

duse de la fabrică In lăzi de plastic, fără ca acei ce expediază marfa să acopere in prealabil interiorul cutiilor cu o bucată de hirtie. De asemenea, o dată expuse în galantar și agățate în cuiele de susținere, produsele sînt lăsate descoperite, bunul obicei din a- nii trecuți de a se proteja marfa cu un tifon fiind abandonat de vinzători și

rifică a magazinului, fie că trebuie, fie că nu. Or, afu- măturilor, de exemplu, se știe bine că nu le priește temperatura scăzută și prind mucegai la exterior, cum a sesizat echipa de control că se întîmplase cu două lăzi de salam găsite în frigiderul unității amintite din Piața Amzei. (Responsabilul magazinului „Gostat” a fost amendat pe Ioc

curățenie al lăzilor în care este adusă pîinea de la fabrică. Rezultatul: pe multe navete s-a așternut un strat de murdărie atît de gros, îneît ai impresia că oamenii ce le transportă cu ele ci... cărbune.— Le mai spală din cînd în cînd la fabrică — încearcă o motivare responsabila unității, Radu Lucreția.
folosesc nu piine

— Cînd recepționați plinea. nu urmăriți și condițiile de igienă în care v-a fost adusă ? De ce nu refuzați marfa cind navetei* sint murdare ?— Pe noi ne interesează doar dacă pîinea iese la număr...Ce am putea adăuga la asemenea răspunsuri? Doar că și în sectorul comercializării plinii este necesar să se introducă de urgență o disciplină riguroasă privind curățenia ambalajului ; începînd cu obligativitatea spălării fiecărei navete (ori de cite ori se folosește) și terminînd cu obligativitatea gestionarilor din magazine de a aviza — la recepția mărfii — nu numai exactitatea cantității primite, dar și gradul de igienă al navetelor....Raidul nostru continuă la magazinul alimentar „Victoria”, din Călea Victoriei 110. Echipa de control obștesc descoperă aici situații stranii : mai multe lăzi, pline cu marfă intrată în putrefacție, erau ținute lingă alte alimente ; o serie de produse preambala- te erau mîncate de șoareci și șobolani ; carnetele de sănătate ale unor vinzători rămăseseră necompletata

eu analizele necesar* de ani de zile 1Dincolo de faptele ca atare (și responsabilul acestei unități — Păun Gheorghe —- a fost amendat pe loc cu 1 000 lei), cazul aduce în discuție și un alt aspect din comerțul cu produse alimentare. Uneori, gestionari de magazine și chiar conduceri de întreprinderi comerciale, neținînd cont de posibilitățile de desfacere și mai ales de condițiile de depozitare și păstrare, aprovizionează unitățile cu mult peste capacitatea acestora. De unde și riscul degradării produselor....Observațiile echipei de control obștesc pe care am însoțit-o au fost mult mai numeroase. Ne oprim însă aici, precizînd că, de luni, 9 iunie, a fost declanșată — la nivelul Consiliului municipal al Frontului Unității Socialiste — o amplă acțiune de control în unitățile de desfacere din Ca-le de _______ _____ ______pitală, prilej cu care aspectele de igienă vor constitui — așa cum trebui* să constituie în permanență — unul din obiectivele principale ale echipelor cetățenești.
Mihai IONESCU
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Excelenței Sale Domnului HELMUT SCHMIDT
Cancelarul federal al Republicii Federale GermaniaProfund întristat de vestea catastrofei feroviare de lingă orașul Miinchen, exprim Excelenței Voastre și familiilor îndoliate sincere condoleanțe și sentimente de compasiune.

MANEA MĂNESCU
Prim ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Sosirea în Capitală a unei delegații 
militare de prietenie a Armatei 

populare chineze de eliberare

RECEPȚIE CU PRILEJUI ZILEI NAȚIONALE A NARII BRITANII

întîmplat în 
MediteranaNava colectoare „Polar IV", din cadrul Comandamentului flotei de pescuit oceanic Tulcea, a fost prinsă în Mediterana de o furtună puțin obișnuită. întregul echipaj, aflat la posturi, acționa cu bărbăție. Deodată, marinarii români au zărit o mică ambarcațiune aruncată, ca o coajă, în vînzoleala valurilor. Echipajul micii ambarcațiuni făcea semne disperate, cerînd ajutor. Era velierul „Ratanga", sub pavilion maltez, prins furtună la 25 de largul mării. Trei tirziu, în portul La membrii echipajului remorcat adresau cele duroase mulțumiri _____________români, care-i salvaseră. în jurnalul de bord al navei „Polar IV" s-a consemnat : „Furtună în Mediterana. Remorcat un velier maltez".

Cu prilejul Zilei naționale a Marii Britanii, ambasadorul acestei țări la București, Jeffrey Charles Petersen, a oferit, vineri seara, o recepție.Au participat Cornel Burtică, membru al Comitetului. Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Rădulescu. viceprim-ministru al gur vernului, Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, Corne- liu Mănescu. vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Nicolae M. Nicolae, minis

tru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe. reprezentanți ai conducerii unor instituții centrale, oameni de artă și cultură, generali și ofițeri superiori, reprezentanți ai cultelor, ziariști.Au luat parte șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

Vineri după-amiază a sosit în Capitală o delegație militară de prietenie a Armatei populare chineze de eliberare, condusă de Țăng Șau-șan, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, comisar politic al trupelor din Șeniang, care va face o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopenl, oaspeții au fost întîmpinați de generalul maior Gheorghe Gomoiu, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului politic superior al armatei, de generali și ofițeri superiori.

Erau prezenți Li Tin-ciuan, ambasadorul Republicii Populare Chineze la București, Li lun-gi, atașatul militar aero și naval, membri ai ambasadei.în cursul aceleiași zile, delegația militară chineză a făcut o vizită la Consiliul politic superior al armatei, unde a avut convorbiri cu generalul maior Gheorghe Gomoiu. La convorbiri, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, au participat ambasadorul și atașatul militar aero și naval ai R.P. Chineze în Republica Socialistă România.

Imaginile noi 
ale satului bulgar

de în maimile oreValletta, vel ierului mai căi- marinarilor

| Unul din
| stejarii
I Lotrului

deDe ani la rină, _. 
exploatare a lemnului 
Lotrului, din cadrul 
Brezoi, deține locul de_______ ...
întrecerea, cu ceilalți forestieri 
vilceni. 'Obirșia acestui secret al 
lucrătorilor de la Obirșia Lotru
lui se află, între altele, ți in 
exemplul șefului de sector, Iu
lian Todirescu, care a implinit 
peste patru decenii de cind lu
crează la pădure și aproape trei 
sferturi de veac de viată. Dacă 
e pensionar ? Nici vorbă ! Pasiu
nea Și dragostea de pădure au 
rădăcini adinei și viguroase. Nu 
degeaba i se zice „stejarul" Lo
trului.

sectorul
Obirșia 

U.F.E.T. 
frunte in

secret al

| Drum 
| întrerupt IVăzînd că autocamioanele din parcul cooperativei agricole Straja, județul Constanța, sînt
I lăsate fără pază, un anume Constantin Banciu s-a apropiat de ele și a pus ochii pe unul care i s-a părut mai bun. De Icum s-a înserat s-a urcat la volanul camionului. Numai că drumul i s-a terminat mai î.na-
Iinte decît și-a închipuit. Izbind și deteriorînd camionul, l-a a- bandonat. Acum, firește, C. B.
I plătește. O întrebare : din ce cauză, totuși, la cooperativa din Straja nu stă nimeni ...strajă ? de

Morarul
pe post 
de moașă»Gheorghe Cristescu era morar în comuna Pleașa, județul Prahova. Lumea spunea că era priceput, făcea făină bună. în loc să-și vadă de treaba lui de morar, și-a virît în cap să devină... moașă. A făcut rost de cîteva cărți de specialitate, le-a răsfoit cit le-a răsfoit, și-a procurat niște ustensile și s-a hotărît să se „specializeze" în întreruperea de sarcini. Primul „experiment" l-a făcut — împotriva voinței ei și sub amenințare — L'*ar cu soția lui, care a avut mult de suferit, și numai prin- tr-o minune a scăpat cu viață. A doua victimă a morarului- ginecolog a fost o femeie din Ploiești, care a avut un sfîrșit tragic. Internată în spital, după „operația" intervențiile n-a copii

morarului, cu toate __ ,____ medicilor, femeia mai putut fi salvată, doi rămînînd fără mamă.
A fost si el

9

„încălțat**
După împrejurări, Măgurean 

din Baia Mare (strada Karl 
Marx nr. 12) se recomanda cind 
Măgurean Vasile, cind Grigo
re, cind loan. Și nu greșea, pen
tru că îl cheamă și Vasile, și 
Grigore, și loan. El însuși se 
fălea cu tripleta numelui, ori de 
cite ori avansa cite o promisiu
ne unei fete :

— Să nu-mi zici mie nici Va
sile, nici Grigore, nici Ionică 
dacă nu te incalț eu cu niște 
cizmulițe, să moară toate fetele 
de ciudă, nu alta !

