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Tovarășul Todor Jivkov 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, 
sosește miine in țara noastră

Ia invitafia Comitetului Central ai Partidului Comunist Român, a Consiliului de 
Stat și a Guvernului Republicii Socialiste România, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, miine sosește în țara noastră, intr-o vizită oficială de prietenie, o delegație de 
partid și guvernamentală a Republicii Populare Bulgaria, condusă de tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria.

VIZITA PREȘEDINTELUI 
FRANCISCO DA COSTA GOMES 

Desfășurarea rodnică a convorbirilor la nivel înalt, semnarea Tratatului 
de prietenie și colaborare marchează o puternică afirmare a voinței comune 
de a realiza punți trainice între România și Portugalia, în interesul propășirii 
celor două țări, al cauzei păcii și independentei, libertății și progresului social

Moment memorabil în cronica relațiilor româno-portugheze

Semnarea Tratatului de prietenie și colaborare
14 iunie 1975. O dată care marchea

ză un moment memorabil al relații
lor româno-portugheze. In această 
zi, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Portu
gheze, general Francisco da Costa 
Gomes, au semnat, la București, Tra
tatul de prietenie și colaborare din
tre cele două țări, document de im
portanță istorică, ce deschide o eta
pă nouă, superioară în dezvoltarea 
raporturilor multilaterale dintre sta
tele și popoarele noastre. Tratatul 
consfințește, totodată, voința comu
nă de a conlucra activ și rodnic in 
domeniul vieții internaționale, in ve
derea înfăptuirii principiilor de ega
litate, dreptate și echitate In rela
țiile dintre națiuni, promovării cau
zei păcii și progresului, făuririi unei 
lumi mai drepte și mai bune.

Documentul poartă, de asemenea, 
semnăturile miniștrilor afacerilor ex
terne ai României și Portugaliei,

Cuvîntul președintelui

Nicolae Ceaușescu

Cuvîntul președintelui 

Francisco da Costa Gomes
Domnule președinte.
Doamnă Maria Gomes,
Domnilor,
Prieteni și tovarăși,
Aș dori să exprim satisfacția mea, 

a Consiliului de Stat și a guvernului, 
a întregului popor român pentru 
semnarea in această seară a Trata
tului de prietenie și colaborare din
tre România și Portugalia, precum și 
a celorlalte acorduri și convenții da 
colaborare economică, tehnico-știin- 
țifică dintre țările și popoarele noas
tre. Prin acest tratat se așază pe o 
bază trainică relațiile dintre po
poarele noastre, care sînt legate prin 
vechi raporturi și influențe comune, 
ale limbii și civilizației latine.

Sîntem bucuroși că, în noile con
diții, cînd poporul român Iși fău
rește noua orînduire socială socia
listă, iar poporul portughez a pășit 
pe o cale nouă de dezvoltare demo
cratică spre socialism, țările noastre 
stabilesc raporturi de strinsă colabo
rare în toate domeniile de activitate.

Fără nici o îndoială că această co
laborare va fi In avantajul ambelor 
popoare, va contribui la dezvoltarea 
lor economico-socială, la consolida
rea independenței și suveranității 
lor și, totodată, va exercita o influ
ență pozitivă asupra vieții interna
ționale, va spori aportul țărilor noas
tre la cauza securității și păcii în 
Europa și în întreaga lume.

într-un anumit sens cred că Tra
tatul de prietenie și colaborare din
tre România și Portugalia capătă o 
deosebită semnificație internațională, 
fiind primul tratat de acest fel sem
nat de două țări prietene, dar care 
totuși fac parte din două blocuri mi
litare deosebite. Sperăm ca aceasta 
să fie un simbol care să demonstreze 
necesitatea de a depăși cît mai cu- 
rînd politica de blocuri, de a se a- 
junge la realizarea unor asemenea 
raporturi între statele continentului 
european care să ducă la desființa
rea concomitentă a ambelor blocuri, 
să deschidă o perspectivă nouă, da

George Macovescu și maior Ernesto 
de Melo Antunes.

La solemnitate au luat parte to
varășa Elena Ceaușescu și doamna 
Maria Estela da Costa Gomes.

Au fost prezenți tovarășii Manea 
Mănescu, Emil Bobu, Ștefan Voitec, 
Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Rădu- 
lescu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan' 
Andrei, Iosif Banc, Mihai Dalea, 
Nicolae Giosan, Ion Ioniță, Vasile 
Patilineț, loan Ursu, alte persoane 
oficiale.

Au fost de față comandant Carlos 
Almada Contreiras și maior Josă 
Bernardo do Canto e Castro, mem
bri ai Consiliului Revoluției, dr. Josâ 
da Silva Lopes, ministrul comerțului 
exterior și turismului, dr. A. J. Ave- 
las Nunes, secretar de stat pentru 
lnvățămîntul superior și cercetarea 

colaborare, între toate statele Euro
pei și ale lumii, pe principiile ega
lității, respectului independenței și 
suveranității, neamestecului în tre
burile interne.

Se poate spune că prin semnarea 
acestui tratat popoarele noastre de
monstrează că sînt animate în mod 
ferm de dorința de pace, de hotărî- 
rea de a face totul pentru a-și a- 
duce contribuția la o lume mai dreap
tă și mai bună, In care fiecare po
por să se bucure din plin de cuce
ririle științei și culturii, ale progre
sului economic și social, să-și poată 
făuri viața așa cum o dorește și, tot
odată, să colaboreze larg cu toate 
națiunile lumii. Pentru toate aces
tea apreciez vizita dumneavoastră In 
România ca un moment de impor
tanță istorică în raporturile dintre 
popoarele noastre, ca un eveniment 
cu adîncă semnificație internațională.

Regretăm că vizita dumneavoastră 
este foarte scurtă. Sper Insă că a- 
ceasta nu constituie decît un început, 
că vom intensifica In continuare 
schimburile de vizite la diferite ni
veluri și că veți putea vizita Româ
nia mult mai des. Cred că In timpul 
scurt cît ați stat — și veți sta — in 
România, în vizitele care le-ați efec
tuat ați putut constata atît sentimen
tele de prietenie ce animă poporul 
român față de poporul prieten por
tughez, cît și unele din realizările 
noastre în înfăptuirea societății so
cialiste, in făurirea unei industrii și 
agriculturi moderne, in dezvoltarea 
independentă a patriei.

V-aș ruga să duceți cu dumnea
voastră sentimentele de prietenie și 
solidaritate ale poporului român, ale 
guvernului, ale noastre ale tuturor.

Urăm poporului prieten portughez 
Succese In dezvoltarea sa nouă, In 
înfăptuirea tuturor aspirațiilor sale 
de dreptate socială, de bunăstare și 
fericire. Dumneavoastră vă dorim 
succes in întreaga activitate și mul
tă sănătate.

Fie ca prietenia dintre România șl 
Portugalia să înflorească necontenit I 
(Aplauze). 

științifică, ambasador Tomas de 
Mello Breynes Andersen, secretar 
general al Ministerului Afacerilor 
Externe, celelalte persoane oficiale 
care-1 însoțesc pe președintele Por
tugaliei în vizita sa în țara noastră.

După semnarea tratatului, cei doi 
șefi de stat și-au manifestat pro
funda satisfacție pentru desfășura
rea cu deplin succes a dialogului la 
nivel înalt româno-portughez, strln- 
gindu-și cordial mîinile, imbrățișin- 
du-se cu căldură.

Președinții Nicolae Ceaușescu șl 
Francisco da Costa Gomes au rostit 
apoi cuvîntărl, viu aplaudate de toți 
cei prezenți.

Felicitîndu-se încă o dată, reafir- 
mîndu-și sentimentele reciproce de 
stimă și considerație, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Francisco da 
Costa Gomes au Închinat, la încheie
rea ceremoniei, o cupă de șampanie

Domnule președinte.
Doamnă Elena Ceaușescu,
Doamnele mele.
Domnii mei.
Semnarea acordurilor dintre state 

a devenit un fapt firesc și totuși a- 
cestea sînt un instrument important 
în opera constructivă a popoarelor, 
în colaborarea lor în cadrul comuni
tății internaționale. Astfel putem în
țelege și mai bine semnificația sem
nării diferitelor acorduri de coope
rare între statele noastre. Cred că 
putem afirma că cele două popoare 
doresc în mod efectiv un progres 
real, fratern și prietenesc. Acestei 
dorințe l-au dat expresie guvernele, 
care au statuat în termeni juridici 
voința fundamentală a popoarelor 
noastre de a colabora in multiple di
recții. Astăzi este pentru a patra oară 
dnd se Încheie acte diplomatice Intre 
Portugalia și România. După cum se 
știe, au fost deja Încheiate In dome
niile cultural, al comunicațiilor, 
transporturilor și altele.

Acum Insă, pe lingă acordurile în 
domeniul comercial și al cooperării 
economice, industriale și tehnico-ști- 
ințifice, a fost semnat un Tratat de 
prietenie și colaborare în spiritul nou 
de care sîntem animați In relațiile 
dintre cele două popoare ale noastre. 
Desigur, acestea vor fi urmate de 
altele, care vor pune In lumină noi 
aspecte, vor perfecționa cadrul 
existent.

Tot ceea ce constituie obiectul a- 
cordurilor dintre cele două popoare, 
a căror Îndelungată istorie, încăr
cată de afinități, le-a predispus 
dialogului, trebuie aplicat pentru a 
nu se transforma intr-o literă moartă.

Sînt sigur că in toate momentele, 
persoanele cărora le revin respon
sabilități in dezvoltarea acestor re
lații vor face totul pentru înfăptui
rea lor. 

pentru prietenia celor două popoare 
și țări.

în prezența celor doi președinți, au 
fost încheiate o serie de documente 
care pun bazele unei largi conlucrări 
in multiple domenii de interes co
mun. Tovarășul loan Ursu, președin
tele Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie, și dr. A. J. Ave- 
las Nunes, secretar de stat pentru în- 
vățămîntul superior și cercetarea 
științifică, au semnat Acordul de co
laborare in domeniul științei și teh
nologiei. La rîndul lor, tovarășul Ion 
Pățan, viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
și dr. Josâ da Silva Lopes, ministrul 
comerțului exterior și turismului al 
Portugaliei, au semnat Acordul co
mercial pe termen lung, Acordul de 
cooperare economică și tehnică pe 
termen lung, Protocolul privind dez
voltarea cooperării.

Exprimînd această certitudine, vă 
împărtășesc, domnule președinte, sa
tisfacția mea pentru participarea la 
prezenta ceremonie, pentru că sînt 
sigur că, lncepînd din acest moment, 
nici un român, nici un portughez nu 
vor uita spiritul de care sîntem ani
mați, ținînd seama de posibilitățile 
largi care s-au deschis colaborării 
dintra țările noastre.

Domnule președinte,
Sînt pe deplin de acord cu Ex

celența Voastră că acordurile pe care 
le-am semnat acum sînt un simbol 
al relațiilor noi, europene. Așa cum 
Excelența Voastră a afirmat. tre
buie. Intr-adevăr, să subliniem că 
două țări care se află in două blocuri 
militare opuse pot să stabilească o 
punte a înțelegerii și pot să stabi
lească acorduri de prietenie și de 
cooperare in toate domeniile de ac
tivitate ale societății omenești.

Vă mulțumesc, domnule președin
te, pentru urările pe care le-ați fă
cut pentru ca țara mea să progreseze 
pe drumul său, în cadrul unei de
mocrații favorabile socialismului, In 
slujba drepturilor esențiale ale omu
lui, menținînd libertățile fundamen
tale și militînd pentru pacea și fe
ricirea oamenilor.

în Încheiere, doresc să exprim Ex
celentei Voastre și doamnei Elena 
Ceaușescu mulțumirile noastre, ale 
delegației ce mă tnsoțește, pentru 
nenumăratele demonstrații de genti
lețe și de prietenie și pentru ocazia 
pe care ne-ați dat-o de a lua contact 
direct cu muncitorii români, cu ță
ranii și tărăncile cu care am vorbit 
oină acum, pentru prilejul de * 
schimba impresii cu aceștia.

Vă mulțumesc foarte mult pentru 
modul prietenesc, deschis și frățesc 
cu care ne-ați primit. (Aplauze).

Tovarășul Todor Jivkov s-a născut 
la 7 septembrie 1911, în satul Praveț, 
regiunea Sofia, într-o familie de ță
rani săraci. Intrat de tînăr în rîndu- 
rile clasei muncitoare bulgare, ca lu
crător tipograf, tovarășul Todor Jiv
kov devine în anul 1928 membru al 
Uniunii Tineretului Comunist Bulgar, 
iar în anul 1932 este primit în Parti
dul Comunist Bulgar, care activa în 
condiții de adîncă ilegalitate. Dăruin- 
du-se cu abnegație transpunerii In 
viață a celor mai nobile idealuri ale 
poporului bulgar, aspirațiilor sale de 
libertate și socialism, tovarășului 
Todor Jivkov i se încredințează in 
perioada 1934—1941 sarcini de condu
cere în organizații raionale de partid 
din capitală, devenind membru al Co
mitetului regional de partid Sofia. în 
anii grei ai perioadei 1941—1944 des
fășoară o activitate intensă de orga
nizare a luptei împotriva ocupanților 
naziști și a dictaturii monarho-fas- 
ciste bulgare. Anul 1943 îl găsește pe 
tovarășul Todor Jivkov acționînd ca 
unul dintre organizatorii mișcării de 
partizani din prima zonă insurecțio
nală militaro-operativă a regiunii 
Sofia.

în zilele lui septembrie 1944, parti
dul îi încredințează comanda unități
lor de partizani și a grupelor de 
luptă concentrate în jurul capitalei, 
unități care, în noaptea de 8 spre 9 
septembrie, au dat o lovitură decisivă 
regimului fascist, asigurând victoria 
luptei armate antifasciste a poporului 
bulgar.

După instaurarea puterii populare, 
tovarășul Todor Jivkov participă ac
tiv la opera de edificare a vieții noi 
în Bulgaria, îndeplinind funcții de 
răspundere pe linie de partid șl de 
stat. în perioada 1948—1949 este prim- 
secretar al Comitetului orășenesc So
fia al P.C. Bulgar, președinte al Co
mitetului orășenesc al Frontului Pa
triei și al Consiliului popular al ca
pitalei. La a VIII-a Plenară a C.C. al 
P.C. Bulgar, din 1945, tovarășul To
dor Jivkov este ales membru supleant 
al C.C. al P.C. Bulgar, iar la Congre
sul al V-lea al partidului, în 1948, 
membru al C.C. al P.C. Bulgar. în 
1950 devine membru supleant al 
Biroului Politic șl secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, îndeplinind și funcția de 
secretar al Comitetului orășenesc și 
al Comitetului regional Sofia al P.C. 
Bulgar. Din 1951 tovarășul Todor 
Jivkov este membru al Biroului Po
litic.

în anul 1954, tovarășul Todor Jiv
kov este ales de cel de-al VI-lea Con
gres al Partidului Comunist Bulgar 
în funcția de prim-secretar al C.C. al 
P.C.B.

încă din anul 1945, tovarășul Todor 
Jivkov este deputat în Adunarea 
Populară a Bulgariei.

In noiembrie 1962, tovarășul Todor 
Jivkov a fost ales președinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
iar la prima Sesiune a celei de-a 
VI-lea legislaturi a Adunării Popu

Salut fierbinte de bun venit 
pe pămîntnl României frățești!
Cu sentimente calde, frățești, 

cu bucuria sinceră a revederii unor 
oaspeți de seamă și prieteni buni, 
poporul român se pregătește să în- 
tîmpine delegația de partid și guver
namentală a Republicii Populare 
Bulgaria, condusă de tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Bulgaria, care va face, în- 
cepind de miine, o vizită oficială de 
prietenie in țara noastră. In persoa
na tovarășului Todor Jivkov salutăm 
pe eminentul conducător al poporu
lui frate bulgar, de care poporul ro
mân se simte legat printr-o indes
tructibilă prietenie și solidaritate in
ternațional istă.

Ca o constantă a politicii sale ex
terne — reafirmată cu pregnanță la 
Congresul al XI-lea al P.C.R. — țara 
noastră dezvoltă necontenit prietenia 
și colaborarea cu toate țările socia
liste, cu toate popoarele alături de 
care construim noua orînduire socia
lă, pornind de la adevărul fundamen
tal că extinderea, pe baza principii
lor marxism-leninismului, a conlu
crării frățești dintre toate țările so
cialiste, întărirea solidarității și uni
tății lor reprezintă un factor determi
nant al progresului și înfloririi fie
cărei țări în parte, al creșterii pres
tigiului și forței de atracție a socia
lismului în lume.

Constituie un motiv de vie satis
facție faptul că relațiile dintre Româ
nia și Bulgaria vecină — relații an
corate adine în trecutul istoric al ce
lor două popoare, care s-au aflat me
reu alături în momente hotărîtoare 
ale luptei comune pentru libertate și 
neatîrnare — cunosc, în acești ani de 
vastă activitate constructivă, o con
tinuă dezvoltare. Realizările remar
cabile obținute de România și Bul
garia în edificarea vieții noi. ritmu
rile viguroase în care se dezvoltă 
economiile celor două țări, sporirea 
neîntreruptă a potențialului lor in
dustrial, științific și tehnic creează în 
permanență noi posibilități pentru 
extinderea și diversificarea schimbu
rilor de valori materiale și spiritua
le, pentru o colaborare și cooperare 
reciproc avantajoasă tot mai intensă 
— cu atît mai rodnică ținînd seama 
de vecinătatea geografică. Făurirea 
cu forțe comune a complexului hi
droenergetic Turnu-Măgurele — Ni
kopol, precum și a altor obiective

Luni, in jurul orei 11,00, posturile noastre de radio «1 televiziune vor transmite di
rect ceremonia sosirii in Capitală a delegației de partid $1 guvernamentale a Republicii 
Populare Bulgaria, condusă de tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, care, la Invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Romăn, 
a Consiliului de Stat și a Guvernului Republicii Socialiste România, a tovarășului 

C«a«Șescu. secretar general al Partidului Comunist Romăn, președintele Repu
blicii Socialiste România, va iace o vizită oficială de prietenie in țara noastră.

lare din iulie 1971, președinte al Con
siliului de Stat al R.P. Bulgaria.

Congresul al X-lea al P.C. Bulgar 
din aprilie 1971, care a adoptat Pro
gramul Partidului Comunist Bulgar 
și proiectul noii Constituții a Repu
blicii Populare Bulgaria — docu
mente elaborate cu participarea și sub 
conducerea tovarășului Todor Jivkov, 
— l-a reales prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar.

în toate aceste funcții, tovarășul 
Todor Jivkov a adus o contribuție de 
seamă la lupta și munca pentru edi
ficarea societății socialiste în Repu
blica Populară Bulgaria, la elabora
rea și promovarea politicii interne și 
externe a partidului comunist și sta
tului bulgar.

Pentru contribuția adusă la lupta 
împotriva fascismului, pentru elibera
re națională și socială, la edificarea 
socialismului, tovarășul Todor Jivkov 
a fost decorat cu cele mai înalte dis

economice va contribui, fără îndo
ială, la cimentarea și mai puternică 
a prieteniei tradiționale și a colabo
rării frățești româno-bulgare.

Raporturile de bună vecinătate ro
mâno-bulgare își găsesc continuare 
firească in sfera relațiilor internațio
nale. Ca țări socialiste, atașate cau
zei păcii prin înseși natura orlnduirii 
lor, ca state situate in aceeași zonă 
geografică, România și Bulgaria sînt 
interesate în statornicirea unui cli
mat de conlucrare și bună vecinătate 
In Peninsula balcanică și în transfor
marea acestei regiuni într-o zonă a 
păcii și colaborării, conlucrează activ 
pentru instituirea unui sistem de 
securitate și colaborare In Europa. 
Totodată, țările noastre militează 
consecvent pentru instaurarea unei 
noi ordini economice și politice mon
diale, pentru afirmarea tot mai pu
ternică a cursului spre destindere, 
pentru lichidarea subdezvoltării, pen
tru o lume mai dreaptă, mai bună.

Evoluția continuu ascendentă a re
lațiilor româno-bulgare demonstrea
ză că o înrîurire hotărîtoare asupra 
dezvoltării prieteniei și colaborării 
multilaterale dintre cele două po
poare exercită legăturile frățești din
tre Partidul Comunist Român șl 
Partidul Comunist Bulgar, contactele 
nemijlocite, schimburile de vizite la 
diferite niveluri între reprezentanții 
partidelor și statelor noastre.