Bucuroasă de chilipir, fata iși 
deschidea poșeta și-i dădea un 
aconto... De la zece fete l-a în
casat, dar pe nici una n-a încăl
țat. In schimb, arestat de mili
ție, Vasile Grigore Ioan a fost 
„încălțat" apoi de instanță pen
tru doi ani...

Ia bilete, 
da-mi bileteVeronica Oarză și Elena Ior- dăchescu, amindouă încasatoare în municipiul Drobeta Tr. Severin, erau cunoscute ca niște prietene nedespărțite. Dar și cu același nărav: încasatoarele „încasau" o parte din sumele provenite din vînzarea biletelor. Cind una avea un control, cealaltă îi avansa imediat un stoc de bilete, spre a-și acoperi suma lipsă : ia tu bilete, dă-mi mie bilete. Și pentru că cele două încasatoare erau prietene nedespărțite, tot împreună vor „încasa" ceea ce li se vine.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

își cu-

Primire la Consiliul Central al U.G.S.R.Vineri dimineața, tovarășul Gheorghe Pană, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, a primit pe participanții la Seminarul pentru activiști ai organizațiilor sindicale din țările africane de limbă franceză, organizat la București de către Consiliul Central al U.G.S.R.
★La Școala centrală sindicală din cadrul academiei „Ștefan Gheorghiu" a avut loc, vineri dimineața, festivitatea încheierii Seminarului internațional al unei noi serii de cadre de conducere ale centralelor sindicale din țări africane. Cursul, organizat de Uniunea Generală a Sindicatelor, a fost frecventat de cadre sindicale din Africa Centrală, Angola, Burundi, Republica Populară Congo, Coasta de Fildeș, Dahomey, Guineea, Guineea-Bissau, Republica Malgașă, Mali, Insula Mauritius, Niger, Sao Tome și Principe, Togo, Volta Superioară și Zair.în numele celor care au participat la seminar a adus mulțumiri Parti-

La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, au participat ' tovarășii Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R., Constantin Mîndreanu, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., și Grigore Comartin, prorector al academiei „Ștefan Gheorghiu".
★dului Comunist Român, sindicatelor din țara noastră Gueye Malick, membru al Consiliului Central al U- niunii Naționale a Muncitorilor din Mali — U.N.T.M., secretar general al Uniunii Sindicatelor din Koutiala, pentru posibilitățile oferite de a cunoaște nemijlocit realizările poporului român în opera de construire a socialismului, experiența și activitatea sindicatelor din România, pentru condițiile deosebite create bunei desfășurări a seminarului, apreciind organizarea acestuia ca un ajutor internaționalist dat de poporul român popoarelor dîn Africa. (Agerpres)

Dezvoltarea legăturilor maritime 
dintre România și PortugaliaTradiționalele legături maritim» între România și Portugalia au cunoscut, în ultimul an, o însemnată dezvoltare. Tot mai multe nave apar- ținînd celor două țări au efectuat numeroase transporturi, în baza acordurilor economice și comerciale care există între România și Portugalia.Alături de o serie de nave care au avut drept destinație porturile noastre, echipajele flotei comerciale românești au efectuat mai multe curse

spre porturile portugheze. De pildă, numai în această lună, din portul portughez Leixoes a plecat spre țară cargoul „Suceava", avînd în calele sale mărfuri generale și plută pentru întreprinderile noastre industriale. Cind citiți aceste rînduri, cargoul „Deva" a intrat in Marea Mediterană cu o importantă cantitate de produse ale industriei constructoare de mașini, chimice și ușoare, îndreptin- du-se spre Portugalia. (Agerpres)
Noi reglementări privind pregătirea 

conducătorilor autoPrin Decrete ale Consiliului de Stat au fost adoptate recent noi reglementări privind pregătirea conducătorilor auto profesioniști, a șoferilor amatori și motodcliștilor. Am solicitat specialiștilor din Centrala transporturilor auto a ministerului de resort să prezinte cititorilor noștri principalele prevederi și noutăți ale acestor două decrete.Pregătirea conducătorilor auto profesioniști se va face în viitor prin trei forme : a) școli profesionale organizate de Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor ; b) școli sau cursuri organizate de către Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne ; c) cursuri de calificare organizate de întreprinderi.în vederea obținerii permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile B și C (sau numai C), precum și din categoria E. de către alte persoane decit cele școlarizate prin formele mai sus a- mintite, se vor introduce disciplinele necesare în planurile de invă- tămînt ale : a) liceelor de specialitate și școlilor profesionale care pregătesc muncitori în meserii . și specializări din domeniile auto și agricol (mecanic, lăcătuș-mecanic, electrician montaj și reparații, mecanic agricol, lăcătuș-motoare. mecanic de utilaje construcții și tera- samente) ; b) școlilor de specializare postliceală și școlilor ’ de maiștri care pregătesc cadre tehnice în domeniul auto.: c) institutelor de învățămint superior care pregătesc cadre în specialitățile : autovehicule rutiere, mecanică a- gricolă, agricultură, horticultura, silvicultură și "exploatări forestiere, zootehnie și medicină veterinară, îmbunătățiri funciare și economia agriculturii. Elevii și studenții care vor dobindi cunoștințe auto în timpul școlilor sau facultăților, la absolvire vor primi un certificat pe baza căruia vor avea dreptul să

susțină examenul pentru obținerea permisului de conducere. Decretul face, de asemenea, precizarea că Ministerul Educației și învățămîn- tului poate aproba — de la caz la caz, cu avizul Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor — introducerea disciplinelor necesare însușirii conducerii auto și în planurile de învățămint ale altor facultăți, școli de specializare postliceală. licee, școli profesionale și de maiștri.în școlile profesionale organizate de Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor vor fi admiși numai absolvenți ai școlilor generale de 10 ani, iar după generalizarea primei trepte de liceu — absolvenții a doi ani de liceu avînd virsta maximă de 18 ani. Aceste școli se vor înființa cu începere de la data de 1 septembrie 1976. Durata de școlarizare urmează a fi stabilită de către Ministerul Educației și învățămîntului odată cu aprobarea nomenclatorului meseriilor ce se pregătesc prin școli profesionale și ucenicie cu absolvenți ai treptei I de liceu.Pregătirea conducătorilor de autovehicule amatori se va face in școli de șoferi amatori și motoci- cliști organizate direct de consiliile populare județene și Consiliul popular al municipiului București. Școli de șoferi amatori și mo- tocicliști .se vor fiecare județ, pe regimul loacelor speciale (cheltuielile de întreținere, funcționare și dotare vor fi acoperite in Întregime din taxele ce se vor încasa de la cursanți). De reținut că noua reglementare nu prevede modificări in legătură cu actuala durată de școlarizare a șoferilor amatori și a motocicliștilor. și va intra în vigoare la 1 octombrie 1975.

organiza, in mij- extrabugetare

Constantin PRIESCU

t V
PROGRAMUL 1

10.00 Film serial pentru copii : Să
geată Neagră.

10.25 Bucureștiul necunoscut — 
Ritmurile orașului.

10.40 Te cîntăm, plai străbun. Emi
siune monografică.

11.10 Telecinemateca.
12.45 Singe vienez" de Johann 

Strauss. Interpretează an
samblul Teatrului liric din
Constanța.

14.00 Telex.
14.05 Telerama. Cu aparatul de 

filmat pe înălțimile munților.
14.35 Tinerii și muzica lor... la 

Iași.
15.00 Chemarea Spațiilor cosmice. 

Poem literar-muzical.

15.15 ..De vezi' codrii de aramă..." 
Film.

15.30 ,.Fotbal-magazin“.
16.50 Caleidoscop cultural-artistic. 
17.10 Viratele peliculei.

în jurul orei 18.00, posturile 
noastre de radio și televi
ziune vor transmite direct 
de la Palatul Republicii ce
remonia semnării documen
telor oficiale româno-por- 
tugheze.

18.15 Club T.
19.00 Lumea copiilor
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal
20.00 VIZITA PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUȘESCU ÎN 
REPUBLICA FEDERATIVA A 
BRAZILIEI.

20.35 Teleenciclopedia.
21.15 Film serial : Ko.iak. . 
22.05 Telejurnal. • Sport.
22.15 Bucureștiul cintă. Emisiune 

muzicală.

cinema
• Sperietoarea : SALA PALATU
LUI (seria de bilete 5110) — 17,15, 
(5111) — 20,15.
a Hyperion : SCALA — 9.15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 : 18,15 ; 20.30, GRA
DINA LUCEAFĂRUL — 20,15.
• Huckleberry Finn : CAPITOL — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, 
la grădină — 20,15.
a Zilele trădării : LUMINA —
8.30 : 12,15 ; 16 ; 19,45.
a Ultima zăpadă de primăvară : 
PATRIA — 10 ; 12 ; 14 ; 16,15 ;

18.30 ; 20,30. FESTIVAL — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
a Toamna bobocilor : FEROVIAR
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 : 20,30.
GLORIA — 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30, MODERN — 9 : 11.15 ; 
13,30 ; 16 ; 18 ; 20, la grădină —
20,30, GRADINA BUZEȘTI — 20,15. 
a Teroare pe „Britannic" : CASA 
FILMULUI — 10 ; 12 ; 14 : 16 : 18 ; 
20, LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 î
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45. BUCU
REȘTI — 8,45 ; li : 13,15 ; 16 ;
18.30 ; 20.45. FAVORIT — 9.15 ;
11.30 : 13.45 ; 16 ; 18,15 : 20,30.
a Joc de pisici : TIMPURI NOI
— 9 11,15 : 13,30 : 15,45 : 18 : 20.15. 
a Recompensă pentru șerif : VIC
TORIA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, AURORA — 9 : 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20, la grădină —

Cronica zileiȘeful delegației italiene, care s-a aflat in țara noastră pentru semnarea Programului de schimburi culturale și Programului de cooperare tehnico-științifică între România și Italia, Vittorio Cordero di Monteze- molo. director general în Ministerul Afacerilor Externe, a fost primit de tovarășul Paul Niculescu. viceprim- ministru al guvernului, ministrul e- ducației și învățămintului.în timpul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost abordate probleme ale dezvoltării colaborării româno-italiene în domeniul învățămîntului, științei și culturii.La primire a fost de fată Mario Bolasco, ambasadorul Italiei la București.La Ministerul Afacerilor Externe a fost semnat, vineri dimineață, cel de-al VIII-lea Program de colaborare culturală intre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Italiene pe perioada 1 a- prilie 1975—31 martie 1977. Documentul a fost semnat de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Vittorio Cordero di Morite- zemolo, director general al Direcției generale pentru cooperare culturală, științifică și tehnică din Ministerul Afacerilor Externe al Italiei, care, în alocuțiunile rostite cu acest prilej, au subliniat că actualul program reprezintă o nouă etapă în dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări, bazate pe o tradițională prietenie, pe principiile înțelegerii și păcii în lume.Programul prevede schimburi de cadre didactice și studenți, precum și contacte directe între universități și instituții de învățămint superior, dezvoltarea activității lectoratelor de limbă și literatură română de la universitățile din Torino și Pisa, precum și a celor de limbă și literatură italiană de Ia universitățile din București, Cluj-Napoca și Iași. S-au stabilit, de asemenea, realizarea de turnee ale unor formații artistice, organizarea reciprocă de zile ale filmului, expoziții, efectuarea de schimburi de cărți și publicații, traducerea și publicarea de lucrări știin- țifice și literare.Alte preve.deri ale progrgpiului. se. referă Ia contactele pe linia radiodifuziunii și presei.La semnare au fost prezenți Ion Dodu-Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Radu Bogdan, adjunct al mi

nistrului educației și învățămîntului, funcționari superiori din M.A.E., membri ai celor două delegații. Au luat parte Ernesto Mario Bolasco, ambasadorul Italiei la București, și membri ai ambasadei.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a adresat o telegramă de felicitare noului ministru al afacerilor externe al Republicii Centrafri- cane. Antonio Franck, cu ocazia numirii sale în această funcție.
★Vineri s-a reîntors de la Pekin grupul de activiști de partid și de stat, condus de tovarășul Vasile Mușat, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Vîlcea al P.C.R., care a făcut o vizită de prietenie in R.P. Chineză.La sosire, pe aeroportul Otopeni, grupul a fost întîmpinat de Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.. de activiști de partid. Au fost de față ambasadorul R. P. Chineze la București. Li Tin-ciuan, și membri ai ambasadei.
★în cadrul schimburilor culturale dintre România și Irak, vineri a sosit în Capitală ansamblul național de cîntece și dansuri din această tară. Artiștii oaspeți vor da spectacole la București și in alte orașe.
★La stațiunea balneoclimaterică Felix au început, vineri, lucrările u- nui simpozion național care, timp de două zile, dezbate probleme privind proiectarea și funcționalitatea bazelor de tratament ■ fizio-balnear și de recuperare medicală.La deschiderea simpozionului a luat cuvîntul Petre Blajovici. prim- secretar al Comitetului județean de partid Bihor, președintele consiliului popular județean, care a vorbit despre preocuparea organelor locale de partid și de stai de a pune în valoare zonele de tratament și cele recreative din județul Bihor.
★La liceul „Nikolaus Lenau" din Timișoara a avut loc comemorarea a 100 de ani de la moartea lui Arthur Schott, primul culegător și traducător de folclor românesc di-n Banat. La manifestarea omagială, oameni de litere din București, Sibiu și Timișoara au evocat viața și opera acestui neobosit cercetător al basmului românesc, contribuția sa la cunoașterea patrimoniului literaturii noastre populare în străinătate.

Cine călătorește prin Bulgaria prietenă are multiple prilejuri să audă vorbindu-se, cu căldură și interes, despre România, despre noi, românii. Cu deosebire Ia Praveț — una din cele mai frumoase și mai reprezentative așezări rurale ale țării vecine — elementele vii și emoționante ale acestei prietenii ți se dezvăluie în semnificațiile lor profunde. Au trecut mai mulți ani de cînd, în cadrul unei solemnități de neuitat, satul Praveț s-a înfrățit cu comuna românească Scornicești. De atunci n-a fost sărbătoare, n-a fost eveniment mai important din viata locuitorilor Pravețului la care aceștia să nu-i invite și pe tovarășii lor din Scornicești. După cum la sărbătorile și bucuriile celor din Scornicești vin întotdeauna în 06- peție cei din Praveț. Iar vizitei» nu sint nicidecum protocolare, ci prilejuiesc discuții rodnice, schimburi de experiență.Și, pe drept cuvint, înfăptuirile prietenilor bulgari in toate aceste direcții sînt demne de remarcat. încă de la intrarea in localitate te întim- pină semne specifice înnoirilor șl transformărilor profunde pe care puterea populară le-a declanșat în viața satului bulgar contemporan. Pe partea dreaptă a drumului se profilează silueta unei spațioase săli de sport în construcție. Puțin mai departe, în vecinătatea sălii de consiliu, unde sîntem așteptați de gazde, se înalță zidurile viitorului magazin universal. Ici-colo sînt în construcție locuințe cochete, cu 2—3 etaje. Anual, Pravețul își îmbogățește zestrea cu circa 40 asemenea locuințe — numărul locuințelor construite în toate satele Bulgariei în ultimele două decenii trecînd de 700 000. Centrul administrativ al satului, abia inaugurat, conceput în stil modern, se îmbină armonios cu arhitectura, în stil tradițional bulgar, a bibliotecii și casei de lectură.Mai tirziu am avut o plăcută surpriză, - ajungind in fața unei construcții impunătoare, din beton și sticlă. în interior, oameni în halate albe, utilaje și instalații de precizie.

însemnări de călătorie

Era fabrica satului, destinată producției de instrumente electrice (volt- metre, manometre etc.), precum și unor aparate medioale simple. Producția asigură în întregim» cerințele interne ale țării și, în plus, este livrată la export, în Cehoslovacia, Ungaria. U.R.S.S., Pakistan, Egipt etc.Săli de cultură și cinematograf le oferă multiple posibilități de odihnă și recreare. în întreaga țară, sute de cinematografe stau la dispoziția locuitorilor satelor. Bulgaria ocupînd, in raport cu populația, locul al cincilea în lume în privința numărului de spectatori de film» la sate.Ne continuăm vizita priri alt» unități «conomice reprezentative al» Pravețului. Complexul agroindustrial includ» mai multe ferme de creșter» a animalelor. în „ferma nouă", cum o numesc localnicii, 11 persoane, dispunînd da utilaje, îngrijesc 550 de vaci d« rasă, dintre care unele ajungla producții de lapte record :8 000—10 000 litri. Un sistem da hidroameliorații cu comandă-program contribuie la realizarea unei agriculturi moderne intensive. în serei» spațioase se pregătesc continuu masive „șarje" de flori — Îndeosebi garoafe, trandafiri — care sint expediate spre punctele de desfacere proprii din Sofia. Russe, Gabrovo. Alături de specialiști și muncitori calificați, în aceste unități lucrează, în afara orelor de cursuri, brigăzi al» tineretului școlar.Specializarea și concentrarea producției agricole și reorganizarea sa pe baze industriale — în mari complexe agroindustriale, utilizarea u- nor tehnologii moderne și eficient», ridicarea gradului de urbanizare a așezărilor rurale, îmbogățirea vieții spirituale a oamenilor sint astăzi trăsături caracteristice ale satului din țara vecină. Toate acestea făcute da oameni, cu talent, entuziasm, hărnicie, simț gospodăresc — în folosul oamenilor înșiși, al înfloririi și propășirii Bulgariei socialiste ' prieten»,
Florlca D1NULESCU

„CAZUL AGRIGENTO" 
și politica P. C. I. 

de largi alianțe democratice

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
„Cupa «Scînteii tineretului» la tenis"-in plina desfășurareIată o competiție de masă care s-a bucurat de la începuturile ei de mult interes printre copii și adolescenți : „Cupa «Scînteii tineretului» la tenis". Prima ediție a întrecerilor a adus anul trecut pe terenurile de tenis aproximativ 100 000 de con- curenți ! în prezent, ediția a II-a — dedicată Congresului al X-lea al U.T.C. și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. — se află în plină desfășurare la nivelul etapelor pe localități și județe, angrenind un număr important de copii și tineri intre 11 și 25 de ani. Din relatările primite pină acum rezultă participări numeroase in multe județe, ca, de pildă, in Mureș (7 000), Prahova (6 000), Constanța (3 000) sau Neamț (2 000). în orașul Corabia, cu 18 000 de locuitori, au jucat în fazele preliminare