Ca momente de excepțională Im
portanță în dezvoltarea continuă a 
relațiilor dintre partidele, popoarele 
și țările noastre s-au înscris lntîl- 
nirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov, 
Intîlniri care au devenit o practică cu 
tradiție, o modalitate de conlucrare 
fructuoasă între vecini și prieteni. 
Ca și convorbirile purtate în anii 
precedenți, Intîlnirea din februarie 
acest an a celor doi conducători de 
partid și de stat a prilejuit eviden
țierea, cu profundă satisfacție, a 
cursului mereu ascendent al relațiilor 
frățești dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Bulgar, 
a colaborării multilaterale dintre 
România și Bulgaria, corespunzător 
intereselor fundamentale ale partide
lor, țărilor și popoarelor noastre. A 
fost exprimată, cu același prilej, 
hotărîrea comună de a extinde și di
versifica aceste raporturi de priete
nie, bună vecinătate și conlucrare 

tincții de stat, inclusiv titlul de Erou 
al Muncii Socialiste. în 1971, cu pri
lejul împlinirii vîrstei de 60 de ani, 
i se acordă, pentru meritele deosebite 
față de partid și popor, cel mai înalt 
titlu — cel de Erou al Republicii 
Populare Bulgaria. De asemenea, 1 
s-a decernat ordinul „Lenin".

Acordînd o înaltă prețuire priete
niei și colaborării frățești româno- 
bulgare, poporul nostru urmărește ou 
deosebit interes și se bucură sincer 
de remarcabilele succese obținute de 
poporul frate bulgar, sub conducerea 
partidului comunist, în dezvoltarea 
economică și socială a țării, In ridica
rea nivelului de trai material și spi
ritual al celor ce muncesc, urfndu-i 
noi și mari succese in înfăptuirea 
Programului elaborat de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională ale 
P.C. Bulgar, în toate domeniile con
strucției socialiste.

rodnică în toate domeniile. In aoe- 
lași timp, a fost reafirmată voința 
Partidului Comunist Român șl Parti
dului Comunist Bulgar, a României și 
Bulgariei de a-și aduce și In viitor 
întreaga contribuție la Întărirea uni
tății țărilor socialiste, a partidelor 
comuniste și muncitorești, a tuturor 
forțelor antiimperialiste, la înfăp
tuirea aspirațiilor de pace șl progres 
social ale popoarelor, la lupta Împo
triva imperialismului și reacțiunii.

Comitetul Politic Executiv al C.C. 
■1 P.C.R. „a dat o înaltă apreciere 
vizitei și convorbirilor avute, rele- 
vind importanța lor pentru interesele 
popoarelor român și bulgar, pentru 
cauza construcției socialiste In cele 
două țări, subliniind că acestea sînt o 
contribuție concretă Ia statornicirea 
unui climat de destindere, cooperare 
și Înțelegere in Balcani și tn Europa, 
un aport de seamă la Întărirea uni
tății țărilor socialiste, a partidelor 
comuniste și muncitorești, in lupta 
pentru socialism, progres social și 
pace in lumea Întreagă**.

La rîndul său, Biroul Politic al C.C. 
al P.C.B. a apreciat că „convorbirile, 
care s-au desfășurat intr-un spirit 
de prietenie și sinceritate, vor da un 
nou impuls Întăririi pe mai departe a 
prieteniei și colaborării multilaterale 
dintre P.C.B. și P.C.R., dintre Repu
blica Populară Bulgaria și Republica 
Socialistă România, in interesul po
poarelor bulgar și român, al unității 
țărilor comunității socialiste și al 
partidelor comuniste și muncitorești 
frățești, al păcii și securității In 
Balcani, In Europa și tn lume".

Salutînd cu bucurie vizita In Româ
nia a tovarășului Todor Jivkov, po
porul nostru își exprimă convingerea 
fermă că această vizită, noile con
vorbiri la nivel înalt vor înscrie un 
aport determinant și o remarcabilă 
contribuție la întărirea prieteniei și 
amplificarea colaborării noastre fră
țești, corespunzător aspirațiilor co
mune de progres și bunăstare ale 
celor două popoare, cît și cauzei ge
nerale a socialismului, păcii și co
laborării în lume.

Animat de profunde sentimente de 
stimă și considerație, poporul român 
adresează înaltului oaspete bulgar 
urarea „BUN VENIT PE PĂMlNTUL 
ROMÂNIEI PRIETENE 1“
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TELEGRAME ȘI SCRISORI ADRESATE
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

MULT STIMATE TOVARĂȘE NICOLAE CEAUȘESCU,
Consiliul de Miniștri vă exprimă, la reîntoarcerea tn patrie, după stră

lucita solie de pace, prietenie și colaborare pe care ați efectuat-o, Împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, f nalta sa gratitudine față de activitatea di
namică și constructivă pe care o desfășurați in conducerea relațiilor inter
naționale ale statului român, față de contribuția hotăritoare pe care o adu
ceți la promovarea principiilor noii ordini economice și politice pe plan 
mondial, la sporirea prestigiului României socialiste in rîndul națiunilor 
lumii.

Rezultatele remarcabile, de importanță cu adevărat istorică pe care le 
consemnează documentele Încheiate cu prilejul vizitelor oficiale in Brazilia 
și Mexic, convorbirile deosebit de fructuoase purtate cu conducătorii politici 
ai Senegalului, Venezuelei, Statelor Unite ale Americii și Marii Britanii mar
chează momente de seamă tn cronica relațiilor României cu aceste state, 
deschid noi perspective dezvoltării pe multiple planuri a colaborării bilate
rale reciproc avantajoase și pe tărîmul vieții internaționale.

Modul cutezător și concret in care abordați problemele, stilul nou pe 
care il imprimați contactelor la cel mai înalt nivel în vederea identificării 
și fructificării posibilităților de extindere și diversificare a raporturilor in
ternaționale ale României constituie un exemplu minunat de dăruire pa
triotică, de slujire fără preget a intereselor poporului, a cauzei generale a 
păcii și progresului social în lume.

întregul Guvern al Republicii Socialiste România, strfns unit în jurul 
partidului, al secretarului său general, se angajează să facă totul pentru 
realizarea în cele mai bune condiții a acordurilor și înțelegerilor de coope
rare încheiate cu prilejul vizitelor efectuate de dv.

Vă asigurăm încă o dată, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom acționa cu fermitate pentru transpunerea în viață a politicii interne și 
externe a partidului și statului, că ne vom consacra toate forțele, întreaga 
noastră capacitate de muncă înfăptuirii nobilelor idealuri pe care dum
neavoastră le întruchipați cu atita strălucire, pentru binele poporului român 
și prosperitatea României socialiste.

CONSILIUL DE MINIȘTRI
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

în telegrama Comitetului Județean 
de partid Bihor se subliniază: Stră
lucita activitate desfășurată de dum
neavoastră in Brazilia și Mexic, con
vorbirile fructuoase purtate cu șefi! 
statelor respective și cu alți șefi de 
stat, acordurile Încheiate, modul 
călduros și prietenesc cu care ați 
fost tntîmpinat împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, evidențiază presti
giul internațional al Republicii So
cialiste România, ale cărei principii 
promovate consecvent în viața inter
națională au găsit și de această dată 
îhalte aprecieri.

Ne folosim și de acest prilej pentru 
a vă asigura, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii muncii din 
Bihor sint cu toții atașați politicii 
științifice interne și externe a parti
dului nostru și-și exprimă hotărîrea 
lor nestrămutată de a munci cu în
treaga energie și pricepere, cu devo
tament și răspundere comunistă pen
tru înfăptuirea exemplară a obiecti
velor stabilite la cel de al XI-lea 
Congres al P.C.R.

Comitetul Județean de partid Brăi
la arată în telegrama sa : Urmă
rind zi de zi, cu deosebit interes, sa
tisfacție și’ mindrie patriotică vizita 
pe care ați efectuat-o, împreună cu 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, în 
Brazilia și în Mexic, ca și convorbi
rile avute în Senegal, Venezuela, 
Statele Unite și Anglia, comuniștii, 
toți locuitorii județului Brăila dau o 
înaltă apreciere contribuției pe care 
dumneavoastră personal o aduceți la 
edificarea unei lumi mat bune șl 
mai drepte, o lume a păcii și înțele
gerii pe planeta noastră.

Trăim în același timp sentimente 
de bucurie și deosebită satisfacție 
pentru contribuția pe care tovarășa 
Elena Ceaușescu, savant și om de 
știință de renume mondial, militant 
de frunte al partidului nostru, a a- 
dus-o și de această dată la afirmarea 
științei și culturii românești, la in
tensificarea schimbului de valori spi
rituale.

Și cu acest prilej ne reinnoim an
gajamentul de a face totul pentru a 
ne îndeplini exemplar sarcinile ce ne 
revin pe anul 1975, pregătind totoda
tă toate condițiile pentru a aborda 
cu succes sarcinile viitorului cinci
nal.

Simțăminte de aleasă stimă, de 
înaltă prețuire și profund respect 
sînt exprimate și în telegrama Con
siliului de conducere și Comitetului 
de partid din Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale, în care se mențio
nează : ca activiști de partid și de 
stat, ca lucrători în domeniul rela
țiilor economice externe, vă încre
dințăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu și tovarășă Elena 
Ceaușescu, că in perioada Imediat 
următoare, pe baza unui program 
concret de măsuri, vom acționa cu 
întreaga noastră capacitate, putere 
de muncă, pasiune și dăruire pen
tru a transpune în practică preve
derile înțelegerilor, acordurilor și 
celorlalte documente convenite cu 
țările vizitate. Sintem pătrunși de 
convingerea că realizarea acestor 
documente reprezintă o importantă 
contribuție la înfăptuirea mărețelor 
obiective stabilite de cel de-al 
XI-lea Congres al partidului pri
vind activitatea de comerț exterior 
șl cooperarea economică internațio
nală, de ridicare a României pe noi 
trepte de civilizație și progres și 
afirmarea plenară a țării noastre pe 
arena internațională.

Strălucită solie a păcii, noua vizită 
pe care ați întreprins-o împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu — se rele
vă in telegrama adresată de Biroul 
Comitetului județean de partid Buzău 
— s-a concretizat în convorbiri 
rodnice, în declarații solemne și co
municate comune care consfințesc 
viabilitatea și umanismul principiilor 
promovate de către dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, in relațiile dintre statele 
lumii, afirmă încă o dată rolul deose
bit ce revine statelor mici și mijlocii 
tn soluționarea problemelor cardinale 
cu care se confruntă omenirea, des
chid noi perspective de colaborare și 
cooperare, reciproc avantajoase, între 
România și țările vizitate, in dome
niile tehnic, științific și cultural.

Antrenați cu toate forțele în înfăp
tuirea sarcinilor stabilite de Con
gresul al XI-lea, ne angajăm, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. să acționăm în continuare, 
cu toată energia și capacitatea de 
muncă, pentru a ne Îndeplini angaja
mentele și a realiza prevederile 
cincinalului Înainte de termen.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din Județul Constanța — se arată în 
telegrama comitetului județean de 
partid — au urmărit cu viu interes 
întreaga desfășurare a vizitei dum
neavoastră și a distinsei tovarășe 
Elena Ceaușescu în Republica Fede
rativă a Braziliei și Statele Unite 
Mexicane, au luat cunoștință de re

zultatele femarcabile ale dialogurilor • 
la nivel înalt purtate în aceste țări, 
cît și despre contactele și discuțiile 
purtate la Washington, Londra și 
Caracas, cu președintele Gerald Ford, 
premierul Harold Wilson și preșe
dintele Carlos Andres Perez.

Alături de întregul popor, dăm o 
înaltă apreciere activității rodnice 
și neobosite pe care o desfășurați.

Ne bucură din inimă rezultatele 
remarcabile ale acestei noi solii 
de pace și prietenie și vom aplica cu 
nestrămutată încredere politica parti
dului și statului nostru, politică pro
movată de dumneavoastră spre bine
le nostru, al tuturor.

Oamenii muncii din județul Con
stanța depun o intensă activitate 
pentru înfăptuirea neabătută a isto
ricelor documente elaborate de Con
gresul al XI-lea al partidului. In a- 
ceastă perioadă, toată capacitatea șl 
energia noastră sînt consacrate în
deplinirii înainte de termen a actua
lului cincinal, îndeplinirii planului și 

„Prin glasul dumneavoastră a răsunat și de această dată, 
puternic și convingător, voința României de a milita consecvent 
pentru pace și înțelegere intre popoare, pentru instaurarea 
unei noi ordini politice și economice in lumea contemporană"

angajamentelor pe acest an și pre
gătirii noului plan cincinal.

In telegrama trimisă de Consiliul 
Național al Femeilor se arată: îm
preună cu întregul popor, milioanele 
de femei din patria noastră au ur
mărit cu deosebit interes și mîndrie 
patriotică vizitele întreprinse de 
dumneavoastră, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, în Brazilia și 
Mexic, convorbirile la nivel înalt de 
la Dakar, Caracas, Washington și 
Londra, respectul și căldura cu care 
ați fost întimpinați pretutindeni, ex
presie a profundei considerații față 
de poporul român, față de dumnea
voastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, înalt exponent al politi
cii externe de pace și colaborare a 
României socialiste, luptător con
secvent pentru pacea și progresul 
umanității.

Femeile din patria noastră — mun
citoare, țărance, intelectuale, fără 
deosebire de naționalitate — vă asi
gură pe dumneavoastră, conducerea 
de partid și de stat, că vor a- 
duce o contribuție sporită la vasta 
activitate desfășurată de întreguj 
popor pentru realizarea exemplară 
a istoricelor hotărîri adoptate de 
Congresul al XI-lea al partidului, a 
Programului Partidului Comunist 
Român de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
Înaintare a României spre comunism.

Intr-o altă telegramă se arată : 
Alături de întregul nostru popor, 
personalul Ministerului de Interne a 
urmărit cu deosebit interes și justi
ficată mîndrie patriotică înalta solie' 
de pace, prietenie și colaborare în
tre popoare pe care dumneavoastră, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, ați purtat-0 și de această 
dată în mod strălucit peste hotarele 
țării. Dialogurile la cel mai înalt ni
vel, întîlnirile fructuoase pe care 
le-ați avut cu reprezentanți din cele 
mai diverse domenii de activitate, 
declarațiile solemne, acordurile și 
celelalte documente semnate au pus 
baze concrete și sigure unei noi 
etape de colaborare între țara noas
tră și statele vizitate. Vă asigurăm, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu — se 
arată în încheierea telegramei — că, 
inspirîndu-ne din exemplul dumnea
voastră luminos, vom pune și în con
tinuare întreaga noastră energie șl 
putere de muncă în sluiba interese
lor poporului nostru, atît de minunat 
exprimate în documentele Congresu
lui al XI-lea al partidului, că nu 
vom precupeți nimic pentru apă
rarea cu vigilentă a cuceririlor re
voluționare. aducîndu-ne tot mai 
mult contribuția la ridicarea Româ
niei socialiste pe noi culmi de pro
gres și civilizație.

încununată de succese remarcabi
le. această nouă și fructuoasă vizită 
ne-a convins încă o dată cît de îns- 
tă este orientarea întregii politici 
interne și externe a partidului si 
statului nostru. Cei aproape 750 000 
de locuitori din județul Do>j, avîn- 
du-i în frunte pe comuniști — se 
spune în telegrama comitetului ju
dețean de partid — !si reafirmă 
încă o dată sentimentele lor de sti
mă. atașament și totală adeziune 
pentru strălucita activitate pe care 

dumneavoastră, tovarășe secretar ge
neral al partidului și președinte al 
Republicii, o desfășurați neabătut 
spre binele și propășirea tării, pen
tru ridicarea prestigiului și autorită
ții ei tot mai mult în rîndul state
lor lumii.

Dînd glas voinței unanime a oame
nilor harnici din acest înfloritor colț 
de țară, dați-ne voie, stimate tovară
șe secretar general al partidului 
nostru, să vă felicităm, să vă dorim 
multă sănătate și viață lungă în 
fruntea partidului și a statului, pen
tru binele neamului românesc și să 
vă asigurăm că nu vom precupeți 
nici un efort pentru a spori și mai 
mult contribuția județului Dolj la 
realizarea exemplară a Programului 
partidului și poporului nostru adop
tat la cel de-dl XI-lea Congres al 
P.C.R., pentru ridicarea Republicii 
Socialiste România pe noi și înalte 
culmi de progres și civilizație.

Toți oamenii muncii din Județul 
Galați — se arată in telegrama co
mitetului județean de partid — ală
turi de întregul nostru popor, după 
ce au urmărit cu deosebit interes și 
satisfacție noua și importanta solie 
de pace, de prietenie și colaborare, 
vă spun „bine ați venit" și își 
exprimă Încă o dată totala adeziune 
la strălucitele rezultate ale acestei 
istorice vizite, care vor favoriza dez
voltarea relațiilor României socialis
te cu statele respective, spre binele 
reciproc și al păcii în lume.

Exprimind gratitudinea și omagiul 
celor ce muncesc din județul Galați, 
pentru înflăcărată și prodigioasa 
dumneavoastră activitate, profund 
patriotică, pusă în slujba partidului 
și poporului român, comitetul jude
țean de partid vă asigură că va face 
totul pentru a traduce cu fermitate 
în viață sarcinile ce îi revin din 
programul de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre co
munism. _

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din Județul Iași — se arată în tele
grama comitetului județean de partid 
— care împreună cu întregul popor 
au trăit sentimente de înaltă min- 
drie patriotică pentru noua și stră
lucita solie românească de pace, 
prietenie și colaborare internațională 

pe care ați purtat-o dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, Împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, pe ospitalie
rele meleaguri ale Braziliei și Me
xicului, cît și pentru convorbirile pe 
care le-ați avut cu conducătorii Sta
telor Unite ale Americii, Venezuelei, 
Marii Britanii și Senegalului, vă 
urează acum, la întoarcerea acasă, 
un călduros „bine ați venit" pe pă- 
mintul patriei.

Vă raportăm, iubite tovarășe se
cretar general, că în această perioa
dă comuniștii, muncitorii, țăranii, in
telectualii din județul Iași au mun
cit cu spirit de răspundere, cu de
votament și pasiune pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce le 
revin în acțiunea de devansare a 
cincinalului, de pregătire in bune 
condiții a noului cincinal, în vederea 
traducerii în viață a tuturor obiecti
velor stabilite de Congresul al XI- 
lea al partidului.

In telegrama adresată de Ministe
rul Agriculturii, Industriei Alimenta
re și Apelor se spune : Convorbirile 
purtate cu conducătorii statelor vi
zitate, cu reprezentanții unor orga
nizații politice, acordurile încheiate 
reprezintă o strălucită expresie a ac
tivității creatoare ce o desfășurați. 
Animați de profundul dumneavoastră 
patriotism, de încrederea nețărmurită 
in justețea politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru, co
muniștii, toți lucrătorii din agricul
tură sînt hotărîți să facă totul pen
tru a traduce consecvent în viață 
sarcinile ce revin agriculturii, trasate 
de cel de al XI-lea Cpngres al 
P.C.R., indicațiile prețioase ce le 
dați agriculturii noastre socialiste.

Vă asigurăm, iubite tovarășe secre
tar general, și cu această ocazie, că 
vom munci fără preget 'pentru a în
deplini exemplar sarcinile ce ne re
vin, că vom lua cele mai potrivite 
măsuri politice și organizatorice în 
vederea încheierii cu succes a ulti
mului an agricol al actualului cinci
nal. obținînd recolte tot mai bogate 
pentru binele patriei și fericirea na
țiunii noastre socialiste.

Țărănimea cooperatistă, alături de 
întregul nostru popor, a urmărit și 
de această dată, cu profundă satis
facție și mîndrie patriotică, noua și 
strălucita dumneavoastră vizită de 
pace, prietenie și colaborare între 
popoare, pe care ați efectuat-o, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
tn Brazilia și Mexic — se spune în 
telegrama trimisă de Comitetul 
Executiv al Consiliului Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție. Această vizită istorică a 
pus bazele dezvoltării, pe un plan su
perior, a raporturilor de colaborare 
dintre poporul român și popoarele 
vizitate, a contribuit la consolidarea 
înaltului prestigiu de care se bucură 
România în rîndul popoarelor lumii 
și, în același timp, a relevat cu pu
tere contribuția decisivă pe care o 
aduceți dumneavoastră, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, la elaborarea 
politicii interne și externe a țării 
noastre.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că țărănimea coope

ratistă, sub conducerea comuniștilor, 
a dumneavoastră personal, va depune 
toate eforturile, tot elanul său patrio
tic, alături de întregul nostru popor, 
pentru înfăptuirea exemplară a sarci
nilor care îi revin.