403 concurenți. E interesant de subliniat interesul arătat competiției in școli, nu numai la cele din orașe, ci și la unitățile școlare din comune. Astfel, la liceul „Decebal" din Deva s-au întrecut pe terenurile de tenis aproximativ 300 de elevi, insă și la liceul din Hotarele (Ilfov) numărul elevilor concurenți a depășit cifra de 200.Cîștigătorii finalelor județene, la trei categorii de vîrstă, atît la fete, cit și la băieți (11—14 ani ; 15—18 ani ; 19—25 ani), se vor reuni între 9 și 12 iulie, la Costinești, pe malul mării, pentru a participa la finalele pe tară. Fiecăruia dintre cei 240 de cîș- tigători ai etapei județene i se va lnmîna cite o rachetă de tenis și un set cu șase mingi.
ÎN CÎTEVA RÎNDURI

CICLISM: „Cursa Victoriei”Cea de-a III-a etapă a competiției cicliste „Cursa Victoriei", desfășurată pe traseul Piriul Rece—Vălenii de Munte—Plopeni, a revenit rutierului dinamovist Teodor Vasile, cronometrat pe distanța de 132 km cu timpul de 3h 15’25”. în clasamentul general se menține lider Costel Cîrje (Dinamo), urmat de Vasile Pascale (Steaua) la 52” și Ion Cojocaru (Steaua) la 1’27”. Astăzi se dispută etapa a IV-a, Plopeni—Tir- goviște—București (124 km).
VOLEIîn ziua a doua a turneului internațional masculin de volei de la Skoplie, echipa Cehoslovaciei a învins cu 3—0 (15—7, 15—11. 15—13)formația Bulgariei. Echipa României a pierdut cu scorul de 0—3 (9—15, 8—15, 8—15) partida susținută cu reprezentativa Cubei. într-un alt joc, prima formație a Jugoslaviei a dispus cu 3—1 (14—16, 15—7, 15—2,15—10) de selecționata secundă a Iugoslaviei.

TENISCampionatele internaționale de tenis ale Franței, care au loc pe te

renurile „Roland Garros" din Paris, programează astăzi semifinalele probei de simplu masculin. în prima semifinală se vor întîlni Eddie Dibbs (S.U.A.) și argentineanul Guillermo Vilas, iar în cea de-a doua suedezul Borg va primi replica italianului Adriano Panatta,Finala probei de simplu femei se va disputa intre Chris Evert (S.U.A.) și Martina Navratilova (Cehoslovacia).Proba de dublu bărbați din cadrul campionatelor internaționale de tenis ale Franței a fost cîștigită de perechea Raul Ramirez (Mexic), Bțian Gottfried (S.U.A.). care a înVins în finală cu 6—4. 2—6. 6—2, 6—4 cuplul australian John Alexander, Phil Dent.
BASCHET : Jocurile 

campionatului europeanLa Belgrad. în campionatul european masculin de baschet (turneul pentru locurile 7—12) echipa Poloniei a întrecut cu scorul de 82—81 (45—40) formația României. Principalii realizatori ai echipei române au fost Niculescu (24) și Georgescu (16). într-un alt joc, selecționata Olandei a învins cu scorul de 66—65 (29—28) reprezentativa Greciei.

După cum este cunoscut, Partidul Comunist Italian înfăptuiește, în mod consecvent, o politică de largă deschidere, dialog și alianță cu toate forțele și curentele democratice, progresiste ale societății italiene, in a- cest context inscriindu-se și ideea „compromisului istoric" cu partidul democrat-creștin. în legătură cu traducerea în viață a acestor orientări, s-au realizat experiențe interesante pe plan regional și local în diferite centre ale Italiei.Iată ce ne-a declarat în legătură cu acestea primul secretar al federației provinciale a P.C.I. din Agrigento, Agostino Spataro, despre ceea ce presa italiană a numit „cazul Agrigento".— Așa cum este cunoscut, P.C.I. a lansat ideea unei ample colaborări între toate forțele democratice în urmă cu mai mulți ani. încă de atunci aveam în vedere realizarea unor înțelegeri concrete in probleme legate de exigentele maselor de oameni ai muncii sau ale unor importante sectoare ale vieții sociale și economice. în pofida anumitor rezistențe, am reușit să determinăm formarea unei comisii pentru problemele dezvoltării, din care . fac parte, în afara reprezentanților organizațiilor sindicale și ai altor organizații de lucrători autonomi, secretarii provinciali ai partidelor antifasciste, reprezentanți ai consiliului provincial și ai comunelor. Această comisie a elaborat, în decursul timpului, diferite platforme unitare, prevăzînd inițierea unor acțiuni și ample dezbateri în probleme legate de dezvoltarea economică și socială a provinciei.După acest prim pas. în vara anului trecut a fost realizat un acord de colaborare la nivel provincial intre majoritatea de centru-stînga și o- poziția comunistă, pentru reînnoirea consiliilor provinciale. Ulterior s-a ajuns la formarea de liste unitare pentru alegerea organelor colegiale în școli și, în sfirșit, la înțelegerea operativă dintre democrat-creștini, socialiști și comuniști, în cadrul municipalității orașului. Această „înțelegere", realizată în urmă cu cîteva luni, are drept scop mai ales combaterea haosului urbanistic și a speculei din domeniul construcțiilor de locuințe. Adoptarea unui plan adecvat va deschide o nouă perspectivă de dezvoltare a orașului, va favoriza construcțiile de locuințe populare, corespunzător intereselor generale ale celei mai mari părți a populației.Deși s-a bucurat de o largă popularitate în presă, „cazul Agrigento" nu reprezintă un exemplu singular. El se încadrează, după cum ne spunea primul secretar al comitetului regional de partid, Achilele Occhetto, în politica generală de alianțe pro

movată de P.C.I. — ca partid național, responsabil, alături de celelait» forțe democratice, de soarta și desti- ‘ nele țării. Atît în cadrul diferitelor provincii, cit și la nivelul organismelor regionale, partidul a devenit, mai ales în ultimii ani, promotorul a nenumărate inițiative, care au pornit și pornesc de la nevoile și interesele marii majorități a populației. La Catania, federația P.C.I. a lansat, de exemplu, o serie de propuneri care au fost de natură să atragă în jurul lor variate forțe politice din oraș. Astfel, pe plan urbanistic s-a propus construirea în partea de sud a orașului a noului cartier Librino, proiectat de mai mulți ani de către arhitectul japonez Kenzo Tange. Este vorba de un cartier satelit modern, în care, alături de locuințe, iși vor găsi locul instituții de învățămint, sanitare, diferite centr» comercial» etc. Totodată, partidul a acționat in direcția organizării mai judicioase■ comerțului mic și mijlociu, s-g pronunțat în favoarea construirii unui nou aeroport etc.Cu mult interes sînt urmărite și inițiativele prezentate sau susținute de P.C.I. în „parlamentul" regional sicilian și în alte organisme regionale. în vara anului trecut, comitetul regional a organizat la Palermo o conferință economică, la care au fost invitați reprezentanții tuturor partidelor politice democratice, exponent! ai industriei și ai organizațiilor sindicale din insulă. Cu acest prilej ■ fost prezentat un vast plan de reforme economice și sociale, menite să ducă la ridicarea economiei întregii regiuni. Acest plan, care a căpătat numele de „proiectul Sicilia", a găsit sprijin in rîndul diferitelor forțe politice. Cfteva luni mai tirziu, conferința regională a partidului a lansat propunerea „Pactului autonomist", adică a unui acord intre toate forțele politice democratice din insulă, cu scopul de a se iniția un nou mod de administrare ți conducere.Rezultatele acestei intense activități politice, larg deschise, și constructive, desfășurate de P.C.I.. se reflectă și în ce privește componența rindurilor sale, care cresc pe zi ce trece. Un mare număr dintre secretarii federațiilor provinciale ale partidului sint tineri care nu depășesc 30 de ani. Elanul acestor tineri, împreună cu experiența vechilor activiști ai partidului, contribuie deopotrivă la transpunerea în viață a liniei politice generale a P.C.I. de largă înțelegere și colaborare cu toate forțele democratic» și progresiste ale țării.
Radu BOGDAN

CORESPONDENȚA DIN ROMA

20.15, EXCELSIOR — 9 î 11.15 ; 
13,30 : 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Filip cel bun : DOINA — 11,30; 
13,30; 15<30; 17,45; 20.
a Program pentru copii : DOINA 
— 10.
a Marea cursă : CENTRAL — 
9,30; 12,30; 16; 19,15, FLAMURA — 
9; 12,30; 16; 19.
• Pe aici nu se trece : BUZEȘTI 
— 9; 12,30; 16; 19.30, UNIREA — 16, 
la grădină — 20,15.
a Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : GRIVITA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.15, GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
a Un gentleman în Vestul sălba
tic : COTROCENI — 13; 15,30; 18;
20.15.
• Nu filmăm să ne-amuzăm :

DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
a Șapte mirese pentru șapte 
frați : LIRA — 15,30; 18, la grădi
nă — 20,15.
• Un horoscop cu bucluc î BU- 
CEGI — 16; 18.
• Ochii Shivanei : PACEA — 
13,30; 16; 19,15.
a Tată de duminică : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15, MUNCA 
— 16: 18; 20.
a Călătoria : VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.15.
• B. D. în alertă : FERENTARI 
— 15,30; 18; 20,15.
a Hoinarii : MOȘILOR — 15.30; 18, 
la grădină — 20,15, ARTA — 15,30; 
17,45; 20, la grădină — 20,15.