In telegrama trimisă de Comitetul 
județean de partid Maramureș se 
spune : îngăduiți-ne să dăm expresie 
și cu acest prilej celor mai alese 
sentimente de dragoste șl recunoș
tință ale maramureșenilor față de 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
secretar general, pentru activitatea 
neobosită ce o desfășurați in slujba 
înfloririi patriei socialiste, pentru 
dinamismul, clarviziunea și consec
vența cu care acționați în vederea 
înfăptuirii neabătute a orientărilor 
stabilite de Congresul al XI-lea al 
partidului privind întărirea relațiilor 
de prietenie și colaborare multilate
rală cu toate statele.

Intensificînd întrecerea socialistă, 
muncitorii, inginerii, tehnicienii, toți 
oamenii muncii maramureșeni, sub 
conducerea organelor și organizațiilor 
de partid, acționează cu responsabi
litate și entuziasm pentru realizarea 
în cel mai scurt timp, în toate uni
tățile economice ale județului, a pre
vederilor actualului cincinal. O vie 
activitate se desfășoară și pe ogoare, 
mecanizatorii și țăranii cooperatori 
folosind cu pricepere și hărnicie fie
care oră bună de lucru la Întreține
rea culturilor, la pregătirea și strîn- 
gerea fără pierderi a noii recolte, 
pentru a da viață chemării dumnea
voastră de a obține producții cit mai 
mari și în acest an.

Activiștii de partid, toți comuniștii 
militari — se arată în telegrama 
Consiliului politic superior al arma
tei — au luat cunoștință cu deosebită 
satisfacție de declarațiile solemne 
comune, de acordurile și înțelegerile 
încheiate, aprobînd din inimă și in 
unanimitate prodigioasa activitate pe 
care ați desfășurat-o și de această 
dată peste hotarele țării.

Din posturile lor de muncă și 
luptă, comuniștii militari, toți ostașii 
tării vă raportează, tovarășe coman
dant suprem, că-și vor dărui, și de 
aici Înainte, Întreaga putere de mun
că, priceperea și energia înfăptuirii 
cu devotament a politicii interne și 
externe a partidului și statului nos
tru, că vor fi in orice moment gata 

să apere cu strășnicie, împreună cu 
întregul popor, cuceririle revoluțio
nare. independența și suveranitatea 
României socialiste.

Oamenii muncii din județul Neamț, 
împreună cu întregul partid și popor, 
vă urează din adincul ființei lor, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, strălucit fiu al 
poporului român, un bun venit acasă 
din noua și -istorica misiune de pace, 
cooperare și) prietenie — se spune în 
telegrama Comitetului județean Neamț 
al P.C.R. și consiliului popular jude
țean. Ne angajăm în fața partidului, 
a dumneavoastră personal, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că noi, toți 
cei ce muncim pe meleagurile jude
țului Neamț, vom contribui, cu toată 
priceperea și capacitatea noastră, la 
traducerea în viață a acestor acor
duri, a politicii de pace și înțelegere 
între popoare, promovată cu consec
ventă de partidul și statul nostru, 
că vom milita neobosit pentru înfăp
tuirea istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XI-lea al Partidului Co
munist Român.

Comitetul județean de partid Olt 
arată în telegrama trimisă : Toți 
locuitorii de pe aceste meleaguri au 
urmărit cu deosebită atenție și pro
fundă mîndrie patriotică noua solie 
de pace a poporului nostru, pe care 
dumneavoastră. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, ați efectuat-o In 
Brazilia și Mexic, în Senegal, Ve
nezuela. S.U.A. și Anglia.

Este de datoria noastră, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
vă mulțumim din inimă pentru pa
triotismul, demn de legendă, cu care 
acționați ca România, țară relativ 
mică ca întindere, să ducă o politică 
cu adevărat mare, pentru ca acest 
popor să se desăvîrșească pentru tot
deauna in conștiința lumii.

Am dori ca pe această cale să a- 
ducem caldele noastre mulțumiri și 
tovarășei Elena Ceaușescu pentru 
eforturile susținute ca știința româ
nească să fie cunoscută și apreciată 
tn întreaga lume. Este modelul eloc
vent a ceea ce trebuie să fie omul 
politic, de știință și cetățean demn 
al patriei.

Fiți Încredințat, mult Iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom face tot ceea ce depinde de noi 
pentru a susține prin fapte contrac
tele și colaborările încheiate, relie- 
fînd prin aceasta totala noastră ade
ziune la ceea ce ați realizat pentru 
poporul român In această solie de 
oace.

într-o altă telegramă se spune : 
Membrii de partid, întregul colectiv 
de muncă din Comitetul de Stat 
pentru Prețuri au urmărit cu deose
bit interes și mîndrie patriotică des
fășurarea noului itinerar al păcii 
și prieteniei pe care l-ați parcurs. 
Am constatat încă o dată, cu mare 
satisfacție, că politica activă de pace 
și prietenie, promovată de partidul 
și statul nostru, dorința fermă a po
porului român de colaborare cu toa
te popoarele lumii, este primită cu 
deosebită căldură pe toate meridia
nele. Stima și respectul de care se 
buctiră activitatea dumneavoastră 
neobosită, a partidului și statului' 
nostru pentru abolirea vechilor rela

ții internaționale șl pentru instau
rarea unei noi ordini economice și 
politice s-au evidențiat din plin și 
de această dată, întrunind unanime 
aprecieri.

Exprimîndu-ne acordul deplin eu 
principiile politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru, 
ne angajăm să depunem toate efor
turile pentru a contribui după posi
bilitățile pe care le avem la prospe
ritatea patriei, pentru pace și co
laborare în lume.

Asemenea întregului nostru popor. 
Comitetul Executiv al Uniunii Cen
trale a Cooperativelor de Consuni, 
organizația P.C.R. CENTROCOOP, 
în numele celor peste 7,5 milioane 
membri cooperatori, al tuturor lu
crătorilor din cooperația de consum, 
vă adresăm din adincul inimilor 
noastre tradiționala și calda urare 
„bine ați venit".

Urmărindu-vă in permanentă cu 
Inimile și gîridurile noastre, am trăit 
cu mari emoții întîlnirile pe care 
le-ați avut. Spiritul constructiv, sin
ceritatea. principialitatea și înaltul 
umanism ce vă caracterizează s-au 
relevat pregnant și în această vizită, 
confirmînd încă o dată remarcabila 
dumneavoastră personalitate de mare 
om politic și de stat.

Comitetul Județean de partid Pra
hova scrie în telegrama adresată: Am 
urmărit cu deosebită satisfacție labo
rioasele întîlniri Ia care ați partici
pat, documentele de importanță is
torică pe care le-ați semnat și am 
admirat încă o dată cu legitimă mîn- 
drie clarviziunea politică și ideologi
că, fermitatea și consecvența ce stră
bat ca un fir roșu, cuvîntările rostite 
cu acest prilej, patriotismul dumnea
voastră fierbinte și internaționalismul 
militant, trăsături fundamentale ale 
prodigioasei dumneavoastră persona
lități.

In întreaga noastră activitate poli
tică, economică și social-culturală 
avem in față, mereu vie și mobiliza
toare, pilda dumneavoastră luminoa
să, de slujire fără rezerve, cu dra
goste și devotament, cu înaltă res
ponsabilitate comunistă, a intereselor 
majore ale partidului și poporului, a 
cauzei scumpe a socialismului, a su
veranității și independenței noastre 
naționale, a păcii și colaborării între 
toate națiunile lumii.

Vă urăm, Iubita tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să trăiți ani multi și fe
riciți, spre binele și prosperitatea na
țiunii noastre socialiste, pentru trium
ful ideilor mărețe ale păcii și demni
tății umane.

Cu nețărmurită dragoste, ne 
exprimăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — se arată In telegrama 
lucrătorilor din Ministerul Justiției — 
acordul nostru deplin față de rezul
tatele strălucite ale vizitelor între
prinse, ale întilnirilor și convorbiri
lor purtate, față de documentele im
portante semnate cu acest prilej, care 
se înscriu ca o nouă și prestigioasă 
afirmare a României în viața inter
națională, ca o importantă contribu
ție a țării noastre la dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală cu toate țările lumii.

Mîndri de rezultatele strălucite ob
ținute in această nouă solie de pace, 
înțelegere și prietenie, vă asigurăm și 
pe această cale că ne vom consacra 
în continuare toate forțele, că vom 
acționa cu hotărîre și dăruire pentru 
traducerea in viață a politicii parti
dului nostru de întărire continuă a 
legalității socialiste, respectarea stric
tă și aplicarea corectă a legilor, de 
promovare în relațiile sociale a prin
cipiilor eticii și echității socialiste.

Generalii, ofițerii, subofițerii și 
personalul civil din Marele Stat Ma
jor v-au însoțit, pretutindeni, cu cele 
mai alese gînduri și sentimente, 
bucuroși și mîndri că cel mai de sea
mă sol al poporului român duce. In 
diferite regiuni ale globului, mesajul 
națiunii noastre socialiste de priete
nie și colaborare, de Înțelegere și a- 
propiere între popoare, de instaurare 
a unei păci trainice In lume — se 
spune în telegrama adresată de 
Marele Stat Major.

Urmînd neabătut însufletitoarea 
dumneavoastră pildă de muncă ne
obosită, de înaltă responsabilitate față 
de îndatoriri, de nemărginit devota
ment fată de patrie, ne reinnoim an
gajamentul de a face totul pentru 
ridicarea continuă a capacității com
bative a unităților și marilor unități, 
de a ne consacra întreaga energie 
apărării înfăptuirilor noastre socia
liste, a integrității teritoriale, inde
pendenței și suveranității României 
socialiste.

Intr-o altă telegramă se «pune : 
Istorica vizită pe care ați întreprins-o 
Împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu în Brazilia și Mexic, pre
cum și în Senegal, Venezuela, Statele 
Unite ale Amerjcij și Anglia, prileju
iește colectivului de cadre didactfce, 
cursanți și studenți din Academia 
„Ștefan Gheorghiu" exprimarea sen
timentelor de profundă prețuire pen
tru noua și remarcabila dumnea
voastră contribuție la amplificarea 
dialogului României cu popoarele lu
mii, la instaurarea unui climat de 
pace, colaborare și prietenie între 
toate statele.

Mesager strălucit al poporului ro
mân, al dorinței lui de pace, colabo
rare și libertate, ați oferit lumii, și 
de astă dată, o viguroasă confirmare 

a înaltelor dumneavoastră calități de 
luptător comunist, de militant neobo
sit pentru înfăptuirea principiilor 
politicii externe a țării noastre, așa 
cum au fost ele definite la cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului Comu
nist Român.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că întregul corp1 
profesoral, cursanții și studenții Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu" -vor ac
ționa cu energii sporite pentru înde
plinirea sarcinilor de excepțională 
importanță privind perfecționarea în- 
vățămîntului politico-ideologic româ
nesc, trasate in cuvîntarea pe care 
ați rostit-o la cea de-a XXX-a ani
versare a instituției noastre.

Cu sentimentul celei mai vibrante 
trăiri patriotice, al stimei și prețuirii 
nețărmurite pe care le nutresc față 
de dumneavoastră comuniștii și toți 
oamenii muncii sătmăreni, români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități — se arată în telegrama trimi
să de Biroul Comitetului județean de 
partid Satu-Mare și Comitetul exe
cutiv al consiliului popular județean 
— vă adresează din adincul Inimii, 
dumneavoastră și tovarășei Elena 
Ceaușescu. neobosiți purtători ai so
liei nobile românești pe tărîm inter
național, un fierbinte „bun venit" 
din noua misiune pe îndepărtate me
ridiane ale lumii.

Vă încredințăm și cu acest prilej, 
Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că pentru oamenii muncii sătmăreni, 
fără deosebire de naționalitate, ni
mic nu este mai presus decît ferici
rea de a vă ști mereu la cîrma parti
dului și țării, cu inepuizabila ener
gie a înțelepciunii și cutezanței dum
neavoastră revoluționară.

In telegrama adresată de Comitetul 
județean de partid Sibiu se spune : 
Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Sibiu, tineri și vîrstnici, băr
bați și femei, fără deosebire de na
ționalitate, au urmărit cu profund 
interes și justificată mîndrie patrio
tică noua și strălucita solie de pace 
și colaborare internațională pe care 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, ați înde
plinit-o. Numeroasele documente 
semnate cu prilejul acestei istorice 
vizite constituie pentru noi toți un 
nou imbold în muncă pentru a înfăp- 

tul mai repede și mai bine sarcinile 
acestui cincinal, pentru a asigura 
condiții optime declanșării cu succes 
a cincinalului revoluției tehnico-ști- 
ințiflce.

Vă asigurăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi 
toți — muncitorii, țăranii, intelectua
lii, români, germani, maghiari din a- 
ceastă parte a țării — sîntem hotă
rîți să dăm viată Programului parti
dului și Directivelor Congresului al 
XI-lea.

Comitetul Județean de partid Te
leorman scrie în telegramă : Comu
niștii, ceilalți oameni ai muncii din 
județ dau o înaltă apreciere contri
buției dv. grăitoare la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și exter
ne a partidului și statului nostru și, 
urmîndu-vă exemplul de neasemuit 
devotament pentru cauza poporului 
român, de fermitate revoluționară in 
slujirea cauzei socialismului, se an
gajează să folosească întreaga putere 
și capacitate de muncă pentru a în
deplini în mod exemplar sarcinile 
stabilite de Congresul al XI-lea al 
partidului.

Vă informăm. Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că in industrie 
am încheiat primele cinci luni din a- 
cest an cu un bilanț bogat, cu înde
plinirea și depășirea angajamentelor 
asumate, că In agricultură se depun 
toate eforturile la întreținerea cul
turilor, pregătirea campaniei de re
coltare a păioaselor, avînd drept o- 
biectiv principal obținerea unor pro
ducții agricole record la hectar.

In telegrama trimisă de Comite
tul județean de partid Tulcea se 
arată : Comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Tulcea dau o 
înaltă apreciere vizitei pe- care 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, ați întreprin
s-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, și care se înscrie ca 
o nouă șl luminoasă pagină în 
cronica prieteniei poporului român 
cu toate popoarele lumii. Aceas
ta constituie o confirmare a realis
mului politicii interne și exter
ne a partidului și statului nostru, o 
contribuție de seamă la afirmarea 
tot mai pregnantă a principiilor de 
colaborare și pace în lume.

Pentru activitatea neobosită pe 
care ați desfășurat-o, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, tn etapele 
vizitei, creînd noi premise colabo
rării prietenești dintre poporul ro
mân și popoarele vizitate, pentru 
devotamentul nețărmurit cu care 
slujiți cauza poporului român, pen
tru exemplul luminos de muncă, dă
ruire și abnegație pe care ni-1 ofe
riți în fiecare zi, în fiecare ceas, 
vă adresăm, iubite tovarășe secretar 
general, toată recunoștința și grati
tudinea oamenilor muncii de pe me
leagurile tulcene.

Comitetul județean Vaslui al Par
tidului Comunist Român, comuniștii 
— se arată intr-o altă telegramă — 

toțî oamenii muncii de pe «ceste 
meleaguri românești, asemenea în
tregului nostru popor, au trăit vi
brante sentimente de mîndrie patrio
tică urmărind cu viu interes și sa
tisfacție deplină rezultatele deosebit 
de rodnice ale vizitei oficiale de 
prietenie pe -care dumneavoastră ați 
întreprins-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Republica Fede
rativă a Braziliei și Statele Unite 
Mexicane, convorbirile la nivel înalt 
de la Dakar, Caracas, Washington și 
Londra.

Acum, cînd ați revenit In patrie, 
odată cu tradiționala urare de „bun 
venit" vă Încredințăm, scumpe tova
rășe Nicolae Ceaușescu. că oamenii 
muncii din acest ținut legendar, 
strlns uniți în jurul Partidului Co
munist Român, In fruntea căruia vă 
aflați, vor munci cu abnegație și dă
ruire pentru a-și spori contribuția la 
transpunerea în viață a Programului 
partidului, a tuturor hotărîrilor celui 
de-al XI-lea Congres, pentru făuri
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul României și 
înaintarea fermă a patriei spre co
munism.

Comitetul Național pentru Apărarea 
Păcii subliniază în telegrama trimisă: 
Această prestigioasă solie de pace și 
prietenie, ca și cele pe care le-ați în
treprins în alte țări din Europa, Asia, 
Africa. America Latină, înscrie încă 
o contribuție de seamă a tării noastre 
la instaurarea unei noi ordini politice 
si economice în viata internațională. 
Documentele semnate și acordurile 
Încheiate în această vizită, convorbi
rile avute cu conducători de stat din 
Senegal, Brazilia, Venezuela, Mexic, 
Statele Unite ale Americii și Marea 
Britanie constituie o strălucită con
firmare a realismului politicii Inter
ne și externe a partidului și statului 
nostru, a remarcabilei dumneavoas
tră personalități, a aprecierii de care 
vă bucurați pe toate meridianele glo
bului pentru consecvența și fermita
tea cu care militați în vederea sta
tornicirii unui climat de pace și co
laborare In Întreaga lume.

Vă asigurăm că ne vom consacra 
si în viitor întreaga capacitate pen
tru susținerea politicii de pace, pen
tru continua înflorire și prosperitate 
a scumpei noastre patrii — Repu
blica Socialistă România.

In telegrama adresată de Blronî 
Executiv al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport se 
arată : Am fost cu sufletul alături 
de dumneavoastră, în această nouă 
și rodnică misiune pe care ați efec- 
tuat-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, și ne-am bucurat să con
statăm și cu acest prilej stima ș! ad
mirația cu care ați fost întîmpinat 
pretutindeni.

Odată cu urarea fierbinte de „Bun 
sosit !’• pe pămîntul patriei, vă a-1' 
sggurăm, mult 'dubite și stimate W 
varășe Nicolae Ceaușescu, de adezîu- 
nea noastră totală față de politica 
internă și externă a partidului și sta
tului nostru, de hotărîrea fermă a 
tuturor activiștilor mișcării sportive 
din Republica Socialistă România, 
a tuturor sportivilor, de a Înfăptui 
neabătut Programul Partidului Co
munist Român adoptat la Congresul 
al XI-lea, de a obține rezultate me
nite să urce pe noi culmi de glorie 
prestigiul sportiv al patriei noastre 
dragi, Republica Socialistă România.

într-o altă telegramă, adresată de 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor, se spune : Exprimind a- 
cordul deplin față de neobosita dum
neavoastră activitate, puternic im
presionați de rezultatele obținute, vă 
asigurăm, iubite tovarășe secretar 
general, de întregul devotament al 
celor două milioane de purtători ai 
cravatelor roșii cu tricolor, al tuturor 
comandanților-instructori care se o- 
cupă cu educația celei mai tinere ge
nerații a țării. Vă raportăm că în cen
trul preocupărilor noastre se află 
traducerea în viață a hotărîrilor ce
lui de-al XI-lea Congres al partidu
lui, cu privire la dezvoltarea și per
fecționarea invățămîntului, obținerea 
unor rezultate cît mai bune la învă
țătură.

însuflețiți de vibrantele recoman
dări pe care le-ați adresat pionieri
lor și școlarilor, ne vom strădui iă 
fim Ia înălțimea sarcinilor de înaltă 
răspundere pe care partidul și so
cietatea le pun In fața tinerei gene
rații.

în telegrama adresată de Comite
tul județean Vrancea al P.C.R. se 
arată : Ne exprimăm totala noastră 
satisfacție și recunoștință pentru 
modul strălucit în care ați purtat și 
de această dată cu înțelepciune, for
ță și vigoare, gîndurile și sentimen
tele cele mai nobile ale națiuni! 
noastre de pace, înțelegere și colabo
rare între popoare, pentru un viitor 
luminos al omenirii.