• Ilustrate eu flori <• etmp ; 
CRINGAȘI — 16: 18,15.
• Comedie fantastică : FLOREAS- 
CA — 15.30; 18; 20,15.
a Jane Eyre : TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15, la grădină — 
20,30, GRADINA FESTIVAL — 20. 
a Primăvara tristă : VIITORUL
— 15,30* 18: 20,15.
• Pirații din Pacific — Insula co
morilor : FLACARA — 15,30; 19.
a Cu mîinile curate : COSMOS — 
15,30; 17,45; 20.
• Convalescența 2 VITAM — 19,50; 
18.
• Actorul și sălbaticii I RAHOVA
— 16; 19,15.
a Pantalonii cavalerului von Bre- 
dow : PROGRESUL — 15,80; 18;
20,15.

• Secretul din Santa Vitoria : 
GRADINA BUCEGI — 20,15.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Valiza cu fluturi — 
19,30.
a Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Christoph Eschen- 
bach (R.F.G.). Solist i Justus 
Frantz (R.F.G.) — 20.
• Opera Română : Răpirea din 
serai — 1».

• Teatrul de Operetă : Lăsați-mă 
să cint — 19.30.
• Teatrul de Comedie : Un Ham
let de provincie — 19,30
• Teatrul „Lucia sturdza Bu- 
landra" (sala din od. Schitu Mâ- 
gureanu) : Chițimia - 19.30. (sala 
din str. Alex. Sahia) : Elisabeta I 
— 19,30.
a Teatrul Mic : Viata e ca un va
gon 7 — 19,30.
a Teatrul Gluleștl : Marea expe
diție — 19.30.
a Teatrul „I. Vasilescu" : Eu sint 
tatăl copiilor — 19,30.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Cer cuvintul 
la... diverse — 19,30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română1* : Țară bogată-n frumu
seți — 18,30.
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Conferința general-europeană

Larg curent de opinie pentru 
continuitatea procesului de edificare 

a securitățiiGENEVA 13 (Agerpres). — Comitetul de coordonare a lucrărilor celei de-a doua faze a Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa a analizat la 12 iunie stadiul de elaborare a documentelor, care vor fi supuse spre semnare șefilor de state și guverne in cadrul celei de-a treia faze,- la Helsinki.După cum este cunoscut, pe agenda conferinței sint înscrise patru capitole mari privind : securitatea in Europa, cooperarea in domeniile economiei, științei și tehnicii, cooperarea culturală și in domeniul umapitar și urmările instituționale ale conferinței.Așa cum au apreciat ■ unii șefi de delegații la recenta ședință a Comitetului de coordonare, pină in prezent, la primele trei puncte ale ordinii de zi s-au obținut rezultate importante, marea majoritate a textelor care se elaborează fiind in stadiul de finalizare.O deosebită atenție s-a acordat punctului al patrulea de pe ordinea de zi — urmările instituționale ale conferinței.Exprimînd îngrijorarea față de tendințele unor delegații de ă înlătura din negocieri acele probleme care sint mai dificil de soluționat, șeful delegației Iugoslaviei a arătat că încheierea celei de-a doua faze a conferinței presupune rezolvarea tuturor problemelor înscrise pe agenda acesteia și, în special, a problemei continuității procesului abia început.Actuala Conferință pentru securitate și cooperare în Europa — a arătat șeful delegației Maltei — a a- bordat tot ceea ce era posibil de a- bordat In acest stadiu. Problematica europeană este însă mult mai largă. De aceea-, urmările conferinței sint importante, inevitabile și trebuie pregătite cu multă grijă, astfel ca procesul multilateral să continue.Apreciind conferința drept începutul unui edificiu nou, șeful delegației Elveției a relevat necesitatea continuității eforturilor, a înlăturării obstacolelor care pot apărea pe drumul mai bunei înțelegeri, al destin-
Sînt necesare 

masuri grabnice 
de dezarmare 

Date despre proporțiile îngri
jorătoare ale cursei înarmărilorSTOCKHOLM 13 (Agerpres). — La Stockholm a fost dat publicității al VI-lea anuar — intitulat „Armamente și dezarmare" — al Institutului Internațional de Cercetări pentru Pace (SIPRI), organism independent, fondat de parlamentul suedez. Anuarul informează că: sumele cheltuite anul trecut în lume pentru înarmare echivalează totalul veniturilor naționale ale țărilor făclnd parte din „jumătatea săracă a omenirii" și depășește de 15—20 ori asistența acordată, pe întreg globul, statelor în curs de dezvoltare.Prezentind volumul, profesorul Frank Barnaby, directorul Institutului, a avertizat că lumea dispune de un termen „pe cît de limitat, pe atît de prețios" pentru evitarea catastrofei nucleare. „Problema crucială a umanității — a spus profesorul Barnaby — este, ca și în ultimii ani, stocarea continuă a armelor nucleare, care conține în ea însăși pericolul unei distrugeri a lumii".Sub acest .aspect, anuarul apreciază că, ținindu-se cont de ritmurile actuale, lumea va acumula pină la sfîrșitul deceniului 350 000 kg de. plutoniu. „în aceste condiții, chiar in cazul unor măsuri de control eficace în proporție de 99,9 la sută, este de așteptat ca pînă -în 1980 să fie orientată spre producerea de arme nucleare o cantitate suficientă de plutoniu pentru realizarea unei bombe pe săptămînă". în prezent există în lume 20 de state capabile să producă arme nucleare ; în decurs de cinci ani, numărul lor ar putea spori la 30 — menționează, de asemenea, anuarul.

Manifestîndu-se ca o promotoare activă și consecventă a proceselor și tendințelor pozitive din viața internațională. România socialistă militează pentru o colaborare largă intre națiuni, pentru dezvoltarea continuă a relațiilor cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, în acest cadru, care și-a dovedit în decursul anilor caracterul realist și fertil, se înscrie și evoluția ascendentă a raporturilor dintre România și Marea Britanie.'După cum este cunoscut, colaborarea româno-britanică a înregistrat in ultimii ani un șir de rezultate pozitive, pe multiple planuri. Prin volumul schimburilor. Marea Britanie reprezintă astăzi unul din partenerii economici de seamă ai tării noastre ; tn același timp, s-a dezvoltat colaborarea pe tărîm tehnico-științific, cultural. artistic, contribuind la apropiere și mai buna cunoaștere reciprocă. De asemenea, cele două țări conlucrează in organisme internaționale, intilnindu-se în cadrul eforturilor largi, ce pot fi constatate pe toate meridianele lumii, pentru statornicirea unei atmosfere de destindere, cooperare și încredere între toate națiunile.Un substanțial aport tn ridicarea pe o treaptă superioară a dialogului româno-britanic il reprezintă recenta vizită — scurtă ca timp, dar densă în conținut — pe care președintele Nicolae Ceaușescu- a efectuat-o la Londra. în cadrul convorbirilor la nivel înalt de la Chequers. cu primul ministru Harold Wilson. a fost abordată o gamă largă de probleme privind atît relațiile bilaterale. cît și viața internațională. Ilus- trind. încă o dată, însemnătatea dialogului între factorii învestiți cu cea mai înaltă răspundere în stat, aceste convorbiri au relevat satisfacția reciprocă față de îmbunătățirea

pe continentderii și cooperării, astfel incit această conferință să constituie cu adevărat începutul unui viitor mai fericit' al continentului nostru.Luînd cuvântul, șeful delegației române, ambasadorul Valentin Lipatti, a subliniat interesul major pe care țara noastră il acordă urmărilor instituționale ale conferinței și a făcut o analiză aprofundată a propunerilor prezentate în acest domeniu. Preci- zind că, in prezent, lucrările celei de-a doua faze a conferinței se află într-un stadiu de finalizare, șeful delegației române a arătat că trebuie să se renunțe la tendințele de a întârzia sau neglija problema urmărilor conferinței și să se depună'eforturi pentru rezolvarea ei în cel mai scurt timp.în încheiere, reprezentantul român a adresat tuturor celorlalte delegații apelul de a trece la negocieri profunde și angajante, pentru găsirea de soluții acceptabile tuturor parti- cipanților într-o problemă politică de cea mai mare importanță a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, cea a cadrului organizatoric corespunzător care să permită continuarea procesului multilateral început.
PORTUGALIA