In toată această perioadă, înțeleglnd 
șă-și aducă prin fapte contribuția la 
înfăptuirea politicii interne și externe 
a partidului, oamenii muncii din ju
dețul Vrancea, mobilizați de orga
nele și organizațiile de partid, au 
depus eforturi susținute în fabrici, 
uzine, pe șantiere și pe ogoare, în 
toate domeniile de activitate, hotărîți 
să-și onoreze angajamentul luat în 
marea întrecere socialistă de a înfăp
tui înainte de termen sarcinile actua
lului cincinal. Vă asigurăm că vom 
depune întreaga capacitate de muncă 
și pricepere în slujba înfăptuirii Înal
telor idealuri de progres social și 
prosperitate a țării, pentru traduce
rea neabătută în viață a politicii In
terne și externe a partidului și sta
tului nostru, pentru înaintarea vic
torioasă spre comunism.

Au mai adresat telegrame șî scri
sori : colectivele întreprinderii
de autocamioane șl întreprinde
rii „Rulmentul" din Brașov, Combi
natului de oțeluri speciale și din 
Schela Tirgoviște, Combinatului chi
mic Victoria, muncitorii, tehnicienii 
și inginerii de la întreprinderea de 
utilaj petrolier Tirgoviște și Combi
natul de îngrășăminte chimice din 
Tg. Mureș, întreprinderii „Electro- 
mureș" ; colectivul de muncă al în
treprinderii de strunguri din Arad, 
cooperatorii de la Hărman — Brașov 
și Vinga, județul Arad ; Comanda
mentul trupelor de securitate, Co
mandamentul trupelor chimice. Co
mandamentul teritorial București, 
comitetul de partid din U.M. 017GR, 
precum și numeroase alte colectiva 
de muncă din întreaga țară»
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• •CONVORBIRI OFICIALE Ceremonia înmînării unor înalte distincții

românești și portugheze

La Palatul Republicii au avut loc 
simbătă. 14 iunie, convorbiri oficiale 
Intre președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, și președintele Republicii 
Portugheze, general Francisco da 
Costa Gomes.

Convorbirile au reliefat dorința și 
Interesul comun de a promova o mai 
mare apropiere între România și 
Portugalia, au condus la stabilirea 
unor importante înțelegeri menite să 
așeze pe o bază trainică, de lungă 
durată, relațiile de prietenie și co
laborare dintre cele două țări, pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
tific, cultural și în alte sfere de ac
tivitate, In folosul și spre binele 
ambelor popoare, în interesul cauzei 
păcii și cooperării între națiuni.

Președinții Nicolae Ceausescu *t  
Francisco da Costa Gomes au abor
dat de asemenea, o largă arie de 
probleme actuale ale vieții Interna

Primire călduroasă in cartierul Titan
și în comuna Gîrbovi

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, Îm
preună cu președintele Republicii 
Portugheze, Francisco da Costa Go
mes, au făcut, sîmbătă dimineața, o 
vizită prin Capitală — în noi cartiere 
de locuințe, precum și la întreprin
derea de mașini-unelte și agregate 
București.

După convorbirile purtate la Pala
tul Republicii Socialiste România, 
Intr-o atmosferă de caldă prietenie 
și înțelegere reciprocă, vizita a pri
lejuit președintelui Portugaliei cu
noașterea directă a succeselor dobîn- 
dite de poporul nostru în eforturile 
sale pentru dezvoltarea social-econo- 
mică rapidă a tării.

La vizită au participat tovarășii 
Manea Mănescu, Emil Bobu, Gheor
ghe Cioară, Gheorghe Oprea, Marin 
Iliescu, ambasadorul României la Li
sabona, precum și membrii misiunii 
române atașate pe lingă președintele 
Republicii Portugheze.

Au luat parte, de asemenea, maior 
Ernesto de Melo Antunes, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Portugheze, comandant Carlos Al
mada Contreiras și maior Josă Ber
nardo da Canto e Castro, membri ai 
Consiliului Revoluției, dr. Josă da 
Silva Lopes, ministrul comerțului 
exterior și turismului, celelalte 
persoane oficiale care îl însoțesc pa 
președintele Republicii Portugheze, 
precum și ambasadorul acestei țări 
la București, Antonio Luis de Ma
galhaes de Abreu Novais Machado.

Miile de bucureșteni aflați pe stră
zile Capitalei aplaudă și aclamă pe 
cei doi președinți, exprimîndu-și, în 
acest fel, convingerea că fructuosul 
dialog româno-portughez care se des
fășoară la cel mai inalt nivel și în
țelegerile ce vor fi realizate servesc 
intereselor celor două țări, cauzei 
păcii și colaborării internaționale. Ei 
își manifestă, totodată, sentimentele 
d? prietenie nutrite de poporul ro
mân față de lupta poporului por
tughez pentru transformări democra
tice și progresiste.

Primul obiectiv vizitat este cartie
rul Titan, unde cei doi președinți 
sînt întîmpinati cu deosebită căldură 
și cordialitate de cetățeni.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Portugheze răspund ovațiilor mulți
mii, care aclamă pentru prietenia 
româno-portugheză.

în cursul popasului făcut In cen
trul noului cartier este prezentat, in 
fața unei machete, proiectul dezvol
tării acestei zone, precum și amplul 
program de construcții edilitar-gos- 
podărești ce se materializează în 
București. Datele înfățișate de arhi- 
tectul-șef al Capitalei, Mircea Dima, 
conturează o imagine cuprinzătoare 
a grijii atente a statului nostru pen
tru îmbunătățirea condițiilor de lo
cuit ale populației, pentru ridicarea 
nivelului de trai al întregului popor.

înaltul oaspete portughez rostește 
cuvinte de caldă apreciere la adresa 
edililor pentru această importantă 
realizare social-culturală.

„Doresc să vă felicit — spune 
președintele Francisco da Costa 
Gomes — pentru modul foarte in
genios In care ați rezolvat problema 
locuințelor în această zonă. Soluția 
mi se pare foarte fericită și din 
punct de vedere practic. Intr-adevăr, 
această Împărțire In ansambluri mai 
mici, in microraioane, Înzestrate cu 
toate dotările necesare, constituie o 
modalitate fericită care oferă cetă
țenilor satisfacția de a vedea rezol
vată problema locuințelor, una din 
cele mai importante probleme so
ciale. Ați rezolvat-o fmbinlnd, in 
același timp, funcționalul cu plă
cutul".

Se vizitează apoi unități ale com
plexului comercial de aici.

Din cartierul Titan, coloana oficia
lă se îndreaptă spre cunoscuta în
treprindere de mașini-unelte și a- 
gregate, unde numeroși ingineri, 
tehnicieni și muncitori îi salută cu 
deosebită căldură pe înalții oaspeți. 
Președintele Francisco da Costa 
Gomes este informat pe larg de Ale
xandru Mărgăritescu, adjunct al 
ministrului industriei constructoare 
de mașini-unelte și electrotehni
cii, precum și de Eduard To- 
maslan, directorul întreprinderii, 
despre profilul unității, despre dez
voltarea sa permanentă, despre preo
cupările colectivului pentru moderni- 

tionale, exprimînd voința celor două 
tari și popoare de a conlucra activ 
în direcția statornicirii unui climat 
de destindere, securitate și cooperare, 
a democratizării relațiilor internațio
nale. instaurării unei noi ordini po
litice și economice, edificării unei 
lumi mai drepte și mai bune.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de de
plină înțelegere și stimă reciprocă.

Președinții Nicolae Ceausescu și 
Francisco da Costa Gomes au exa
minat apoi, împreună cu reprezen
tanții guvernului român și ai guver
nului portughez, rezultatele la care 
s-a ajuns în comisiile de lucru, apre
ciind că măsurile preconizate consti
tuie un cuprinzător program de acti
vitate. a cărui transpunere nemijlo
cită In practică va contribui la dez
voltarea unei colaborări fructuoase și 
multilaterale între cele două țări și 
popoare.

zarea producției, pentru sporirea ge
nerală a eficienței întregii activități, 
în acest context, rețin atenția faptul 
că, în acest cincinal, producția de 
mașini-unelte — strunguri carusel, 
mașini de frezat și alezat, mașini de 
rectificat — a crescut de peste 4 ori, 
că au fost realizate numeroase agre
gate și tehnologii noi, rod al investi
ției de inteligență a întregului colec
tiv de aici ; ca o încununare a aces
tor eforturi, numai în perioada 
1971—1975 exportul a sporit de peste 
5 ori. Peste tot, președintele portu
ghez se oprește cu deosebit interes, 
urmărește cu atenție procesele teh
nologice, dînd o înaltă apreciere suc
ceselor obținute de această modernă 
unitate a industriei noastre construc
toare de mașini.

Ca de fiecare dată clnd se află în 
mijlocul colectivelor de muncă, to
varășul Nicolae Ceaușescu se intere
sează și acum de mersul producției, 
de modul în care sînt rezolvate im
portantele sarcini care revin specia
liștilor de aici în domeniul construc
țiilor de mașini. Asistăm la un dia
log în cursul căruia muncitori, teh
nicieni, ingineri informează pe se
cretarul general al partidului asu
pra problemelor care le stau în față, 
asupra rezultatelor activității lor. 
Inginerul Gheorghe Chirtu, tehni
cianul Mușat Nicolae, strungarul Au
rel Simion vorbesc cu îndreptățită 
mîndrie despre eforturile depuse 
pentru a realiza produse de înaltă 
calitate, pentru a pune la dispozi
ția economiei naționale tot mai mul
te mașini-unelte.

Analizînd aceste probleme, tova
rășul Nicolae Ceaușescu cere minis
trului de resort, conducerii întreprin
derii să acționeze pentru scurtarea 
perioadei de punere în fabricație a 
noilor tipuri de mașini-unelte și a- 
gregate cu un înalt grad de auto
matizare și, în special, a caruselului 
de 6 000 și 8 000 mm.

în încheierea vizitei, sintetizlnd 
impresiile vizitei sale, președintele 
Francisco da Costa Gomes a notat 
In cartea de onoare a întreprinderii : 
„Cu multă plăcere am vizitat această 
unitate industrială. Felicit conducă
torii și muncitorii săi pentru munca 
foarte valoroasă pe care au reali
zat-o și care a permis, in timp atlt 
de scurt, să diversifice și să îmbună
tățească producția de mașini pentru 
Industria constructoare".

De la întreprinderea de mașini-u
nelte și agregate, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Francisco da Costa Gomes, împreună 
cu persoane oficiale române și por
tugheze s-au îndreptat apoi, la 
bordul unui elicopter, spre coope
rativa agricolă de producție din co
muna Gîrbovi, județul Ilfov;

Aici, pe stadionul comunei, s-au

In faja machetei care prefigureazâ ampla dezvoltare a cartierului Titan In mitocul cooperatorilor din comuna Girbovj

Au participat :
Din partea română — Manea Mă- 

nescu, prim-ministru al guvernului, 
Emil Bobu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Gheorghe Oprea, vice- 
prim-ministru al guvernului. Ion 
Pățan, viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R., loan 
Ursu, președintele Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, 
George Macovescu, ministrul afaceri
lor externe, general-colonel Ion Co- 
man, prim-adjunct al ministrului a- 
părării naționale și șef al Marelui 
Stat Major, Vasile Pungan, consilier 
al președintelui republicii, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afaceri
lor externe. Marin Iliescu, ambasa
dorul tării noastre la Lisabona.

Din partea portugheză — maior 
Ernesto de Melo Antunes, ministrul 
afacerilor externe, comandant Carlos 

adunat un mare număr de localnici, 
pentru a saluta prezența în mij
locul lor a președinților Nicolae 
Ceaușescu și Francisco da Costa 
Gomes, a celorlalte persoane oficiale 
române și portugheze. Primarul co
munei, loan Lăceanu, urează distin
șilor oaspeți bun venit. Potrivit da- 
tinei străbune, președintelui Nicolae 
Ceaușescu și președintelui. Francisco 
da Costa Gomes li se oferă pîine și 
sare, sînt invitați să guste din vinul 
produs de cooperatori. Cei prezenți 
ovaționează îndelung pentru priete
nia româno-portugheză, pentru dez
voltarea relațiilor de colaborare și 
cooperare dintre România și Portu
galia.

Președintele cooperativei agricole 
de producție, Marcel Dobra, invită pe 
înalții oaspeți să viziteze lanurile 
gospodăriei. Coloana de mașini 
străbate terenurile -agricole ale co
munei, unde, pînă departe spre ori
zont, se întind holde de grîu, orz, 
culturi de porumb, floarea-soarelui, 
sfeclă de zahăr, roade ale hărniciei 
și priceperii membrilor cooperatori. 
Totodată, își profilează siluetele nu
meroase sonde, semn al altei bogății 
ce își găsește o deplină valorificare 
în anii noștri, integrînd aceste me
leaguri în circuitul industrial.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ge
neralul Francisco da Costa Gomes 
coboară în mai multe rînduri din 
mașină, cercetează spicele mai mul
tor soiuri valoroase de grîu, obținu
te de specialiștii noștri și cultivata 
de cooperatorii din Gîrbovi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază culturile de grîu și orz ale 
cooperativei, se interesează de den
sitatea plantelor, de soiurile folosite, 
de producțiile obținute. în același 
timp, recomandă specialiștilor, tova
rășului Angelo Miculescu, viceprim-

Omagiu eroilor patriei
în cursul dimineții de sîmbătă, pre

ședintele Republicii Portugheze, 
Francisco da Costa Gomes, a depus, 
în semn de omagiu, o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

împreună cu șeful statului portu
ghez s-au aflat persoanele oficiale ce 
îl însoțesc în vizita pe care o Între
prinde în țara noastră.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Emil Bobu, Gheorghe Cioară, 
Constantin Stătescu, secretar prezi
dențial și al Consiliului de Stat, ge
neral-colonel Ion Coman, prim-ad
junct al ministrului apărării naționa
le, șef al Marelui Stat Major, Vasile 

Almada Contreiras și maior Josă 
Bernardo do Canto e Castro, mem
bri ai Consiliului Revoluției, dr. Josă 
da Silva Lopes, ministrul comerțului 
exterior și turismului, dr. A. J. Ave- 
las Nunes, secretar de stat pentru 
învățămîntul superior și cercetarea 
științifică, ambasador Tomas de 
Mello Breynes Andersen, secretar ge
neral al Ministerului Afacerilor Ex
terne, Antonio Luis de Magalhaes de 
Abreu Novais Machado, ambasado
rul Portugaliei la București, locote- 
nent-colonel Jose Luis Ferreira da 
Cunha, șeful cabinetului președin
telui republicii, dr. Alberto Regueira, 
director general în Ministerul Co
merțului Exterior, dr. Cristiano de 
Freitas, director general în Ministe
rul Turismului, dr. Jose Manuel 
Villas-Boas, director general adjunct 
al afacerilor politice în Ministerul 
Afacerilor Externe, dr. Fernando da 
Silva Marques, director general ad
junct al afacerilor economice în 
M.A.E., alte persoane oficiale.

ministru al guvernului, ministrul a- 
griculturii, industriei alimentare și 
apelor, prezenți la vizită, ca cercetă
rile din acest domeniu să fie îndrep
tate, în continuare, spre obținerea 
uhor soiuri de grîu cu spicul mai 
mare, mai bogat, pentru crearea unor 
plante mai rezistente la cădera. Da 
asemenea, propune cooperatorilor să 
realizeze o mai bună densitate a 
plantelor, fapt ce le va permite «ă 
obțină și producții mai ridicate.

Președintele Republicii Portugheza 
s-a interesat de dezvoltarea coopera
tivei, de metodele folosite pentru 
creșterea producției, de veniturile 
țăranilor cooperatori, adreslnd cuvin
te ,de caldă apreciere pentru rezulta
tele obținute de locuitorii acestei 
așezări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se în
treține cu edilii comunei, recoman- 
dindu-le să urgenteze lucrările de 
sistematizare a așezării.

— Aveți toate condițiile ca. In 
decurs de doi ani, această localitate 
să devină o așezare model nu numai 
pentru agricultură, ci și din punct de 
vedere urbanistic.

Localnicii asigură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că vor transpune 
In practică această indicație. Nu
meroși cetățeni au ținut să exprime 
sentimentele de dragoste, de adîncă 
mulțumire și recunoștință tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru grija pe 
care o poartă țărănimii cooperatiste, 
pentru cinstea deosebită de a le fi 
vizitat comuna.';

înainte de a părăsi localitatea, un 
grup de tineri invită pe președinții 
Nicolae Ceaușescu și Francisco da 
Costa Gomes să se prindă cu ei în 
horă. Sînt momente semnificative 
pentru prietenia dintre cele două 
țări și popoare.

(Agerpres)

Gliga, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, membrii misiunii române 
atașate pe lîngă președintele Repu
blicii Portugheze, generali și ofițeri 
superiori.

Pe platoul din fața monumentului, 
o gardă militară a prezentat onorul.

Au fost intonate, apoi, imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste România 
și Republicii Portugheze.

După depunerea coroanei de flori, 
asistenta a păstrat un moment de re
culegere.

înaltul oaspete a vizitat. In conti
nuare, rotonda monumentului.

în încheierea ceremoniei, președin
tele Francisco da Costa Gomes a pri
mit defilarea gărzii de onoare.

La Palatul Republicii a avut loc, 
sîmbătă după-amiază, ceremonia 
conferirii unor înalte distincții ro
mâne și portugheze.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a conferit președintelui 
Republicii Portugheze, general Fran
cisco da Costa Gomes, Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa I, iar doamnei Maria 
Estela da Costa Gomes Ordinul „23 
August" clasa I.

Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu a spus : Vă în- 
mînez, domnule președinte, în nu
mele Consiliului de Stat, al meu per
sonal, cea mai înaltă decorație pe 
care o conferim șefilor de stat prie
teni.

Aș dori ca aceasta să simbolizeze 
noile relații de colaborare și priete
nie dintre popoarele noastre. (A- 
jjlauze).

în același spirit de prietenie și co
laborare, înmînez doamnei Maria 
Estela da Costa Gomes ordinul care

Plecarea din Capitală
în ziua de 14 Iunie s-a Încheiat 

vizita oficială de prietenie pe care, 
la invitația președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, au făcut-o în țara noastră 
președintele Republicii Portugheze, 
general Francisco da Costa Gomes, și 
doamna Maria Estela da Costa Go
mes.

înalții oaspeți portughezi, Împre
ună cu președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au plecat, în cursul serii 
de simbătă, într-o scurtă vizită pe 
litoralul românesc al Mării Negre.

Ceremonia plecării din București 
are loc pe aeroportul Otopeni, împo
dobit sărbătorește.

Pe frontispiciul aerogării se află 
portretele celor doi președinți, înca
drate de drapelele de stat ale Româ
niei și Portugaliei. Domnește o at
mosferă plină de însuflețire. Mii de 
bucureșteni au venit pentru a-i sa
luta pe președinții Nicolae Ceaușescu 
și Francisco da Costa Gomes. Pe 
mari pancarte sînt înscrise urările s 
„Să se dezvolte continuu relațiile da 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Portugalia, în interesul ambe
lor noastre popoare, al cauzei păcii 
și înțelegerii în lume !“, „Trăiască 
pacea, prietenia și colaborarea dintre 
toate popoarele lumii !"

O gardă militară, aliniată pe pla
toul aeroportului, prezintă onorul. în 
timp ce răsună 21 de salve de arti
lerie, sînt intonate imnurile de stat 
ale Portugaliei și României. Cei doi 
președinți au trecut apoi în revistă 
garda de onoare.

înalții oaspeți portughezi Își iau 
rămas bun de la șefii misiunilor di
plomatice acreditați la București, de 
la personalitățile oficiale române 
prezente. 

semnifică momentul eliberării Romft- 
niei și trecerea spre socialism.

La rîndul său, președintele Repu
blicii Portugheze, general Francisco 
da Costa Gomes, a conferit pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„Marea Cruce a Ordinului Santiago", 
iar tovarășei Elena Ceaușescu ordi
nul „Crucea Infantelui Henrique". 
„Am onoarea de a vă decora, dom
nule președinte Nicolae Ceaușescu — 
a spus președintele Portugaliei — 
cu cea mai înaltă decorație dată șe
filor de stat de către șeful statului 
portughez. Vă rog să vedeți în a- 
ceasta un semn al prieteniei noas
tre și sper ca relațiile dintre poporul 
român și poporul portughez să de
vină tot mai strînse, iar colaborarea 
dintre ele tot mai trainică. (Aplauze).

Președinții Nicolae Ceaușescu șl 
Francisco da Costa Gomes, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Maria 
Estela da Costa Gomes se felicită 
reciproc, își string mîinile cu căl
dură, în aplauzele întregii asistențe.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, președintele Francisco 
da Costa Gomes și doamna Maria 
Estela da Costa Gomes sînt salutați 
de tovarășii Gheorghe Cioară, Paul 
Niculescu, Gheorghe Rădulescu, Ion 
Ioniță, Nicolae Giosan, Vasile 
Patilineț.

Un grup de pionieri oferă flori ce
lor doi președinți și soțiilor lor.

Avionul prezidențial decolează, 
pornind spre aeroportul internațional 
Mihail Kogălniceanu.

în aceeași seară, președintele Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, Împreună cu președintele 
Republicii Portugheze, Francisco da 
Costa Gomes, și doamna Maria 
Estela da Costa Gomes, au sosit pe 
litoral, unde vor face o scurtă vizită.

împreună cu cel doi președinți au 
venit, de asemenea, tovarășii Manea 
Mănescu, Emil Bobu, Gheorghe 
Oprea, Ion Pățan, Ștefan Andrei, 
Ioan Ursu, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, și Constan
tin Stătescu, secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat, precum și per
soanele oficiale care au însoțit pe 
președintele Republicii Portugheze în 
vizita sa în țara noastră.

Pe aeroportul internațional Mihafl 
Kogălniceanu, în întîmpinare a ve
nit un mare număr de cetățeni din 
localitățile dobrogene, care și-au ex
primat prin urale și ovații îndelun
gate bucuria reîntîlnirii cu președin
tele Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, sentimentele de 
stimă față de președintele Republicii 
Portugheze, Francisco da Costa 
Gomes.

Dînd glas acestor sentimente, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Consiliului popular al județului Con

La solemnitate au participat 
Manea Mănescu, Emil Bobu, Ștefan 
Voitec, Cornel Burtică, Gheorgha 
Cioară, Lina Ciobanu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheor
ghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Iosif Uglar, Iile Verdeț, 
Ștefan Andrei, Iosif Banc, Mihai 
Dalea, Nicolae Giosan, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Ioan Ursu, George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne. alte persoane oficiale.

Au luat parte maior Ernesto de 
Melo Antunes, ministrul afacerilor 
externe, comandant Carlos Almada 
Contreiras și maior Josâ Bernardo 
do Canto e Castro, membri ai Con
siliului Revoluției, dr. Jose da Silva 
Lopes, ministrul comerțului exterior 
și turismului, dr. A. J. Avelas 
Nunes, secretar de stat pentru învă
țămîntul superior și cercetarea știin
țifică, ambasador Tomas de Mello 
Breynes Andersen, secretar general 
al Ministerului Afacerilor Externe, 
celelalte persoane oficiale portugheze.

stanța, Vasile Vîlcu, a urat tnalțflor 
oaspeți un călduros bun venit pe me
leagurile ospitaliere ala litoralului 
românesc.

Se intonează imnurile de stat ale 
Republicii Portugheze și Republicii 
Socialiste România.

Cei doi președinți trec In revistă 
garda de onoare, alcătuită din elevi 
ai institutului de marină „Mircea cel 
Bătrln".

Un grup de pionieri oferă bu
chete de flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, președintelui Francisco 
da Costa Gomes și doamnei Maria 
Estela da Costa Gomes.

Răspunzlnd cu căldură aclamațiilor 
mulțimii, cei doi președinți părăsesc 
la bordul unui elicopter aeroportul 
Mihail Kogălniceanu, lndreptîndu-ss 
spre stațiunea Neptun.

Președintele Republici! Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu au oferit, In 
stațiunea Neptun, o masă in onoarea 
Inalților, oaspeți portughezi, președin
tele Francisco da Costa Gomes șl 
doamna Maria Estela da Costa 
Gomes.

La masă, desfășurată tntr-o at
mosferă de caldă cordialitate și 
prietenie, au luat parte tovarășii 
Manea Mănescu, Emil Bobu, Gheor
ghe Oprea, Ion Pățan, Vasile Vîlcu, 
Ștefan Andrei, Mihai Gere, Ioan 
Ursu, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, împreună cu so
țiile, și alte persoane oficiale.

Au participat Ernesto de Melo 
Antunes, Carlos Almada Contreiras, 
Josâ Bernardo do Canto e Castro, 
Jose da Silva Lopes, A. J. Avelas 
Nunes, Tomas de Mello Breynes An
dersen, împreună cu soțiile, și alte 
persoane oficiale care îl însoțesc pe 
președintele Republicii Portugheze în 
țara noastră.
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rta noastră
artă a valorilor autentice

Școala românească de 
pictură este o școală bună, 
puternică. Faima ei a tre
cut, de mult, dincolo de 
hotarele tării, purtată de 
operele unor artiști care 
au exprimat, cu măiestrie, 
spiritualitatea poporului 
nostru. Dar abia socialis
mul a făcut cu putință 
descoperirea și afirmarea 
largă a talentelor. în anii 
noștri s-a făcut enorm 
pentru înflorirea artelor 
plastice, a culturii în ge
neral. Cu cei 72 de ani ai 
mei, eu am trăit. am 
muncit și în timpul tre
cutului regim, așa că îmi 
pot da seama — pe baza 
propriei experiențe și a 
experienței colegilor de 
generație — cît de pro
funde sînt schimbările pe
trecute și în acest dome
niu al stimulării creației : 
tinerii plasticieni de as
tăzi nu cunosc greul prin 
care am trecut noi. Ei 
primesc încă din scoală 
up spriiin substanțial, iar 
după absolvirea școlii a- 
cest sprijin — material si 
moral — continuă ; statul 
nostru acordă fonduri im
portante pentru comenzi, 
achiziții, asigurîndu-i ar
tistului toate condițiile 
pentru a se putea dărui 
artei sale, pentru a se 
putea desăvlrși.

Artistul rorriân de as
tăzi se bucură de prețui
rea întregii societăți, iar 
munca lui este Închinată 
societății, oamenilor în 
mijlocul cărora trăiește. 
Această legătură cu oame
nii, cu viața — caracte
ristică dintotdeauna artei 
adevărate — definește 
marea tradiție a picturii 
noastre, tradiție a luminii, 
a culorii, care reflectă 
sufletul poporului nostru. 
Vorbind despre lumină si 
culoare, mă gîndesc, desi
gur. la Luchian, la To- 
nitza, la Petrașcu. Dar 
mă gîndesc în același 
timp la faptul că aceste 
trăsături ale picturii noas
tre sînt esențiale pentru 
apropierea ei de oameni, 
pentru capacitatea ei de 
a comunica, de a face să 
vibreze sensibilitatea pu
blicului, a publicului ro
mânesc.

Mi se pare curios, de 
aceea, că în lucrările din 
unele expoziții recente 
lumina și culoarea sînt 
înlocuite de o imagine 
întunecoasă, că autorii a- 
cestpr lucrări nu aimt.

parcă, nevoia de a comu
nica, de a emoționa și 
cuceri privitorul. Nu știu 
de unde vine această ten
dință, dar știu că ea este 
străină tradiției picturii 
noastre. în unele cazuri 
avem de-a face cu influ
ențe ale unor mode de 
aiurea, ale unor curente 
care apar și apoi sînt ui
tate de toată lumea. în 
arta noastră apăruse, la 
un moment dat, abstrac
ționismul. Dar n-a rezis
tat. Influențele sale au 
fost respinse, ca un corp 
străin. Așa se va întîm- 
pla. cred, și acum, cu a- 
ceastă pictură rece, mo- 
horîtă — de fapt un gra-

Această selectare e și 
treaba criticii, a cărei 
menire este să sprijine, 
în primul rlnd, afir
marea celor mai gene
roase tendințe, pe diu
rnul firesc al dezvoltării 
artei noastre de azi. în 
acest scop, critica ar tre
bui să-și facă mai viu 
simțită prezenta, să fie 
mai Ia obiect — în sensul 
analizei, al profunzimii, 
al respectării exigente și 
obiective a criteriilor de 
valoare, criterii circum
scrise gindirii, tradițiilor 
și orientărilor noastre, 
criterii privite din mul
tiplele unghiuri care se 
deschid asupra misiunii

Gînduri despre pictură 
de Alexandru CIUCURENCU

fism care văduvește ope
ra de emoția și puterea 
de comunicare pi oprii 
picturii. Aș sublinia aici 
faptul că, la institut, stu
denții din primii ani mi- 
nuiesc excelent culoarea. 
După absolvire. mulți 
dintre ei tind însă să o 
părăsească, să se limiteze 
și ei la un fel de grafică 
în ulei, fără a-și da sea
ma că în felul acesta a- 
jung la o artă hibridă, în 
care pictura e lipsită de 
o calitate a ei esențială : 
culoarea. Probabil că a- 
ceasta se întîmplă sub 
lnrîurirea modei, a expo
zițiilor și lucrărilor pe 
care le-am amintit. $1 nu 
este rău că lucrările res
pective sînt arătate pu
blicului. pentru că publi
cul nostru știe să dis- 
cearnă valorile, să selec
teze opere și artiști. Pon
derea acestor lucrări în 
expozițiile din ultima 
vreme nu dă. cred, o 
imagine reală asupra șan
tierului de creație, a di
recțiilor fundamentale ale 
picturii contemporane ro
mânești. Dună părerea 
mea. expozițiile ar trebui 
să fie mai cuprinzătoare, 
să ilustreze prin opere de 
valoare întreaga diversi
tate a artei noastre. E 
vorba aici despre seriozi
tatea și exigența actu’ui 
de selecție, despre crite
riile acestui act cu mari 
implicații artistice, etice, 
civice.

artistului integrat el în
suși efortului general al 
poporului pentru edifica
rea noii orînduiri. Ar 
trebui cu severitate e- 
vitate orice manifestări 
exclusiviste, ale spiritu
lui de grup — întot
deauna dăunătoare crea
ției ; ar trebui mai in
sistent și mai clar dez
bătute problemele profe
sionale și ideologice ale 
artei. Avem și oameni 
care ar putea s-o facă, 
militînd pentru un cole
gial climat de creație, 
pentru apropierea dintre 
critici și artiști în numele 
marelui nostru ideal co
mun.

Acest ideal al unei arte 
dedicate omului. înnobi
lării sale spirituale, înde
plinirea îndatoririlor noas
tre fată de societatea în 
care trăim presupune — 
din partea fiecăruia din
tre noi — o trudă neobo
sită. o permanentă aspi
rație către perfecționarea 
meșteșugului, a mijloace
lor de expresie. Telurile 
înalte ale artei socialiste 
presupun creații de va
loare. Desigur că oricine 
poate fotografia realita
tea, la fel cum oricine 
ne poate propune, drept 
viziune a realității, obscu
re incifrări pe care să nu 
le priceapă decît el și, 
eventual, un grup de 
prieteni. Dar noi știm 
că a învesti reprezentarea 
realității cu vibrația ar

tei înseamnă mult mai 
mult. înseamnă a pătrun
de în esența umană a lu
crurilor, a dezvălui privi- 
tdrului, emoționant, idei, 
adevăruri, sentimente 
profunde. Și nu este un 
secret că operele multora 
dintre noi nu onorează 
întotdeauna aceste cerin
țe, că nu sînt întotdea
una ceea ce trebuie să 
fie — nici ca tematică, 
nici ca execuție, calitate. 
Timpul cerne valoarea de 
nonvaloare. Noi avem 
însă obligații față de pre
zent. Conștiința noastră 
de artiști-cetățeni ne o- 
bligă să dăm tot ce este 
bun în noi — har, omenie, 
răspundere față de înain
tași, față de prezent, față 
de viitoarele generații — 
pentru a fi la înălțimea 
solicitărilor realității. Nu
mai preocuparea pentru 
autoperfecționare în sen
sul amintit mai sus naște 
inovația artistică, înnoi
rea mijloacelor de expresie 
fiind nu un scop, ci un 
mii loc de a reflecta, cit 
mai viu, mai aprofundat 
realitatea. De aceea, de
monstrația ostentativă de 
originalitate îndeamnă Ia 
suspiciune — și adeseori 
ea ascunde de fapt lipsa 
de meșteșug, graba, in
decizia de gîndire. E 
foarte important ca noi 
să discutăm despre aces
te probleme. Intr-un spi
rit de exigență, și sînt 
foarte bucuros că „Scin- 
tefa" Iși oferă pagini’e 
pentru această discuție 
necesară.

Marii artiști au fost și 
slnt mari truditori. A pic
ta înseamnă a munci, a 
gindi, a șterge și a corec
ta, a căuta perfecțiunea 
— mereu nemulțumit de 
ceea ce faci. încercînd 
mereu să te depășești, 
departe de intenția de a 
face senzație ! Așa lu
crează cei mai buni ar
tiști ai noștri , — și sînt 
numeroși. Pe ei se bizuie 
pictura românească de 
astăzi, ale cărei valori 
continuă și dezvoltă o 
generoasă tradiție de slu
jire a omului, a nevoii 
sale de împlinire și de 
frumos. Slujire cu atît 
mai nobilă în condițiile 
generoase — de vibrante 
lumini, de strălucitoare 
culori umane — ale aces
tui timp istoric al Româ
niei.

Cu ajutorul mecanizatorilor de la S.M.A., la cooperativa agricola din Sohatu, județul Ilfov, lucrările de întreținere 
a culturilor sînt executate în ritm accelerat

Toți locuitorii satelor—prezenți la cîmp,

acționînd energic pentru

* SCURGEREA APELOR RE PE SEMĂNĂTURI 
. PRASITUL $1 PlIVITUL CULTURILOR

Ploile abundente din .ultima perioadă, urmate de creș
terea temperaturii, favorizează dezvoltarea culturilor 
agricole, dar și înmulțirea buruienilor. în unele locuri, 
îndeosebi în județe din Moldova, cantitățile mari de 
apă rezultate din precipitații stagnează pe culturi. Toate 
acestea impun, mai mult decît in oricare alți ani, să 
se întreprindă ample acțiuni de masă, cu participarea 
tuturor locuitorilor satelor, in vederea executării fără 
întirziere a tuturor lucrărilor de sezon. Desigur, în 
unele locuri este posibil ca, într-o zi sau două, terenul 
să se zvînte. Dar acolo unde apele nu au scurgere asi
gurată, este absolut necesar să fie săpate canale șl 
șanțuri de scurgere. Așa s-a procedat in numeroase 
unități agricole din județele Neamț și Bacău, care au 
terenuri în luncile rîurilor. Este nevoie însă ca peste 
tot unde există apă pe cimp să continue săparea de 
șanțuri în vederea evacuării ei și, in timpul cel mai 
scurt, pe terenurile respective să se facă completarea 
„golurilor" din culturi sau. după caz. să fie .reinsă- 
niințale. Cu cît mai repede vor fi executate aces
te lucrări, cu atît va exista siguranța obținerii unei 
producții bune și pe aceste suprafețe.

Desigur, scurgerea apelor de pe culturi este o pro
blemă care privește un număr mai mic de unități agri
cole. Sarcina cea mai importantă la ordinea zilei, peste 
tot, în toate unitățile din agricultură, o constituie 
executarea lucrărilor de întreținere a culturilor. Po
rumbul, floarea-soarelui, alte culturi cresc văzînd cu 
ochii. Dar și buruienile se înmulțesc cu repeziciune. De 
aceea, acum toate forțele umane și mecanice din 
agricultură trebuie să fie concentrate la prășit fi la

stlrpirea buruienilor, lntructt de aceasta depinde în 
mod hotăritor nivelul recoltelor sporite prevăzute 
pentru acest an. Solul fiind moale, nu trebuie 
așteptat pînă vor putea intra tractoarele ; este nevoie 
să se prășească manual oră de oră, zi de zi — și la 
această lucrare sint chemați să participe absolut toți 
locuitorii satelor. Organizațiile de partid, consiliile 
populare și conducătorii de unități agricole au datoria 
să mobilizeze la prășit pe toți cooperatorii și mecani
zatorii. indiferent în ce sector muncesc, pe lucrătorii 
din aparatul administrativ al unităților economice și 
sociale din comune, pe elevii care acum au intrat în 
vacanță.

în numeroase comune, la chemarea organizațiilor de 
partid, cooperatorii și alți locuitori s-au angajat să 
transforme ziua de azi, 15 iunie, in zi obișnuită de 
muncă, să iasă in număr mare în cîmp, Ia prășitul cul
turilor, Ia evacuarea apelor de pe terenurile unde băl
tesc, la recoltarea legumelor și fructelor. Obiectivul 
principal al acestei zile, precum și al celor care ur
mează îl constitue executarea pe suprafețe cît mai 
mari a prășitului culturilor, a celorlalte lucrări de se
zon. Important este ca pretutindeni să se asigure o 
bună organizare a muncii, pentru ca să se lucreze cu 
spor, fără răgaz. Și in fruntea acestor acțiuni să se 
afle, prin exemplul lor personal, comuniștii de la sate, 
cadrele de partid, cadrele din conducerea unităților 
agricole. De modul în care se va munci in aceste zile, 
cu toate forțele, pentru ca fiecare tarla, fiecare hectar 
să fie lucrate exemplar, stirplndu-se toate buruienile, 
depinde mult ca ogoarele să rodească îmbelșugat.

în legătură cu desfășurarea lu
crărilor de Întreținere a culturilor, 
corespondenții noștri din două județe 
transmit :

PROGRAMUL EDUCATIV AL VACANȚEI
Vacanta din această vară va oferi 

elevilor și studenților un bogat pro
gram de manifestări educative, re
creative și de odihnă. Să răsfoim 
împreună acest program, oprindu-ne 
îndeosebi la acele activități care prin 
amploarea și semnificațiile ior con
turează, în fapt, direcțiile de acțiune 
ale tineretului studios în cel de-al 
„IV-lea trimestru de școală".

Ca în fiecare an, pionierii a- 
duc în peisajul vacanței o notă 
de fantezie, originalitate și elan ti
neresc. Tradiționala „Zi a pionieri
lor", sărbătorită la 22 iunie, va 
prilejui pretutindeni în tară o am
plă demonstrație a purtătorilor cra
vatelor roșii cu tricolor. Cu fla
muri și fanfare, cîntînd cîntece pa
triotice și revoluționare, copiii vor 
străbate in însuflețite marșuri pio
nierești localitățile natale, vor parti
cipa la serbări cultural-artistice și 
sportive, vor fi premiați elevii care 
s-au distins la învățătură și in mun
ca obștească. La Alba Iulia, „Ziua 
pionierilor" va reprezenta începutul 
unei alte acțiuni cu profund caracter 
patriotic-educativ — „Ambasadorii 
prieteniei pionierești", moment de 
emoționantă evocare a trecutului 
glorios de luptă pentru libertate și 
independență a poporului nostru.

Suita manifestărilor politico-educa
tive ale tineretului școlar va conti
nua cu cel de-al IV-lea Forum na
tional al pionierilor, ce va avea Ioc 
1*  Reșița între 15 și 28 iulie, și va 
dezbate tema : „Cultivarea atitudinii 
înaintate fată de învățătură și educa
rea în spiritul eticii și echității so

cialiste a pionierilor și școlarilor", cu 
„Marșul Victoriei", acțiune de masă 
cu caracter patriotic de pregătire 
pentru apărarea patriei, cu „Asaltul 
Carpatilor", ce va realiza marcaje 
turistice pe întinse zone montane.