In sprijinul întăririi alianței maselor populare 
cu Mișcarea Forțelor Armate

Un document al P. C. PortughezLISABONA 13 (Agerpres). — Comisia Politică a Partidului Comunist Portughez a dat publicității un document in care face o analiză a situației politice din’ țară, subliniind că sarcina prioritară in momentul de față este „întărirea diferitelor forme de organizare a mișcării unitare a maselor populare și a legăturii lor cu Mișcarea Forțelor Armate". Documentul evidențiază necesitatea creării unui număr mai mare de comisii muncitorești în întreprinderi și întăririi celor existente, consolidării și înmulțirii consiliilor de cartier, organizațiilor sindicale din întreprinderi, asociațiilor țărănești, ale micilor comercianți și industriași, precum și ale asociațiilor și altor organizații unitare studențești. „Adunările populare, în cadrul cărora masele muncitoare vor fi reprezentate de aceste organizații, trebuie să se transforme în organisme permanente de intervenție a poporului în procesul revo-

agențiile de presă transmit:
Președintele Republicii 

El SUlVUdOr, Arturo Armando Molina, l-a primit pe ambasadorul României în Costa Rica, Constantin Stănescu.
Prima conferință mon

dială a Crucii Roșii în pro
blemele păcii,13 care au par’ ticipat 300 de reprezentanți din 99 de țări, și-a încheiat lucrările la Belgrad. Conferința a adoptat un' program de acțiuni conținînd principiile și sarcinile acestei organizații. Crucea Roșie — arată documentul — consideră pacea un proces dinamic al colaborării tuturor statelor și popoarelor — colaborare întemeiată pe libertate. independență, suveranitate, respectarea drepturilor umane, precum și a repartiției juste a resurselor în scopul satisfacerii cerințelor popoarelor.

continuă a relațiilor bilaterale, sub- liniindu-se, totodată, necesitatea intensificării lor pe multiple planuri — cu atit mai mult cu cit analiza realităților arată că există, în continuare, ample posibilități de conlucrare reciproc avantajoasă. Și se poate aprecia că recentele convorbiri ro- mâno-britanice au /creat un teren propice pentru materializarea acestor posibilități.Largi perspective se deschid in domeniul economic. Potențialul economic bine cunoscut al Marii Britanii, pe de o parte, eforturile României socialiste pentru edificarea unei economii moderne și succesele înregistrate pe această cale, pe de altă parte. oferă condiții favorabile unei substanțiale extinderi a ariei de colaborare. în acest cadru, așa cum s-a subliniat cu prilejul întilnirii președintelui Nicolae Ceaușescu cu reprezentanți ai cercurilor economice și de afaceri britanice, schimburile dintre cele două țări, care au ajuns la circa 500 milioane dolari în ambele sensuri, ar putea atinge, bineînțeles prin eforturi comune. în următorii 3—4 ani. nivelul de 1 miliard de dolari. în același timp. în cursul dialogului româno-britanic s-au explorat posibilitățile și s-a manifestat intenția de a se realiza forme noi, moderne, de cooperare, in primul rînd de cooperare în producție. Vizita pe care premierul britanic urmează să o facă in România va putea cristaliza, neîndoios, premise favorabile încheierii unor înțelegeri și acorduri concrete. sub acest raport.întilnirea la nivel înalt de Ia Chequers a prilejuit, totodată, și un tur larg de orizont asupra actualității internaționale, permițind o mai bună ' înțelegere și cunoaștere a pozițiilor reciproce. Este fără îndoială pozitivă examinarea. în acest context, a stadiului actual al desfășurării Conferinței pentru securitate în Europa, obiectiv pentru a cărui finalizare țara

AUSTRIA

Manifestări dedicate 
României

VIENA 13 — Corespondentul nos
tru transmite : Landul Tirol din 
Austria găzduiește o suită de mani
festări închinate României. In ora
șele Hali, Landeck, Schwaz și Kuf~, 
stein vor fi organizate „săptămîni 
românești", în programul cărora sint 
incluse prezentarea unei expoziții de 
fotografii despre istoria, frumusețile 
naturii si realizările obținute de 
România socialistă, gale ale filmului, 
românesc, concerte de muzică popu
lară oferite de un ansamblu artistic 
din România. Se bucură de un inte
res deosebit concursul „Cunoașteți 
România ?“, organizat in rindul ti
neretului școlar. Totodată, în cel mai 
mare magazin din Innsbruck, „Kauf- 
haus Tirol", a fost deschisă o expo
ziție cu vinzare, care oferă obiecte 
de artă populară și produse ale coo
perației meșteșugărești din România.

In cadrul manifestărilor inaugura
le, dr. Alois Lugger, președintele 
parlamentului landului și primar al 
orașului Innsbruck, și Dumitru Ani- 
noiu, ambasadorul român la Viena, 
au subliniat in alocuțiunile rostite că 
această suită de acțiuni reprezintă o 
concretizare a bunelor relații de prie
tenie care se dezvoltă intre Româ
nia și Austria.

luționar", subliniază documentul P.C. Portughez.„Desfășurarea revoluției, relevă în continuare documentul, aduce la ordinea zilei formarea și înmulțirea organismelor unitare ale oamenilor muncii, care, în strinsă legătură cu M.F.A., să asigure o atitudine vigilentă față de forțele contrarevoluționare și de actele de sabotaj, să-și asume apărarea diferitelor obiective din patrimoniul statului democratic și să coopereze cu forțele armate in acțiuni de apărare a revoluției".în același timp, documentul relevă că o asemenea organizație unitară nu vine in contradicție cu rolul important pe care partidele democratice îl pot juca în îndeplinirea sarcinii de aderare a celor mai largi sectoare ale populației la procesul revoluționar. „Dezvoltarea cooperării dintre partidele democratice — menționează documentul P.C. * Portughez — 'va aduce o contribuție considerabilă la unitatea maselor populare".

Președintele Mao Tzedun s-a întilnit cu președintele Gambiei, Dawda Kairaba Jawara, care se află într-o vizită oficială în R. P. Chineză.
La Delhi s-au desfășurat consultări între ministerele afacerilor externe ale Indiei și României. Delegația română, condusă de Cornel Pacoste, adjunct al ministrului, a purtat discuții cu Y. B. Chavan, ministrul afacerilor externe, și alți membri ai guvernului indian privind promovarea în continuare a relațiilor dintre cele două țări și a făcut un schimb de păreri asupra unor probleme internaționale de interes reciproc. A fost semnat protocolul de cooperare între Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și A- pelor al Republicii Socialiste România și Ministerul Agriculturii și Irigațiilor al Republicii India.

noastră desfășoară o activitate intensă, stăruitoare, vizînd instaurarea pe continentul european a unui climat de pace și securitate, care să ofere fiecărui popor garanția că se va putea dezvolta in mod liber, fără amestec din afară, concomitent cu promovarea unor relații largi, neîngrădite, de colaborare prietenească între toate statele.După cum este cunoscut, partidul nostru, pronunțindu-se pentru dezvoltarea relațiilor interstatale ale României cu toate țările, fără deosebire de orînduire socială, acționează stăruitor, pe linie de partid, pentru consolidarea legăturilor de solidaritate internaționalistă cu toate partidele comuniste și muncitorești. In acest spirit, în timpul vizitei la Londra, tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului nostru. s-a întâlnit și a avut convorbiri cu Gordon McLennan, secretar general al P.C. (din Marea Britanie. Fără îndoială că această întîlnire, in cadrul căreia au' fost subliniate bunele relații dintre cele două partide, precum. și dorința comună de a le dezvolta in continuare, reprezintă încă o contribuție pozitivă la cauza solidarității și unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Prin concluziile reliefate, prin atmosfera constructivă, de lucru, în care s-a desfășurat, dialogul de la Chequers a pus încă o dată în evidență caracterul deosebit de fertil al contactelor nemijlocite la cel mai înalt nivel. Salutînd cu satisfacție rezultatele acestor convorbiri, opinia publică din România își exprimă convingerea că* ele deschid perspective noi de dezvoltare a relațiilor româno-britanice. în concordantă cu aspirațiile de progres, colaborare și pace ale celor două popoare, ale întregii omeniri.
Llviu RODESCU

Evoluțiile situației economice 
evidențiază imperativul instaurării 

unei noi ordini internaționale 
Intervenția reprezentantului României la sesiunea Consiliului 

P.N.U.D.GENEVA 13 (Agerpres). — La Geneva au loc lucrările celei de-a XX-a sesiuni a Consiliului de administrație al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.). La reuniune participă observatori din 25 de state, printre care și România.Luînd cuvîntul, reprezentantul român a arătat că orice examinare și evaluare a programelor și politicilor P.N.U.D. trebuie să fie concepute ca o parte integrantă a procesului de edificare a noii ordini economice internaționale.Noile orientări privind rolul viitor al P.N.U.D. în procesul de dezvoltare mondială trebuie să pornească cu necesitate nu numai de la evaluarea experienței trecute, cit mai ales de la condițiile de bază care motivează și impun instaurarea unei noi ordini economice internaționale — beneficiile progresului tehnic nu sînt accesibile pe baze echitabile tuturor statelor, decalajul dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare continuă să se accentueze ; țările lumii în curs de dezvoltare au
Tehnicile spațiale pot 

contribui la ameliorarea 
vieții umane pe PămîntNAȚIUNILE UNITE 13 — Corespondentul nostru transmite : La palatul Națiunilor Unite din New York se desfășoară lucrările Comitetului O.N.U. pentru utilizarea pașnică a spațiului extraatmosferic.Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor de politică generală, reprezentantul țării noastre a subliniat că vocația universală a O.N.U. îi cere să reunească și să dirijeze prin intermediul unor programe speciale mijloacele și posibilitățile intelectuale și tehnologice ale statelor spre realizarea unor obiective comune, de interes vital pentru ameliorarea vieții umane pe Pămînt.Subliniind că activitățile O.N.U. în domeniul spațial trebuie, după părerea guvernului român, să faciliteze transferul de tehnologie către statele în curs de dezvoltare și să asigure participarea directă a acestora la beneficiile ce decurg din a- ceste activități pe plan economic, vorbitorul a arătat că România sprijină propunerea convocării unei Conferințe internaționale în vederea stimulării cooperării între state în domeniul aplicațiilor practice ale tehnicilor spațiale.