După cum s-a mai anunțat, aproa
pe jumătate de milion de copii și ti
neri își vor petrece o parte a vacan-

cunoaștem țara, frumusețile, bogă
țiile și realizările socialismului" se 
vor desfășura și excursiile școlare, 
expedițiile „Cutezătorii". Nu vor 
lipsi din programele taberelor de pe 
litoral și de la munte, manifestări 
cultural-educative diverse — organi
zate cu concursul și sub Îndrumarea 
organelor și organizațiilor de partid

• Studenții și elevii animatori ai vieții culturale din localitățile 
natale • „Ziua pionierilor", „Ambasadorii prieteniei" și alte 
acțiuni tradiționale ale pionierilor • „Să ne cunoaștem țara" 
— deviza școlarilor porniți în drumeție, a echipajelor expedi
țiilor „Cutezătorii" O In tabere : programe recreative și de

odihnă cu bogat conținut educativ

tei în colonii și tabere la mare, la 
munte și în alte locuri pitorești ale 
tării, în excursii interjudețane și ex
pediții „Cutezătorii". Prezența lor Ia 
aceste acțiuni va Însemna, desigur, 
odihnă, recreație, reconfortare după 
un an de muncă. Dar va prilejui tot
odată cunoașterea mal largă a zone
lor In care se află taberele, a monu
mentelor istorice și obiectivelor so- 
cial-economice ridicate în anii socia
lismului, un schimb viu de impresii 
și opinii cu copii și tineri din locali
tățile respective. Sub deviza .JSă ne

locale — întilniri cu oameni de cul
tură și artă, cu activiști de partid, 
spectacole artistice și muzicale, șe
zători literare etc. Toate acestea or
ganizate în forme tinerești, intere
sante și atractive, în spiritul bunului 
gust și al normelor etice, de com
portare civilizată, promovate de so
cietatea noastră socialistă.

Cum iși vor petrece vacanta cei 
care rămîn peste vară în localitățile 
natale 7 Larga rețea a așezămintelor 
culturale din orașe și sate, instituții
le de cultură și artă, asociațiile spor

tive și-au programat pentru lunile 
de vară numeroase șl variate activi
tăți politico-educative și cultural- 
sportive destinate tineretului stu
dios aflat în vacanță. Studen
ții și elevii nu vor fi doar spec
tatori ai acestor activități, ci și 
organizatori. Urmînd recomandările 
C.C. al U.T.P., ale U.A.S.C.R., stu
denții și elevii care își petrec vacanța 
in localitățile natale vor fi adevărat! 
animatori ai vieții spirituale locale, 
participant! activi Ia viața socială, Ia 
acțiunile de muncă patriotică de 
larg interes cetățenesc. De altfel, sub 
acest deziderat se va desfășura și fa
za finală, republicană a concursului 
cultutal-artistic al pionierilor și șco
larilor „Rornânia socialistă — tara 
mea de glorii" ; In afara concursului 
propriu-zis, formațiile școlare parti
cipante vor da spectacole pentru pu
blicul larg in cămine culturale si clu
buri muncitorești, în fabrici, în sta
țiunile de odihnă.

Vacanta „acasă" va însemna. In 
multe părți, o multitudine de acțiuni 
organizate pe cartiere sau pe străzi 
— campionate sportive, acțiuni re
creative in aer liber, de muncă pa
triotică — realizate sub îndrumarea 
uteciștilor și pionierilor, cu sprijinul 
comitetelor de bloc, al deputaților, al 
consiliilor populare. Toate acestea 
reprezentînd odihnă activă pentru 
copii și tineri, ferirea lor de acci
dente și aspecte educative nocive ale 
lipsei de supraveghere — dar și li
niște pentru părinții aflați la muncă.

Florica DINULESCU

IALOMIȚA. Ploile au etlnjenit lu
crările de Întreținere a culturilor 
prășitoare. Dar îndată ce s-a înseni
nat, lucrările au Început cu mare 
grabă. De-a lungul Ialomiței, In bal
tă și pe terasă, cooperatorii, lucrăto
rii din I.A.S., numeroși locuitori de 
la sate au ieșit în număr impresionant 
la cîmp. Cooperatorii și mecanizatorii 
din comuna Gheorghe Doja au apli
cat prașila I manuală și a doua me
canică pe întreaga suprafață de 1 133 
ha de porumb, iar prașila a doua 
manuală — pe 250 ha. Lucrările sînt 
avansate și in cooperativele din co
munele Grindu, Dragoș Vodă, Cră- 
sani, Vîlcelele, Cocara, Colelia, Că- 
zănești, Albești, Vlad Țepeș ș.a. La 
Grindu, practic tot satul a ieșit la 
cîmp. „La noi — ne-a spus 
Anghel Mircea Dan, președintele 
cooperativei — tot satul a angajat 
culturi în acord global. Și coope
ratorii din zootehnie, și învățătorii, 
și vînzătorii de la magazin, și pri
marul și milițianul, toți vin la pră
șit. împreună cu profesorii, elevii 
școlilor generale au ieșit și ei la pli- 
vitul sfeclei de zahăr". La fel 
se lucrează și pe terenurile coopera
tivelor agricole din Smirna, Iazu, 
Scînteia, Valea Ciorii ș.a. In alte 
locuri însă, bunăoară, în comuna 
Andrășești, care numără peste 2 500 
de locuitori, au participat la lucru 
numai cei 120 cooperatori din for
mațiile de cîmp, foarte puțini în ra
port cu volumul lucrărilor ce trebu
ie executate. Ca atare, din 518 ha de 
porumb au fost prășite manual nu
mai 250 ha. Culturile sînt îmburuie- 
nite. Dacă în alte comune au ieșit la 
prășit toți locuitorii apți de muncă, 
fie că erau sau nu înscriși în acord 
global, aici contribuția multor locui
tori se lasă așteptată. Ștefan 
Mihleanu, primarul comunei, n-a 
luat teren în acord global pentru 
că... n-are timp să lucreze. „Sint 
exemplu la alte activități, dar aici 
nu" — recunoaște el. I-au urmat 
„exemplul" pînă și funcționarii de 
la consiliul popular. Desigur, in a-

ceastă comună, și în altele unde tre
burile merg la fel, organizațiile de 
partid vor interveni imediat și ener
gic pentru ca toți locuitorii, în frunte 
cu comuniștii, să participe la lucrări. 
(Lucian Ciubotarul.

DOLJ. Datorită ploilor abundente 
căzute in ultima perioadă, lucrările 
de Întreținere a culturilor sint ră
mase în urmă, mai ales in coopera
tivele agricole din Calafat, Apele Vii, 
Birca, Giurgița, Băilești, Melinești, 
Călărași, Sadova, Virvor. De altfel, 
trebuie menționat faptul că marca 
majoritate a unităților agricole din 
județ. în pofida'numeroaselor pre
cipitații care au făcut anevoioasă 
executarea prașilei, acționează cu 
responsabilitate în vederea termi
nării cît mai urgente a acestei im
portante lucrări, folosindu-se cu 
chibzuință orice „fereastră" bună de 
lucru și, mai mult decît atît. antre- 
nind și numeroși elevi, angajați din 
comuna respectivă și chiar muncitori 
din localitate care lucrează pe șan
tiere sau întreprinderi din județ. Bu
năoară, în unitățile care fac parte din 
consiliul intercooperatist Segarcea, 
alături de cooperatori se aflau în 
cîmp numeroși elevi și lucrători ai 
consiliului popular comunal. La coo
perativa agricolă „Unirea", în fruntea 
cooperatorilor, cu sapa In mînă, se 
aflau secretarul de partid și cîteva 
cadre didactice. Un exemplu la 
fel de concludent, care vorbește de 
la sine despre hărnicia locuitorilor 
din satele doljene, este cel al coo
perativei din Dobromira. Aici am 
văzut pe la asfințit în cîmp, la pră
șit, toată populația aptă de muncă 
din localitate, inclusiv pe muncitorii 
pe care i-a adus cursa de pe șan
tiere direct în cimp sl care, timp de 
2—3 ore, au lucrat alături de coope
ratori. Iată, așadar, doar cîteva ca
zuri care nu sint izolate, și care 
dau ‘ garanția că, în cel mal scurt 
timp, în unitățile agricole din jude
țul Dolj se vor încheia, în bune 
condiții, lucrările de întreținere a 
culturilor. (Nicolae B&b&lău).

„Combinație 
perfectă" 

minus... esențialul

soare : Cristea'la 3 ani. Zamfir la un an și 
șase luni.

FAPTUL
| DIVERS

La mila 35
la mila
Haralam-

Moment emoționant
35 din Delta Dunării. ..
bie Timofei, unul dintre cei mai 
buni pescari, iese la pensie. Toți 
colegii de... barcă au ținut să-1 
sărbătorească la locul de mun
că. Adică, în mirifica împărăție 
a apelor, in mijlocul căreia a 
vislit de peste 40 de ani. Foș
tii colegi i-au promis că, din 
cind în cînd, dacă vrea, cu bucu
rie îl vor lua cu ei la pescuit. 
„Cum adică... din cînd în cind? 
— a întrebat sărbătoritul. Care 
va să zică, să stau pe mal șl 
să-mi incerc norocul cu undi
ța 7 Pescuitul nu 
roc, ci muncă și 
eu dacă nu m-oi 
că în fiecare zi, 
trăi. Și eu vreau 
puțin o sută de ani", 
înainte I

înseamnă no- 
pricepere. Iar 
duce la mun- 
n-am să pot 
să trăiesc pe 

Mulți

„Nu sînt 
aici.“ Dar era

Sosit in fapt de seară la fru
moasa stațiune balneoclimate
rică Stina de Vale — Bihor, 
Gheorghe Dascălu din Cimpina 
s-a prezentat la biroul de caza
re. A bătut la ghișeu. Ghișeul 
închis. A încercat ușa. Vșa 
cuiată.

— Încercați la club, poate 
la televizor — l-a sfătuit 
neva.

S-a dus la club și l-a întrebat 
de șeful cazării chiar pe... șe
ful cazării, care i-a răspuns :

— Eu sînt. Dar nu sint aici...
Crezind că face o glumă, o- 

mul a așteptat citva timp, dar 
văzind că șeful cazării, Mihail 
Hardalău, nu mai dă nici un 
senin, l-a rugat să-i facă forme
le de cazare, că a venit cu fa
milia. și e tirziu.

— Programul meu s-a ter
minat. E bine 1

Nu e bine. Omul l-a căutat 
pe șeful stațiunii, Dumitru 
Vesa, care l-a cazat imediat. 
Cum rămine cu „ospitalitatea" 
șefului cazării ?

Logodnicul 
si auto-

9

basculanta

in-

stă 
Ci-

Un șofer (îi dăm numai ini
țialele — C.V.) de la grupul da 
șantiere „Moldova" din Bacău 
își tot frăminta mintea cum să 
ajungă mai repede la Negri, lo
calitate situată la vreo 50 ki
lometri de Bacău, unde îl aș
teptau invitații la logodnă. Și, 
bineînțeles, logodnica. în loc să 
folosească mijloacele de trans
port în comun, proaspătul can
didat la însurătoare s-a dus în 
parcul de mașini al. șantierului, 
a pus ochii pe o autobasculantă, 
s-a suit la volan, și pe-aci ți-e 
drumul. (Ce-or fi păzit... paz
nicii ?). Logodnicul motorizat 
n-a ajuns însă prea repede la 
aleasa inimii, pentru că a fost 
interceptat de un echipaj al 
miliției. De n-ar intîrzia, barem, 
la nuntă...

Au fast, pînă nu demult, la întreprinderea 
„Danubiana" din Capitală, un magazioner 
pe nume Gheorghe Cristea și un controlor 
C.T.C., Zamfir Boca. Și s-au tot gindit ei 
cum să facă și ce să dreagă pentru a-și 
rotunji veniturile pe seama Întreprinderii 
(In fapt, pe seama muncii colegilor de 
secție). Astfel, Cristea a subtilizat de pe 
bandă 10 anvelope, chipurile, pentru ma
gazie, pe care a venit să le ridice Boca, cu 
intenția de a le scoate pe poartă. După care, 
primul a procurat niște anvelope cu defect, 
ca să figureze la nevoie In raftul magaziei. 
Și...

Cînd totul părea cum nu se poate mai 
bine aranjat, a intervenit insă ceva care 
le-a dat tot planul peste cap. Fiindcă in 
toată combinația lor „perfectă" săvîrșiseră 
o eroare, una singură, dar esențială : de a 
uita că muncitorii din secție — în dubla lor 
calitate de producători și proprietari — nu 
sînt deloc indiferenți la ceea ce se intlmplă 
cu roadele muncii lor. Vigilenți față de 
soarta avutului obștesc, ei au observat ca 
a-a pus la cale și au acționat in conse
cință.

— Onorată instanță, am greșit. Să vedeți, 
de fapt, nici n-apucasem să ies cu mașina 
pe poartă.

— Eu... eu am avut o participare mai 
mică, nici nu cred că e delapidare, anvelo
pele nu le-am avut înregistrate in magazfa

Au fost condamnați la pedepse cu inchi-

Cum se vindecă 
o inimă 

zburdalnică
— ...Mă cam amețisem. Cind inculpatul, 

pe care il cunoscusem in seara aceea, mi-a 
propus să mergem la o altă adresă, nu 
m-am împotrivit. Cred că era aproape da 
miezul nopții...

Apoi, cu o voce plină de indignare, omul. 
Ia timplele căruia au început să Înflorească 
primii ghiocei, povestește că, in dreptul 
unui părculeț, a fost lovit și jefuit de noua 
lui cunoștință.

— Bine, dar cum ai ajuns in compania 
inculpatului 1

întrebarea judecătorului II descumpă
nește, tocmai pentru că avea motive să 
treacă sub tăcere cum și de ce ajunsese 
Intr-o asemenea companie.

...R. I., considerat pină atunci drept un 
om serios, apreciat la locul de muncă, in
trase in după-amiaza aceea de februarie 
să bea un păhărel ; venea de la materni
tate, unde soția urma să-l aducă un nou 
urmaș și se pregătea să meargă spre casă, 
unde-1 așteptau alți doi copii. Dar n-a mai 
ajuns in seara aceea acasă. Tocmai cînd să 
plece, in local a apărut Dorel Lingurar, un 
tînăr fără ocupație, însoțit de o fată dră
guță cu ochi dulci și alunecoși... Și atunci 
R. I., omul nostru serios, a uitat de mater
nitate. a uitat de cei doi copii de-acasă și 
și-a dat seama că are... o inimă zburdal

nică. A plătit celor doi un rînd, două, trei, 
i-a invitat la un restaurant, apoi au mai 
colindat prin cîteva localuri clujene, pină 
cînd n-a mai știut nici unde se află, nici 
cum îl cheamă. într-un tirziu a băgat de 
seamă că ochii cei lunecoși au dispărut. 
Lingurar l-a liniștit, spunindu-i că-1 aș
teaptă la o anume adresă. Ce-a urmat s-a 
văzut

Dată fiind gravitatea faptei, instanța l-a 
condamnat pe D. Lingurar la 3 ani și 6 luni 
închisoare. Dar oare R. I. ar fi ajuns in 
postura de victimă dacă... ? Să sperăm că 
penibila experiență l-a lecuit definitiv. Aviz 
și altor amatori.

Ceilalți la șaibă, 
rubedeniile 
la plată

— Onorat tribunal, n-am făcut eu aseme
nea lucruri... Eu, tocmai eu, care am muncit 
bine, am adus beneficii...

Pozind... cu sinceritate, Ștefan Miron, din 
Babadag, nu se simțea nici pe departe vi
novat de ceva ; stătea in fața instanței și 
perora cu avînt oratoric despre muncă, des
pre realizări. Se poate să fi și muncit — așa 
cum spune el. Dar... cîndva. Fiindcă in ul
tima vreme, in calitatea sa de șef al secției 
de șaibe Smîrdan a cooperativei „Unirea" 
din Măcin, prinsese o mare și subită dra
goste de neamuri. Din care dragoste apă
reau pe rapoartele de producție — și deci 
la plată — ba un cumnat, ba o cunoștință 
ori altă rubedenie... Nu și-a omis din 
scripte nici chiar mama octogenară.

Chipurile, toți lucrau pe-ntrecute Ia stan
țat șaibe. De lucrat însă cu adevărat nu 
lucraseră decit muncitorii din secție. Și 
intrucît pentru ei cerințele eticii și echită
ții socialiste nu sînt simple vorbe (ca pen
tru oratorul din fața instanței) au făcut 
ceea ce era firesc pentru a curma inechita
tea și veniturile pe nemuncă. La cercetări a 
ieșit la iveală și cu ce se ocupau cumnatii 
și amicii plătiți pe șaibe inexistente : re
parau temeinic mașina șefului secției — ge
nerosul lor „patron".

Acum'însă, tocmai cînd li făcuseră mașina 
ca nouă, Ștefan M. nu mai are nevoie de 
ea. Cel puțin trei ani de aici încolo. Pin» 
va ispăși condamnarea.

Căsătorie cu... 
termen redus?

...Judecătoria sectorului 6. Proces de di
vorț in faza de conciliere. în cabinetul vice
președintelui, doi tineri — abia să fi îm
plinit 20 de ani. Și el și ea o țin morțiș 
cu despărțirea :

— Tovarășe președinte, așa nu se mai 
putea trăi... Nu ne înțelegeam !

—, Dacă au apărut felurite intrigi... — re
marcă, la rîndul ei soția, pe un ton din 
care nu lipsește nota acuzatoare la adresa 
soțului. Și cită bunăvoință n-am avut să 
Întemeiem un cămin...

— Dar cit ați stat împreună 7 întreabă 
magistratul.

— Păi... 42 de zile. Dar ce, n-a fost 
destul 7

...Li s-a mai dat un termen. De gîndire. 
Fiindcă nu strică niciodată.

Din caietul 
grefierului

„Inițial, după ce am băut o sticlă cu 
vin, eu și colega mea am forțat ușa 
părții vătămate cu scopul de a ne dez
metici, dar văzind atitea lucruri in 
casă, ni le-am însușit, fără să ne mai 
dezmeticim...".

(„Explicațiile" Măriei Pielea, fără 
ocupație, domiciliată In Roman, ștr. 
Martin Cloșca nr. 135).

— Dar suma de 10 000 de Iei, cum o jus
tificați 7

— Cum așa, onorată instanță 7 Păi, am 
avut vaca, oile, mama și bunica vacii...

(Argumente „forte" într-un proces cu 
privire la proveniența unor bunuri 
dobîndite ilicit. Judecătoria sectoru
lui 4).

— în ce calitate dețineți această mobilă 
pe care o solicită reclamantul 7

— în cea mai bună ! în orice caz... mal 
curată decit o ținea el.

(Din interogatoriul luat piritului in
tr-un dosar de partaj. Judecătoria 
sectorului 4).

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU
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jur precum că a prins puteri . 
magice, de vrăjitor, și că poate, ■ | 
să facă și să desfacă orice și ori- ' s
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„Vrăjitorul**  
din Adîncata

După ce și-a lichidat, cu ani 
In urmă, crișma proprie, pe care 
a avut-o in Ițcani-Suceava, 
C. V. s-a „retras din afaceri", 
cum spunea el, și s-a stabilit în 
comuna Adîncata. Anii au tre
cut, C. V. a imbătrinit, iar de 
la un timp încoace a dat sfoară-n

cui. Si unde nu zici că s-au gă
sit destui creduli care au ape
lat — contra cost — la „vrăjite" 
lui. Surprins de miliție în fla
grant de... vrăjitorie (citește 
escrocherie), a fost dat pe mina 
instanței, care l-a judecat sub 
învinuirea de „practici oculte". 
Au fost invitați să asiste la 
proces și credulii înșelați — și 
nu numai ei — ca să audă din 
însăși gura lui C. V. precum că 
„recunosc că i-am înșelat, dar 
nu le-am băgat eu mina in bu
zunar". Și, totuși, C.V. n-a fost 
condamnat. N-a fost nu pentru 
că nu e vinovat sau a făcut o 
nouă „vrăjitorie", ci pentru că 
e trecut de 80 de ani și a fost 
declarat inapt pentru o detenție. 
Dar singur recunoaște că i-au 
ieșit „gărgăunii din cap".

Nuntă mare
— Faină țuică ! îți ia gura foc, 

nu alta ! La nunta mea cu Iu- 
liana — că tocmai am venit să 
te și poftesc la petrecere — am 
s-o mai îndoi cu apă, că e prea 
tare. Cam cîți litri crezi că poți 
să-mi dai și mie pe datorie, pînă 
a doua zi după nuntă, cînd ți-oi 
plăti pînă la ultimul ieuț 7

Aceleași cuvinte, fără nici li
nul în plus sau minus, le-a re
petat Gheorghe 
(Maramureș) la 
săteni, pe de o 
na Vele, soția, 
repetat la alte 
Și unde n-au început cei 
soți să care acasă zeci de sti
cle, damigene și canistre, că la 
un moment dat nici nu mai a- 
veau i 
toți cei 
țuică 
nuntă 
speculă, 
despre nuntă, nici vorbă. Drept 
care miliția i-a poftit în 
instanței, iar instanța i-a 
ruit" mirelui doi ani, iar 
resei", un an de ziie.

Vele din Ariniș 
zeci și zeci de 
parte, iar Iulia- 
tot la fel le-a 
zeci de surate.

doi

unde să le pună. Și 
700 (șapte sute) litri 
„împrumutați" pentru 
i-au vîndut la preț de 

, prin alte județe. Cit

fața 
„dă- 
„mi-

Rubrics redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Foarte sensibil la amabilul mesaj pe care Excelența Voastră ml l-a 
adresat survolînd teritoriul Belgiei, doresc să vă transmit, odată cu mul
țumirile mele, cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră per
sonală și pentru prosperitatea României.

BAUDOUIN
Regele belgienilor

Excelenței Sale Domnului
ELIJAH HAATUKOLI KAIBA MUDENDA

Prim-ministru al Guvernului Republicii Zambia
LUSAKA

Cu prilejul numirii dumneavoastră In funcția de prim-ministru al 
Guvernului Republicii Zambia, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez 
felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de succese în înalta funcție cu care ați fost învestit.

Sînt încredințat că relațiile statornicite între Republica Socialistă 
România și Republica Zambia se vor dezvolta tot mai mult, în toate do
meniile de interes comun, spre binele popoarelor român și zambian, al 
păcii și colaborării Internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare noului ministru al afaceri
lor externe al Repdblicii Zambia, 
Rupia B. Banda, cu ocazia numirii 
«ale In această funcție.★

Sfmbătă după-amiază s-a înapoiat 
In Capitală delegația parlamentară 
română, condusă de Ilie Șalapa, pre
ședintele Comisiei pentru industrie și 
activitatea economico-financiară a

Măsuri de generalizare a primei 
trepte de liceu 

O HOTĂRlRE A GUVERNULUI
Traducîndu-se în viață hotărîrile 

Congresului al XI-lea al partidului 
privind generalizarea invățămîntului 
de 10 ani prin cuprinderea promo- 
vaților clasei a VlII-a in prima 
treaptă de liceu au fost adoptate, 
printr-o hotărîre a guvernului, unele 
măsuri de generalizare a primei 
trepte de liceu și planul de școlari
zare în anul școlar 1975—1976.

In anul școlar 1974—1975 au fost 
cuprinși în anul 1 de liceu circa 83 
la sută din promovații clasei a 
VIII-a. Recenta hotărîre a guvernu
lui are în vedere continuarea proce
sului de generalizare a învățămîntu- 
lui liceal. Cifrele de școlarizare pen
tru anul I de liceu sînt stabilite, ți- 
nîndu-se seama de cerințele de forță 
de muncă din diferite ramuri ale 
aponpmiei și culturii, de dezvoltarea 
socio-economică a fiecărui județ, 
precum și de experiența modului în 
care s-au orientat tinerii în anul 
școlar 1974—1975 către anumite profi
le, avîndu-se în vedere realizarea, In 
continuare, a cuprinderii elevilor în 
proporție de 70 la sută în liceele de 
specialitate și 30 la sută în liceele 
real-umaniste. Hotărîrea prevede 
înființarea de noi licee industriale. 
De asemenea, se continuă procesul 
de unire a unor licee industriale și 
«coli profesionale de același tip in 
unități puternice.

Sînt prevăzute măsuri ca întreaga 
generație de promovați ai clasei a 
VIII-a să fie cuprinsă In anul I de 
liceu.

Conform Indicațiilor conducerii 
partidului, liceele agricole «e vor 
transforma în licee agroindustriale, 
care vor funcționa cu profilele agri

e SPORT*  SPORT <SPORT • SPORT • SPORT « SPORT « SPORT « SPORT

• Aseară, în cadrul campionatului 
european masculin de baschet de la 
Belgrad, în grupa pentru locurile 
1—6, Cehoslovacia — Italia 72—68 
(36—32). în grupa pentru locurile 
7—12, Olanda — România 80—74.

începe o nouă competiție de masă ÎN TIMPUL LIBER

„Cupa Congresului 
si a Conferinței a• *

Ieri, cu prilejul unei conferințe de 
presă care a avut loc Ia sediul C.C. 
al U.T.C., s-a adus la cunoștință ini
țierea unei noi competiții sportive 
de masă „Cupa Congresului al 
X-lea al U.T.C. și a Conferinței a 
X-a a U.A.S.C.R.". Destinată să con
tribuie la îndeplinirea sarcinii de a 
angrena pe toți tinerii la practicarea 
organizată și sistematică a exerci- 
țlilor fizice și sporturilor, competiția 
prevede înscrierea la întreceri a fe
telor șl băieților, muncitori, țărani, 
intelectuali, elevi, studenți și mili
tari. Intre 14 și 30 de ani, care nu 
dețin nici o clasificare sportivă.

„Cupa Congresului al X-lea al 
U.T.C. și a Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R." se organizează la toate 
sporturile pentru care există condiții 
pe plan local, recomandîndu-se să 
nu lipsească atletismul, înotul, te
nisul de cîmp și de masă, crosuri
le. cicloturismul, orientarea turistică, 
ttînta și jocurile de baschet, volei, 
fotbal, handbal și oină. O atenție 
specială se va acorda primei faze a 
întrecerilor care va începe la 15 iu
nie și se va desfășura în întreprin
deri. instituții, școli, facultăți, co
mune, unități militare, tabere, fan-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI 

M.A.N., care, la Invitația Comitetu
lui pentru colaborarea europeană șl 
internațională din Bundestagul Re
publicii Federale Germania, a făcut 
o vizită la KSln.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost salutați 
de Radu Enache, secretar al M.A.N., 
și Iuliana Bucur, secretar al Comisiei 
pentru industrie și activitatea eco
nomico-financiară.

(Agerpres)

col și mecanic. Prin profilul agricol 
se vor pregăti : agronomi-mecaniza- 
tori, horticultori-mecanizatori, zoo- 
tehniști-mecanizatori și veterinari, 
care să stăpînească tehnologiile de 
lucru și să mînuiască toate uti
lajele și instalațiile specifice. Prin 
profilul mecanic se vor pregăti mun
citori care vor lucra în întreprinde
rile de reparații și atelierele mobile 
din agricultură, pe șantiere cu uti
laje de îmbunătățiri funciare, în sis
temele de irigații, precum și în alte 
activități cu caracter industrial de la 
sate.

Hotărîrea stabilește măsuri pentru 
ministere, celelalte organe centrale 
și comitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București, centrale și întreprinderi de 
a asigura spațiile de invățămint șl 
dotarea laboratoarelor și atelierelor 
pentru unitățile școlare ce le sînt 
subordonate. De asemenea, acestea 
vor organiza, pe bază de programe, 
în spațiile existente în unitățile eco
nomice sau. acolo unde aceasta nu 
este posibil. In spații amenajate ori 
construite cu mijloace simple, ate
liere de producție pentru practica 
productivă a elevilor.

In anul școlar 1975—1976 elevii din 
treapta I de liceu vor beneficia de 
un număr sporit de burse. De exem
plu. vor primi burse 45 la sută din 
numărul elevilor care se pregătesc 
pentru a deveni muncitori în indus
tria minieră, construcții, metalurgie 
— sectoare calde. De asemenea, ti
nerii care încheie contracte ca după 
absolvirea primei trepte de liceu să 
lucreze In întreprinderi vor primi 
burse din partea acestora.

(Agerpres)

al X-lea al U.T.C.
X-a a U.A.S.C.R."

tiere ale tineretului și cartiere. Toc
mai in această fază importantă, or
ganizațiile U.T.C. și asociațiile spor
tive vor trebui să programeze, pe 
cît posibil, zilnic întreceri, dîndu-Ie 
un caracter continuu, în special in 
tabere, șantiere de muncă patriotică, 
școli și locuri de practică, precum și 
In cartiere.

TIR. La poligonul Tunari

Prima zi a balcaniadei de talere
De ieri, Ia poligonul Tunari au în

ceput întrecerile unei noi ediții a 
balcaniadei de talere. Inaugurată în 
1967 și desfășurată in fiecare an 
(mai puțin în 1974), competiția re
unește de această dată pe specialiștii 
probelor de tir cu arma de vînătoare 
din Bulgaria, Grecia, Turcia și Ro
mânia, unii cu frumoase palmarese 
pe plan continental sau mondial. In 
mod normal, țintașii noștri se pre
zintă cu prima șansă la ocuparea 
locurilor fruntașe. Se speră ca, în 
ciuda evoluției nu îndeajuns de con
vingătoare la „Marele premiu Car- 
pati", de această dată rezultatele șl 
pozițiile în clasament «ă-i impună

De ziua aripilor 
românești

Astăzi este Ziua Aviației Republicii Socialiste 
România. A intrat în tradiția țării să o sărbă
torească an de an, drept cinstire a celor cărora 
ea le-a dat aripi îndrăznețe spre îndeplinirea 
unor inalte răspunderi și îndatoriri față de na
țiunea noastră socialistă, spre înfăptuirea pro
priilor aspirații profesionale umane. Fie că 
poartă uniforma armatei acești zburători, fie că 
întind căi aeriene de transport intre meleagu
rile noastre și cele mai îndepărtate meridiane 
ale globului, sau aparțin aviației utilitare și sa
nitare, ori sînt constructori de moderne aripi ro
mânești, toți acești ostași ai aerului încearcă de 
ziua lor, o dată mai mult, bucuria pentru grija 
cu care patria, partidul înconjoară aviația noas
tră, ridicind pe trepte tot mai inalte capacita
tea și prestigiul ei. Prestigiu ale cărui temelii 
au fost puse incă de neuitații Viaicu, Vuia și 
Coandă, pe care istoria aeronauticii i-a consa
crat ca bravi pionieri ai zborului cu „mai greu 
decit aerul".

Iată, cu prilejul Zi
lei aviației, citeva 
sciirțe însemnări des
pre un mănunchi de 
ofițeri piloți pe a- 
parate supersonice, 
mai exact despre o 
întlmplare ai cărei 
eroi au fost nu de 
mult și care — poate 
nu-i prea mult spus 
— măsoară virtuți 
caracteristice tuturor 
zburătorilor noștri.

...Avioanele săgetea
ză văzduhul. E noap
te. Aripile plutesc în 
beznă. în fiecare su
personic — o frunte 
împurpurată de lumi
nile tabloului de bord, 
o pereche de ochi a- 
țintiți pe ecran. Exer- 
'cițiu de luptă. Sîntem 
în stratosferă și vîn- 
turi dezlănțuite asal
tează păsările meta
lice. Zburăm în con
diții meteo grele, chiar 
foarte grele, dar e fi
resc așa, ele consti
tuie o școală a măies
triei de luptă, un 
exercițiu al curajului 
și priceperii. Intercep
tăm ținte aeriene, le 
captăm în vizor, la 
scăpăm, pentru o cli
pă, iar le captăm în
tre linii aprinse, geo
metrice. Locotenen- 
tul-colonel Ion Urs, lo- 
cotenentul-major Teo
dor Dogaru, căpitanul 
Viorel Bulboacă, ma
iorul Augustin Vilcan 
și ceilalți. Fiecare — 
singur în cabină și 
toți împreună. Ne des
part noaptea, curen- 
ții de aer ce aleargă 
bezmetic — ne unesc 
misiunea, lupta, soli
daritatea ostășească.

Intr-un timp, răsu
flăm ușurați : misiu
nea s-a încheiat cu 
succes. Ne așteaptă 

- aerodromul, cu lumi
nile lui. Si în căști vi

brează — ca un pre
ludiu al bucuriei ce se 
cheamă acasă — ordi
nul de întoarcere. Dar, 
nu. „Platforma Z-l 
închisă !“ — răsună în 
căști. Porțile aerodro
mului nostru sînt, 
așadar, închise. Nu 
putem ateriza. In timp 
ce noi afluam spre el 
cu inimi ușoare, fur
tuna l-a acoperit. O 
teribilă furtună de 
praf. Luminile lui, ba
lizajul. proiectoarele, 
sclipirile turnului de 
comandă nu se mai 
văd. Și vijelia e de
parte de a se domoli, 
vîntul gonește cu a- 
proape o sută de kilo
metri pe oră.

Ne îndreptăm spre 
un alt aerodrom. Vom 
ateriza acolo. Și reve
derea cu pămîntul, 
care se va amina pu
țin, va fi cu atit mai 
dulce. Ne apropiem. 
Escadrila plutește în 
noapte, pe aripile ne
răbdării. Dar... „Ram
pa X-18 închisă !“ — 
vibrează în căști. Ate
rizarea e interzisă. 
Furtuna a ridicat și 
aici, între noi și acasă, 
o baricadă de ceață 
neagră.

Un alt aerodrom e 
ceva cam departe. Iar 
debitmetrele arată can
tități îngrijorător de 
mici în rezervoare. 
Deci, sus. mai sus, a- 
colo unde aparatele 
consumă mai puțin. Și 
vînturile ne asaltează 
dezlănțuite.

Sîntem deasupra ce
lui de-al treilea aero
drom. N-avem timp 
de pierdut. Combusti
bilul rămas nu ne per
mite să aterizăm cu 
vîntul în față. De a- 
ceea aterizarea va fi 
cumplit de grea. Totuși, 
decit să catapultăm,

Elevii bucureșteni
Inițiativa este cît se poate de lău

dabilă : pe timpul vacanței de vară, 
la Stadionul tineretului din Capitală 
va funcționa un centru de inițiere 
sportivă, in organizarea inspectora
tului școlar municipal și a Clubului 
sportiv școlar. Deschis elevilor intre 
7 și 15 ani, centrul va funcționa zil
nic între orele 9—11 și 17—19, sub 
îndrumarea unor specialiști (profe
sori și antrenori) cu bogată expe
riență in domeniul activităților spor- 

selecționării în loturile reprezentati
ve pentru apropiatele campionate 
europene.

Titlul pe echipe la skeet (talere a- 
runcate din turn, atribuit după 400 
de talere) a revenit Greciei (379 p), 
urmată de România (375 p), Bulga
ria (368 p). Turcia (364 p). La indi
vidual, după manșa de ieri (patru 
serii a cite 25 de talere), trei trăgă
tori au totalizat același număr de 
puncte : 97 — grecul Sannelakis,
turcul Gunes și românul Pintllie.

Astăzi, de la ora 8,30, tot pe stan
durile poligonului Tunari, se dispută 
manșa a doua la skeet-individual. 

vom încerca să împie
dicăm vîntul să ne Îm
pingă dincolo de pistă, 
unde supersonicele au 
șanse foarte mici noap
tea...

în sfîrșit! Aterizăm, 
rînd pe rînd, cu bine, 
pe pista clipind în lu
minile balizajului. Și, 
la un minut-două după 
aterizarea ultimului 
dintre noi, se prâvale 
și peste acest aero
drom, aprig, furtuna. 
O nemaipomenită fur
tună.

...Cum spuneam, toa
te acestea s-au pețre- 
cut nu de mult. Poate 
ar fi trebuit să rela
tez nu despre această 
întîmplare, ci despre 
zilele și nopțile, lunile 
și anii de pregătire, 
zborurile peste munți 
și deasupra mării, con
fruntările cu antre
namentele, cu piclele, 
cu ploile, cu țintele 
aeriene și terestre. Am 
evocat această singu
lară noapte de zbor 
pentru că ea a adu
nat, cred, tot ce se 
cheamă muncă, in
strucție, specializare, 
educație comunistă în 
această unitate de a- 
viație de care aparțin 
piloții amintiți. Nu de 
mult, unității i s-a a- 
cordat, pentru a doua 
oară, calificativul pres
tigios de „foarte bine". 
Firește... nu pentru 
noaptea furtuhii. Uni
tatea a binemeritat a- 
cest calificativ supe
rior pentru pregătirea 
ei de luptă și disci
plina ei, pentru capa
citatea ei de zbor și 
cea tactică, pentru 
întreținerea, funcțio
narea și perfecționa
rea tehnicii din înzes
trare. I s-a acordat 
pentru că aviatorii de 
aici sînt capabili de a 
se confrunta — aripă 
lingă aripă — cu cele 
mai înalte exigențe 
ale zborului și luptei, 
sînt capabili de a ab
solvi orice examen șl 
a învinge orice furtu
nă cît de aprigă ar fi. 
Pentru că piloți și co
muniști ca Bulboacă, 
Urs, Dogaru sau Vîl- 
can sînt multi aici, în 
unitate.

Aici șl In toată a- 
viația noastră. Să 
trăiți și tot mai sus ! 
— să le urăm tuturor 
acestor ostași ai aeru
lui de Ziua aripilor 
românești.
Colonel L. TARCO

-invitați la sport
tive de masă. Prin conținutul lor, 
lecțiile vor asigura cursanților o 
pregătire fizică generală, dezvoltarea 
calităților motrice, formînd deprin
deri pentru practicarea atletismului, 
a jocurilor sportive. De asemenea, 
prin concursuri săptămînale (sîm- 
băta, de la ora 9) va fi stimulat spi
ritul de întrecere, cei mai talentațl 
tineri putînd, la terminarea cursului, 
să opteze pentru o secție sportivă 
de performanță.

Centrul de inițiere de la Stadio
nul tineretului — ce se deschide la 
23 iunie — va funcționa tot timpul 
vacanței, pină la 14 septembrie. în
scrierile se primesc la sediul Clu
bului sportiv școlar din incinta Sta
dionului tineretului (Aleea Ștrandu
lui nr. 2 — telefon 18 20 18). Accesul 
la stadion (în vecinătatea Arcului de 
Triumf) este posibil cu autobuzele 31, 
105, 110 ; tramvaiele 3, 4 ; troleibu
zele 81, 82.

Evidențiind încă o dată asemenea 
acțiuni (au fost deschise centre de 
înot și tenis la clubul „Dinamo" și 
Ștrandul tineretului), sperăm că și 
alte cluburi și organizații sportive, 
organizații de tineret din Capitală șl 
din țară vor răspunde, prin inițiative 
similare, sarcinilor trasate mișcării 
sportive de a se acționa cu hotărîre, 
prin forme simple, accesibile și a- 
tractive, pentru antrenarea întregului 
tineret — din școli, din facultăți, din 
întreprinderi, de la sate — la o ac
tivitate sportivă cu adevărat de masă.

Al cincilea sector 
din Capitală 

cu planul cincinal 
îndeplinit

Colectivele de muncă din unitățile 
economice ale sectorului 6 din Capi
tală au raportat îndeplinirea sarcini
lor de producție ale actualului cinci
nal. Acest succes, la care au contri
buit în mod deosebit întreprinderile 
„Electromagnetica", „Vulcan", „Auro
ra", „Tînăra gardă", „Tehnica nouă", 
„Tricotajul roșu", întreprinderea de 
nutrețuri combinate „Sabarul", între
prinderea de ventilatoare și altele, a 
fost realizat în condițiile înnoirii și 
modernizării a 75 la sută din volu
mul produselor fabricate, ale econo
misirii a 2 500 tone metal, 68 000 tone 
combustibil convențional, 50 000 kWh 
energie electrică, mai bine de 2,5 mi
liarde lei din sporul de producție în
registrat fiind obținut pe seama 
creșterii productivității muncii.

Pină la sfirșitul anului, industria 
sectorului — al cincilea sector al Ca
pitalei cu planul cincinal îndeplinit 
— va realiza o producție suplimenta
ră in valoare de 4,7 miliarde lei, e- 
chivalentă cu volumul celei din anul 
1970. In telegrama adresată de către 
comitetul de partid al sectorului, Co
mitetului Central al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu, se spune, 
între altele : Angajamentul nostru 
comunist, față de partid, față de 
dumneavoastră personal, se va mate
rializa și in viitor în hotărîrea noas
tră revoluționară cu care vom acțio
na în vederea îndeplinirii exemplare 
a mărețelor sarcini ce ne revin din 
hotărîrile Congresului al XI-lea și 
din Programul partidului de făurire 
pe pămîntul României a societății 
socialiste multilateral dezvoltate șl 
înaintare spre comunism. (Dumitru 
Tircob).

tv
DUMINICA, 15 IUNIB 1571 
PROGRAMUL 1

8,30 Cravatele roșii : Porțl des
chise spre vacanță.