întîlnire la Roma. Mario Soares, secretarul general al Partidului Socialist Portughez, aflat în Italia. s-a întilnit cu secretarul general al Partidului Comunist Italian, Enrico Berlinguer — anunță un comunicat publicat de Direcțiunea P.C.I. Comunicatul arată că întrevederea a prilejuit „un schimb de informații și opinii asupra situației din cele două țări și din mișcarea muncitorească internațională".
Guvernul interimar de 

coaliție de centru-stînga 
din Finlanda, prezidat de Relevi Sorsa, și-a prezentat demisia președintelui țării. Urho Kekkonen. Șeful statului a desemnat un cabinet de tranziție, condus de Keijo Liinamaa, fost secretar de stat în Ministerul Muncii. Acest cabinet va rămine în funcție pină la formarea unui nou guvern, după alegerile generale care urmează să aibă loc în ultima parte a lunii septembrie a.c. Președintele Kekkonen nu a dizolvat totuși parlamentul, în așteptarea adoptării de către acesta a unor noi legislații economice.

Inundații în Spania. Ploi!c torențiale care s-au abătut, în ultimele zile, asupra provinciei spaniole Vizcaya au provocat inundații soldate cu pagube materiale, evaluate la peste 200 milioane de pesetas. Drumuri întregi au fost avariate, traficul feroviar este întrerupt în mai multe puncte, iar o mare parte a culturilor a fost compromisă.
Ajutor financiar 

pentru țări 
în curs de dezvoltarePARIS 13 (Agerpres). — Vineri au luat sfirșit lucrările Comitetului comun de dezvoltare al Fondului Monetar Internațional și al Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Participanții au examinat un raport al B.I.R.D. privind a- jutorul financiar care urmează să fie acordat țărilor în curs de dezvoltare în următorii ani.La încheierea lucrărilor. Comitetul a hotărît să creeze, în cadrul B.I.R.D., un mecanism de finanțare în valoare de un miliard dolari, din care urmează să fie acordate, de la 1 iulie, credite țărilor în curs de dezvoltare al căror venit anual pe locuitor se situează între 200 și 375 dolari. Creditele sînt rambursabile în 20 de ani, iar dobînda este de 4,5 la sută.Agențiile de presă menționează că mecanismul creat reprezintă, totuși, o contribuție redusă Ia ajutorul pentru dezvoltare, avindu-se in vedere că raportul B.I.R.D. prezentat la a- ceastă reuniune apreciază că necesarul de capital al țărilor în curs de dezvoltare neproducătoare de petrol se ridică la circa 30 miliarde dolari, pentru a se putea asigura o creștere de 6 la sută a produsului național brut. 

devenit un factor puternic a cărui influență se face tot mai mult simțită pe plan internațional, ceea ce impune necesitatea participării acestor țări pe baze egale la formularea și aplicarea tuturor deciziilor de interes pentru întreaga comunitate internațională ; prosperitatea țărilor dezvoltate și progresul și dezvoltarea țărilor în curs de dezvoltare sint interdependente, cooperarea internațională impunindu-se azi ca datorie și cauză comună a tuturor țărilor.Referindu-se în continuare la importanța încurajării cooperării tehnice între țările în curs de dezvoltare, ambasadorul român a pus in evidență consecvența cu care țara noastră promovează politica sa de extindere a relațiilor bilaterale cu țările în curs de dezvoltare și sprijinul deplin pe care România îl a- cordă acțiunilor P.N.U.D. de stimulare a cooperării tehnice dintre țările în curs de dezvoltare.In continuare, reprezentantul țării noastre a reliefat importanța eforturilor proprii pe care țările în curs de dezvoltare trebuie să le facă în procesul dezvoltării lor, conjugat cu sporirea substanțială a asistenței țărilor avansate economic.în încheiere, reprezentantul român a reafirmat hotărîrea țării noastre de a extinde cooperarea sa cu P.N.U.D., ca parte organică a politicii sale generale de lărgire și stimulare activă a cooperării internaționale în toate domeniile.
ORIENTUL APROPIAT
• Comunicat comun iordaniano-sirian • încheierea vizitei mi
nistrului egiptean de externe la Londra • întrevederi P.C.F. — 
O.E.P. • Convorbirile americano-israeliene de la WashingtonAMMAN 13 (Agerpres). — Președintele Republicii Arabe Siriene, Hafez EI Assad, și-a încheiat vizita oficială la Amman, unde a avut convorbiri cu regele Hussein și cu alte oficialități iordaniene. In cadrul întrevederilor, desfășurate într-o atmosferă de deplină înțelegere, președintele Hafez El Assad și regele Hussein au efectuat un larg schimb de păreri asupra stadiului și perspectivelor colaborării dintre Iordania și Siria în diverse sfere de activitate și au procedat ‘la examinarea detaliată a evoluției situației din Orientul Apropiat.Potrivit comunicatului comun, cei doi șefi de stat au convenit asupra creării unei Comisii mixte siriano- iordaniene căreia îi revine misiunea de a se reuni alternativ la Amman și Damasc pentru a reliefa modalitățile și căile de adîncire a colaborării dintre cele două țări în domeniile politic, economic, financiar și în alte sfere de activitate.LONDRA 13 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Egiptului, Ismail Fahmi, și-a încheiat, vineri, vizita de trei zile în Marea Britanie, în cursul căreia a semnat o serie de acorduri de cooperare anglo-egiptene. El a avut, de asemenea, convorbiri cu membri ai cabinetului britanic asupra unor probleme de interes mutual, inclusiv situația din Orientul Apropiat. în aceeași zi, Ismail Fahmi a sosit la Madrid.PARIS 13 — Corespondentul nostru transmite : O delegație a Partidului Comunist Francez a avut, la Beirut, convorbiri cu Yasser Arafat și alți reprezentanți ai Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Declarația comună, publicată Ia încheierea convorbirilor, subliniază solidarita-

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
BONN

„Cursă contra cronometru" 
pentru înfăptuirea reformelorPină la viitoarele alegeri parlamentare federale mai este a- proximativ un an. Date fiind însă procedurile parlamentare obișnuite în Republica Federală Germania, guvernul vest-german se află în prezent în fața unei adevărate „curse contra cronometru". Afirmația are in vedere faptul că răstimpul rămas pînă la scadența alegerilor este extrem de scurt pentru ca prevederile din programul guvernamental de reforme social-economice, pe baza căruia a venit la putere coaliția Partidului Social-Democrat cu Partidul Liber- Democrat. să fie realizate.In programul lor e- lectoral, cele două partide au înscris, printre altele, o serie de reforme cum sint : participarea salaria- ților la gestionarea •întreprinderilor mari; reforma sistemului de calificare profesională ; reforma învățământului; reforma fiscală : modificarea u- nor prevederi din codul penal ș. a. Realizarea acestui program s-a lovit însă, din primul an de guvernare, de o serie de dificultăți. ceea ce a făcut ca pină în prezent cele mai multe dirftte ele să rămină încă sub formă de doleanțe.în acest sens, un rol important l-a jucat, în primul rind. înrăutățirea conjuncturii e- conomice vest-ger- mane pe fondul inflației. Realizarea reformelor implică o serie de cheltuieli supli

mentare pe care bugetul federal — și așa în creștere continuă —nu avea de unde să le mai finanțeze. Așadar, după cum se exprimă un specialist vest-german, „explozia prețurilor a făcut ca și reformele să sară în aer". In al doilea rind, un rol însemnat în frînarea reformelor l-au jucat — după cum scrie presa vest-germană — unele divergente ivite in acest sens chiar în sinul coaliției guvernamentale. Liberalii au ajuns numai cu greu la puncte de vedere comune cu so- cial-democrații într-o serie de proiecte' de reforme. Un exemplu tipic în această privință îl oferă proiectul de lege referitor Ia participarea sala- riaților la gestionarea întreprinderilor. Partidul Social-Democrat și sindicatele vest- germane s-au pronunțat pentru o componență „paritară". cu alte cuvinte pentru un număr egal de locuri în consiliile de administrație, atit pentru patronat, cît și pentru salarîați. Partidul Liber-Demo- crat a solicitat însă ca funcționarii superiori din conducerea firmelor să aibă reprezentanți aparte in consiliile de conducere. Sindicatele au a- preciat că prin această propunere sint întărite pozițiile patronatului și s-au opus adoptării respectivului proiect de lege.O altă reformă în jurul căreia controversele în sinul coaliției guvernamentale

0 cuvîntare electorală 
a lui L. I. BrejnevMOSCOVA 13 (Agerpres). — Secretarul general al C.C. al P.C.U.S., Leonid Brejnev, a rostit, vineri, o cuvîntare la adunarea alegătorilor din raionul Bauman, din Moscova, unde candidează în alegerile pentru Sovietul Suprem al R.S.F.S. Ruse. El s-a referit la mersul și sarcinile construcției comuniste in U.R.S.S., precum și la eforturile Uniunii Sovietice, ale țărilor socialiste, in direcția promovării păcii. Alegerile pentru sovietele supreme ale republicilor unionale și organele locala au loc la 15 iunie.

NICOSIA

Reuniune consacrată 
refacerii economiei ciprioteNICOSIA 13 — Corespondentul A- gerpres transmite : Membrii Consiliului de Miniștri, Consiliului Național, Camerei Reprezentanților și delegați ai organizațiilor sindicale și țărănești din Cipru au ținut, vineri, sub președinția arhiepiscopului Makarios, o consfătuire privind mijloacele și modalitățile de refacere și activizare a economiei cipriote.Președintele Makarios a relevat că în curind guvernul va anunța un program referitor la sporirea producției și a venitului național, ocuparea în mod permanent a forței de muncă acum inactivă (70 000 de șomeri totali), îmbunătățirea balanței comerciale și de plăți, ameliorarea condițiilor de trai.

tea dintre P.C.F. și O.E.P. în lupta comună împotriva imperialismului, pentru independență națională, pentru mișcarea de eliberare națională arabă, pentru revoluția palestineană. Referindu-se la situația din Orientul Apropiat, declarația arată că în regiune au avut loc, în ultimul timp, schimbări favorabile, că a sporit solidaritatea față de cauza justă a poporului palestinean.WASHINGTON 13 (Agerpres). — La Casa Albă s-a desfășurat runda finală a convorbirilor dintre președintele Gerald Ford și primul ministru al Israelului, Yitzhak Rabin. După întrevedere, secretarul de stat american, Henry Kissinger, a declarat ziariștilor că discuțiile au fost constructive, permițind realizarea unor progrese reale.Răspunzînd unei întrebări, secretarul de stat nu a exclus posibilitatea de a se deplasa din nou în Orientul Apropiat, dar a condiționat aceasta de rezultatul contactelor diplomatice viitoare cu părțile interesate. Kissinger a amintit că președintele Ford va conferi în curînd la Washington cu ministrul afacerilor externe al Siriei, Abdel Halim Khaddam.Primul ministru al Israelului, Yitzhak Rabin, referindu-se la convorbirile purtate la Washington cu președintele Gerald Ford și cu secretarul de stat Henry Kissinger, a afirmat că a discutat detaliat cu interlocutorii săi diversele opțiuni care ar putea permite realizarea de progrese spre o reglementare a conflictului din Orientul Apropiat. Au fost examinate în principal două proceduri : un acord interimar cu Egiptul și o reglementare globală, a precizat el.

DE PRETUTINDENI
• NU - FILMELOR 

CARE POLUEAZĂ AT
MOSFERA MORALĂ I în ultima vreme, peste 30 de filme occidentale au constituit, în Marea Britanie, obiectul unor critici vehemente venite din partea publicului larg, ca și al unui șir de personalități (membri ai parlamentului, organizatori de spectacole) — anunța de curînd cotidianul ..Times". Motivul : caracterul dăunător educației tinerilor al respectivelor pelicule, care proslăveau violența și erotismul. Preocupate de a stăvili afluxul acestor subproduse ale cinematografiei occidentale, autoritățile britanice au procedat la sancționarea unor rețele particulare de difuzare și a unor proprietari de cinematografe. Ca măsură generală, se preconizează revizuirea întregului sistem de acordare a autorizațiilor de rulare a filmelor.

• IN CAMPANIA ÎM
POTRIVA FUMATULUI, declanșată în diferite țări, se semnalează un șir de măsuri restrictive în Norvegia. Deși în această țară practica fumatului nu este atît de răspîndită ca in alte părți, pentru a preîntimpi- na amplificarea fenomenului, autoritățile norvegiene au formulat o nouă lege, mai drastică, în ce privește consumul tutunului. Urmînd să intre în vigoare la 1 iulie a.c., legea prevede, între altele, interzicerea reclamelor pentru țigări, menționarea pe pachete a efectului dăunător al tutunului, suspendarea vîn- zării țigărilor tinerilor sub 18 ani. In același timp, pentru a diminua cit mai mult gradul de nocivitate, se preconizează reglementarea riguroasă a elementelor constitutive ale unei țigări (conținut, greutate, filtru).

• O SERIE DE VALURI 
SEISMICE, cunoscute In japoneză sub numele de „tsunami" și a căror înălțime depășește adesea 30 de metri, s-au abătut, marți, asupra coastei de est a insulei Hokkaido. Valurile, care n-au ajuns Ia nivelul maxim, au atins portul Nemu- ro, după ce ambarcațiunile de pescuit ancorate în raza sa au fost evacuate, ca și locuitorii din zona afectată. Valurile sînt consecința unui puternic cutremur de pămînt, cu epicentrul în Pacificul de nord, la 250 kilometri nord-est de Nemuro. Cutremurul a avut intensitatea de 7,2 grade pe scara Richter.

• O NOUĂ PARTI
CULĂ — mezonul neutru — 
a fost descoperită In cursul experiențelor efectuate de fizicienii sovietici și oamenii de știință de la Centrul european de cercetări nucleare (CERN) cu ajutorul puternicului accelerator de la Serpuhovo, de lingă Moscova.

• INSULA ARTIFICI
ALĂ. Un proiect ambițios a- nunță constructorii olandezi : în largul coastelor țării, in Marea Nordului, se intenționează realizarea unei mari insule artificiale cu profil industrial. Construirea insulei, cu participarea a 12 000 de lucrători, ar urma să dureze opt ani. O soluție originală : deșeurile de tot. felul vor constitui materialul prioritar de construcție. Cînd insula va fi gata, ea va adăposti o rafinărie. uzine chimice, o centrală nucleară, cheiuri pentru a- costarea tancurilor maritime, personalul respectiv ridieîndu-se la 30 000 de oameni.

au fost Înlăturate a- bia de curînd este aceea privitoare la sistemul de calificare profesională. Disputele s-au axat în special în jurul problemelor cine să dea fondurile — statul sau patronatul — și de către cine să fie conduse instituțiile de calificare și recalificare și pe ce bază. Cu acest prilej a reieșit din nou cu pregnanță in evidență unui din principalele obstacole în calea reformelor : raportul de forțe din Camera landurilor. Spre deosebire de Bundestag (Camera deputaților), unde social-democra- ții, împreună cu liberalii, dispun de majoritatea voturilor, in Bundesrat (Cameralandurilor) opozițiaare majoritatea. Qr, toate legile care privesc și interesele landurilor, pentru a intra în vigoare, trebuie să fie aprobate nu numai de către Camera depu- taților, dar și de către Camera landurilor. Pus la vot. proiectul de lege privitor Ia calificarea profesională a fost respins de către majoritatea apar- ținînd partidelor de opoziție.După cum apreciază presa vest-germa- nă. confruntarea politică dintre guvern și opoziție are toate șansele să se ascută și în viitoarele dezbateri parlamentare in care coaliția guvernamentală se va strădui să obțină legiferarea reformelor pină la viitoarele alegeri.
N. S. STĂNESCU

• „REGINA IERNI» 
GAMMA 3". Acesta “te numele unei noi flori rezultate în urma expunerii plantelor tinere de begonia la radiații. Noua varietate de begonia a fost obținută In laboratoarele Institutului de cercetări asupra izotopilor din Tokio și are proprietatea de a reacționa foarte rapid la diferite genuri de poluare atmosferică. ca, de exemplu, ceața fotochfmică : este de a- juns ca în aer să se găsească ozon în proporție de 0,15 particule la milion, pentru ca frunzele plantei să se acopere în decurs de 6 ore cu pete albe. Așadar încă o armă — deosebit da delicată ce-i drept... — în arsenalul mijloacelor de constatară și combatere a fenomenelor poluării.

• O FOSILĂ VECHE 
DE 60 MILIOANE DE 
A Ml a fost redescoperită dedoi cercetători francezi. Fosila, aflată de 67 de ani intr-un vas cu alcool dintr-un laborator a- merican. fusese descoperită în zona Pacificului, în urma unei expediții oceanografice care a avut loc în anul 1908. După ce au încercat să identifice această raritate, americanii au... uitat-o într-un laborator de zoologie. Cei doi cercetători francezi care au reușit, recent, să identifice fosila — „neoglyphea inopinata" — au declarat că această descoperire aduce un element nou în cercetările privind evoluția crustaceelor superioare și au propus inițierea unei noi expediții oceanografice în zona respectivă.

• „TALA ANDIG-. ° echipă de antropologi filipinezl a descoperit un trib nomad complet izolat. în jungla din sudul Filipinelor — anunță cotidianul „Daily Express", care apare la Manila. Ziarul precizează că tribul, numit „Tala Andig" („oamenii sălbatici"), a fost reperat într-o regiune de junglă din insula Mindanao, situată la aproximativ 800 km sud de Manila.
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