9.15 Lumea copiilor — Prima va
canță mare.

9.35 Film serial pentru copil : 
Daktari.

10.00 Viața satului.
11.15 Ce știm și ce nu știm des

pre...
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. Emisiune 

consacrată Zilei Aviației Re
publicii Socialiste România

13.00 Album duminical.
15.00 Primii pași în tenis (IX). 

Lecții cu Ion Tiriac.
15.30 Magazin sportiv.
16.10 Itinerar bulgar — reportaj. 
16.25 Steaua fără nume. Emisiune-

concurs pentru tineri inter
pret! de muzică ușoară.

17.15 Minirecital... Stan și Bran. 
17.40 Film serial : ,.Dosarele se

crete ale tezaurelor" — Enig
mele de la Rennes-le-Cha- 
teau.

18.30 Eminesciana. Spectacol rea
lizat în Sala de concerte a 
Radioteleviziunii.

18.00 „Porțile orașului'*  — docu
mentar TV.

19.20 10O1 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 VIZITA PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUȘESCU ÎN 
STATELE UNITE ALE ME
XICULUI.

20.45 Concertul orchestrei de mu
zică ușoară a Radioteleviziu
nii..

M.00 Film artistic : „Houston, a- 
vem o problemă". Premieră 
pe țară.

22.10 Telejurnal.
22.20 Duminica sportivă.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL 1
10.00—11.45 Matineu simfonic. Con

certul Filarmonicii de ștat 
„George Enescu".

19.30 Telejurnal.
20.00 VIZITA PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUȘESCU ÎN 
STATELE UNITE ALE ME
XICULUI.

20.45 Concertul orchestrei de mu
zică ușoară a Radiotelevi
ziunii.

81.00 Bucureștiul necunoscut — 
Restauratorii.

21.15 Din lirica universală : „O or
hidee seara". Microantologie 
de lirică japoneză.

21.30 Tezaur de cîntec românesc. 
22.00 Cărți și idei.
22.30 închiderea programului.

LUNI, 16 IUNIE 1975 
PROGRAMUL 1

în Jurul orei 11.00 — pos
turile noastre de radio și 
televiziune vor transmite 
direct ceremonia sosirii in 
Capitală a delegației de 
partid șl guvernamentale a 
Republicii Populare Bulga
ria, condusă de tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secre- 
tar a! Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, care, la 
invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, a Consiliului de 
Stat și a Guvernului Re
publicii Socialiste Româ
nia, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
va face o vizită oficială de 
prietenie In țara noastră. 

16.00 Telex.
16.05 Avanpremieră.
16.10 Studioul artistului amator.
16.30 Emisiune în limba maghiară. 
19.00 Tribuna TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Omul de lingă tine.
20.20 Armonii de vară.
20.30 Roman foileton : „Așa s-a 

călit oțelul". Episodul I.
21.35 Revista literar-artistică TV.
22.10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL 2
17.30 Telex.
17.35 Film serial : Gropi șl coline. 

Ultimul episod.
18.50 Bucureștiul azi. 
19.05 Pagini de mare popularitate 

din literatura violonistică.
19.30 Telejurnal. 
20.00 Familia.
20.30 Preferințele dv. muzicale sînt 

șl preferințele noastre.
21.15 Muzee și expoziții.
21.35 Telex.
21.45 Muzică șl dana în Studioul B.

Noi reglementări privind organizarea 
și sistematizarea zonelor 
și platformelor industriale

Recent, Consiliul de Stat a adoptat Decretul privind unele mă-' 
Suri referitoare la organizarea și sistematizarea zonelor și plat
formelor industriale, precum și la proiectarea și realizarea obiective
lor de investiții. Noua reglementare stabilește concret principiile șl 
normele unitare după care trebuie să se conducă în viitor ministe
rele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor 
populare în amplasarea obiectivelor de investiții și social-culturale, 
in proiectarea detaliilor de sistematizare pentru zone și platforme 
industriale. Amănunte despre prevederile decretului, despre direcțiile 
și orientările preconizate de acesta, am aflat de la tovarășul ing. ION 
TUDOR, vicepreședinte al Comitetului pentru Problemele Consiliilor 
Populare.

Principiile și normele unitare pa 
care decretul le stabilește pen
tru ministere și celelalte organe 
centrale sînt redate amănunțit in 
respectivul act normativ, iar în aces
te zile, la Comitetul de Stat al Pla
nificării, au loc analize asupra pro
iectelor și detaliilor de sistematizară 
pentru zonele cu platforme indus
triale în vederea actualizării lor în 
spiritul noilor reglementări. De aceea 
voi sublinia, pe scurt, cîteva proble
me de larg interes social pe care 
noua reglementare vine să le re
zolve.

In legătură cu amplasarea obiecti
velor industriale în cadrul localități
lor, decretul prevede, între altele, 
că în schițele de sistematizare ale 
municipiilor, orașelor și comunelor 
se va prevedea, de regulă, o singură 
zonă sau platformă industrială, care 
va fi amplasată in perimetrul con- 
struibil al respectivelor localități — 
excepțiile de la această prevedere 
urmind a fi aprobate, în cazuri deo
sebite, prin decret prezidențial. Tot 
in acest sens, decretul prevede ca, 
la elaborarea detaliilor de sistemati
zare a obiectivelor de investiții, 
proiectanții, beneficiarii și comite
tele executive ale consiliilor popu
lare să asigure, în mod obligatoriu, 
restrîngerea la strictul necesar și uti
lizarea cu eficiență maximă a supra
fețelor de teren afectate, prin coma
sarea unor funcțiuni și obiecte, prin 
simplificarea, raționalizarea și gru
parea rețelelor de utilități, a celor 
de comunicații și transport, a celor 
administrative și social-culturale.. în 
acest scop, se prevede că zonele și 
platformele industriale vor fi ampla
sate cu prioritate pe terenuri degra
date și improprii pentru agricultură, 
iar în cazuri excepționale — acolo 
unde nu există altfel de terenuri — 
se vor stabili suprafețe de teren 
echivalente care vor fi redate agri-; 
culturii conform legii conservării 
fondului funciar.

Decretul precizează, de asemenea, 
că, în cadrul perimetrelor construi- 
bile ale localităților, se vor amplasa 
cu precădere numai obiective indus
triale fără nocivități — ceea ce re
flectă încă o dată grija permanentă a 
statului nostru pentru protecția me
diului ambiant.

BULETIN RUTIER
Informații de la Direcția circulație din Inspectoratul 

General al Miliției.

Cum supraveghea# 
copiii in vacanță?

începînd de sîmbătă, cel mai mici 
școlari au intrat in vacanța mare, 
îi vor urma, în curînd, și ceilalți 
colegi. Mii și mii de copii vor ple
ca in tabere la munte și la mare, 
in excursii și expediții turistice sau 
iși vor însoți părinții în timpul 
concediilor acestora. Nimic nu tre
buie să le umbrească zilele lumi
noase ale vacanței. Cu atit mai pu
țin accidentele de circulație. Sta
tisticile avertizează însă că, în 
primele cinci luni din acest an, 
peste 100 de copii, pină la 14 ani, 
și-au pierdut viața in accidente de 
circulație. Aceleași statistici atrag 
atenția și asupra faptului că în pri
mele zile ale vacanțelor se înre
gistrează, de regulă, un număr mai 
mare de accidente soldate cu vic
time din rîndul copiilor. Este 
de datoria conducătorilor auto 
să circule cu prudență spori
tă și viteză moderată In apro
pierea locurilor de joacă ale co
piilor, pe străzile mai puțin aglo
merate, in noile cartiere de locuin
țe din orașe, la trecerea prin loca
litățile rurale, la depășirea și în- 
tîlnirea autovehiculelor staționate 
ori aflate in mers. De asemenea, 
în taberele școlare, ca și in timpul 
excursiilor, făcute pe jos sau cu 
mijloace de transport auto, cadrele 
didactice sint obligate să ia toate 
măsurile de natură să prevină acci
dentarea elevilor (semnalizarea cu 
fanioane a coloanelor, evitarea a- 
pariției copiilor pe șosele, supra
vegherea ieșirilor din tabere etc), 
iar, ori de cite ori consideră nece
sar, să solicite ajutor din partea 
miliției.

{/n nou traseu mai 
scurt lași-Constanța 
în ediția trecută a Buletinului 

rutier propuneam un nou traseu 
București—Constanța, complet as
faltat și mai puțin aglomerat. De 
data aceasta, supunem atenției 
conducătorilor auto profesioniști și 
amatori un traseu, mai convenabil, 
pe distanța Iași—București. Noul 
traseu, care pornește din Iași, trece

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 16, 

17 și 18 iunie. în țară : vreme in ge
neral călduroasă. Cerul va fi varia
bil. Pe alocuri, in nordul tării și in

Alte prevederi, deosebit de impor
tante, se referă la gruparea Întreprin
derilor și unităților subordonate 
aceluiași minister (sau din ramuri 
înrudite) în aceeași zonâ, și la 
dimensionarea capacității rețele
lor tehnico-edilitare pentru a a- 
sigura în comun atit nevoile obiecti
velor aflate in zonă, cît și consumurile 
necesare localității. Noul act norma
tiv prevede totodată ca stabilirea ne
cesarului de dotări social-culturale 
(dispensare, cantină-restaurant, că
mine pentru nefamiliști, club, bază 
sportivă etc.), să se facă pentru 
întreaga zonă, iar acestea să fie co
masate în obiective unice, care să 
satisfacă nevoile tuturor unităților 
respective.

Decretul are in vedere șl alte mă
suri pentru asigurarea unor condiții 
bune de viață atit pentru muncitorii 
ce vor lucra in zone șl platforme in
dustriale, cît și pentru cei care vor 
locui în cartierele învecinate. Așa, 
de pildă, cazarea muncitorilor nelo
calnici se va face de regulă în apar
tamente ori cămine, evitîndu-se, p« 
cit este posibil, construcția de bara- 
camente ; de asemenea, se va asigu
ra racordarea căilor ferate care ser
vesc zonele sau plâtformele indus
triale la stațiile de cale ferată 
existente în respectivele localități — 
ceea ce va servi atit necesităților de 
aprovizionare tehnico-materială, cît 
și transportului muncitorilor ; ace
leași criterii vor fi luate în vedere 
și la proiectarea rețelelor de drumuri 
și a traseelor pentru transportul în 
comun.

în Încheiere, interlocutorul nostru 
a ținut să sublinieze că — în spiri
tul decretului — pentru transpunerea 
în viață a acestor importante regle
mentări, sarcini de mare răspundere 
revin ministerelor, celorlalte organe 
centrale, cît și comitetelor executive 
ale consiliilor populare. Acestea se 
ocupau și pină acum de aplicarea 
Legii privind sistematizarea terito
riului, a localităților urbane și ru
rale ; dar — in baza prevederilor re
centului decret — îndatoririle lor p« 
această linie sporesc considerabil.

Constantin PRIESCU

prin Vaslui, apoi prin Bîrlad, iar 
de aici pe drumul județean asfal
tat 242 (Zimbru—Tg. Bujor—Fol- 
tești), după care se rulează pe D.N. 
26 pină la Galați și, în continuare, 
pe D.N. 2 B la Brăila. De aici, se 
merge pe D.N. 21 pină la Bără
ganul și pe D.N. 21 A pină la Țăn- 
dărei, unde conducătorii auto în- 
tîlnesc pe D.N. 2 A spre Constan
ta. In felul acesta se evită coborî- 
rea prin Tecuci—Focșani—Buzău. 
Avantajele noului traseu propus s 
descongestionează drumurile națio
nale, este mult mai puțin aglome
rat, prezintă un spor de siguranță, 
iar distanta este mai scurtă cu pes
te 60 de kilometri, ceea ce înseam
nă economie de timp și combus
tibil.

In obiectiv
în același loc, la Interval de 

numai citeva minute, s-au petre
cut două accidente grave de circu
lație. Un autoremorcher (32-B-347) 
se deplasa, in ziua de 6 iunie, la 
ora 21, pe șoseaua Baia Mare — 
Cluj-Napoca, transportînd un exca
vator. La intrarea in Șomcuta Mare, 
autoturismul nr. l-MM-5039, venind 
din sens opus, cu viteză excesivă, 
nu s-a putut înscrie într-o curbă, 
izbindu-se violent de autoremor
cher. în timp ce șoferul de pe 
autoremorcher se dădea jos pentru 
a acorda ajutor victimelor, un alt 
autoturism (l-MM-3220) a intrat in 
spatele platformei aceluiași auto
remorcher. Urmările acestui dublu 
accident : trei persoane din primul 
autoturism și una din al doilea 
și-au pierdut viața, două au fost 
grav rănite, iar autoturismele ava
riate. Din primele cercetări rezultă 
că șoferul primului autoturism 
(care a decedat) a condus sub in
fluenta alcoolului și cu viteză de 
peste 100 km la oră, iar cel de pe 
al doilea autoturism a condus ne
atent.

Pe șoseaua Tg. Cărbunești — Tg. 
Jiu, șoferul Nicolae Gigan condu
cea autobuzul 31-GJ-2574, cu 24 de 
pasageri. Aflîndu-se sub influența 
alcoolului, la un moment dat, șo
ferul a pierdut controlul volanului, 
autobuzul a rupt 15 parapeți din 
marginea dreaptă a șoselei, după 
care s-a răsturnat. Numai printr-o 
întîmplare fericită, nu s-a acciden
tat nici un pasager.

zonele de deal și munte, se vor «em- 
nala ploi de scurtă durată. VInt 
slab, pină la potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 12 șl 20 
grade, iar maximele intre 24 șl 32 
grade. în București : vreme călduroa
să. Cer variabil, mai mult senin in 
cursul dimineților. Vint slab, pină la 
potrivit. Temperatura ea menține ri
dicată.

• Ieri la Constanța, in cadrul tur
neului balcanic de fotbal, F.C. Con
stanța—Eskisehir (Turcia) 2—2 (1—0).
• Cea de-a 4-a etapă a „Cursei 

Victoriei", desfășurată ieri (Plopeni- 
Tirgoviște-București, 132 km), a re
venit dinamovistului Vasile Selejan, 
cronometrat in 3 h 12’01” (medie 
orară 41,220 km). în clasamentul ge
neral continuă să conducă Costel 
Cirje (Dinamo), urmat la 52” de V. 
Pascale (Steaua). Astăzi are loc ul
tima etapă: un circuit în Drumul 
Taberei, cu începere de la ora 10.

SIMPOZION OMAGIAL 
„MIHAI VITEAZUL"

Sub egida Consiliului județean 
Satu-Mare al F.U.S. și a Mu
zeului de istorie al Republicii 
Socialiste România a avut loc, 
ieri, in sala filarmonicii sătmă
rene simpozionul omagial „375 
de ani de Ia cea dinții unire po
litică a țărilor românești sub 
Mihai Viteazul". în cadrul sim
pozionului — desfășurat în pre
zența tovarășului loan Foriș, 
prim-secretar al comitetului ju

dețean de partid — au prezentat 
comunicări acad. Ștefan Pascu 
(„însemnătatea celei dinții uniri 
a țărilor românești. Personali
tatea lui Mihai Viteazul"), pro
fesor Liviu Ștefănescu („Mihai 
Viteazul in condițiile mediului 
istoric al societății românești"), 
prof. Ieronim Crișan („Popasul 
lui Mihai Viteazul la Moftin — 
județul Satu-Mare — înaintea 
bătăliei victorioase de Ia Gorăs- 
lău"), prof. Viorica Urșu („Satu- 
Mare in contextul relațiilor din
tre cele trei țări românești în 
secolele XVI-XVII") ș.a. (O. 
Grumeza).

SESIUNE ȘTIINȚIFICA
La Stațiunea de cercetări po

micole din Bistrița, care a îm
plinit 25 de ani de existență, a 
avut loc o sesiune de comunicări 
științifice consacrată dezbaterii 
problemelor actuale pe care le 
ridică perfecționarea tehnolo
giilor de cultivare a pomilor 
fructiferi, îmbunătățirea soiuri
lor existente, sporirea produc
ției de fructe, ridicarea întregii 
activități economice din acest 
sector al producției agricole la 
nivelul parametrilor stabiliți de 

Directivele Congresului al 
XI-lea al partidului. La sesiune 
au participat oameni de știință,

CARNET

CULTURAL
academicieni, cercetători. spe
cialiști de înaltă calificare în 
domeniul pomiculturii. (Ion 
Anghel).

„TEATRUL Șl EDUCAJIA 
REVOLUȚIONARA 
A TINERETULUI"

Ieri, la Piatra Neamț, in cadrul 
Festivalului spectacolelor de 
teatru pentru tineret și copii, a 
început simpozionul „Teatrul și 
educația revoluționară a tinere
tului". Simpozionul beneficiază 
de prezență unor cunoscuți oa
meni de cultură și artă și iși 
propune să abordeze modalități 
concrete de sporire a valențelor 
educative ale teatrului In rindul 
tinerei generații, pentru forma

rea și dezvoltarea conștiinței 
sale politice socialiste. (Ion 
Manea).

EXPOZIȚIE
La Casa de cultură a sindi-. 

catelor din municipiul Focșani 
s-a deschis expoziția intitulată 
„Forme și metode ale muncii de 
educație materialist-științifice, 
in spiritul eticii și echității so
cialiste". Expoziția — sinteză 
elocventă a preocupărilor orga
nizației de partid județene în 
acest domeniu — va fi prezen
tată și în alte localități din 
Vrancea. (Dan Drăguiescu).

STATUIA
LUI LUCIAN BLAGA

Ieri după-amiază a avut loc 
ceremonia dezvelirii unei statui 
a lui Lucian Blaga in satul Lan- 
crăm, județul Alba, localitatea 
natală a poetului. Statuia, exe
cutată in bronz, este opera 
sculptorului V. Chenade. Cu pri
lejul acestei festivități, la care 
erau prezenți un mare număr de 
locuitori ai satului Lancrăm, a 
fost evocată personalitatea lui 
Lucian Blaga și a fost prezentat 
un montaj literar-muzical. (Ște
fan Dinică).
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Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa 

Prevederi redactate în baza unor propuneri 
ale delegației române

GENEVA 14 (Agerpres).— în aces
te zile s-a terminat redactarea pre
vederilor referitoare la obiectivele, 
domeniile și metodele cooperării teh- 
nico-științifice între țările partici
pante la Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa. Ultimele pa
ragrafe înregistrate subliniază nece
sitatea promovării schimbului de in
formații și experiență, a asigurării 
transferului de realizări științifice și 
tehnice și a accesului la cuceririle 
științei și tehnicii moderne in con
diții reciproc avantajoase, prevederi 
ce au fost redactate pe baza unor 
propuneri prezentate de delegația 
română. Pentru definirea și comple
tarea cadrului cooperării în acest 
sector au fost convenite o serie de 
prevederi referitoare la utilitatea a- 
cordurilor interguvernamentale, pro
gramele internaționale, proiecte de 
cooperare și alte aranjamente, con
tacte și înțelegeri între întreprinderi, 
instituții și firme competente din 
țările participante.

Dînd expresie nevoii de a asigura 
o cooperare largă și în sectoare cit 
mai diverse ale cercetării și aplicării 
tehnico-științifice, în documentul ela
borat sînt incluse peste 14 domenii 
care pot face obiectul unei astfel de 
cooperări. Un loc central îl ocupă do
meniile referitoare la energie, tehnici

și tehnologii noi, agricultură, fizică, 
chimie, transporturi, informatică și 
tehnologia ordinatoarelor, medicină, 
mediul înconjurător și altele. Pentru 
fiecare dintre aceste domenii sînt 
prevăzute obiective și direcții con
crete privind organizarea cooperării, 
încheierea de contracte de interes 
comun etc.

Un alt capitol al documentului ela
borat tratează pe larg formele și 
metodele de cooperare, cum sînt : 
elaborarea și realizarea de programe 
comune de interes reciproc, schimbul 
de date și informații, organizarea de 
conferințe, simpozioane etc.

Din analiza prevederilor includ In 
acest document rezultă hotărîrea ță
rilor participante de a contribui la 
diversificarea și permanentizarea 
formelor de cooperare tehnică și 
științifică, posibilitățile multiple exis
tente pentru ridicarea pe o treaptă 
superioară a cooperării reciproc a- 
vantajoase și în folosul tuturor țări
lor continentului.

în procesul de redactare a acestui 
document, subcomisia pentru știință 
si tehnică a pornit de la propunerile 
de texte prezentate de mai multe 
delegații, printre care cele ale S.U.A., 
Angliei, României. U.R.S.S., Belgiei, 
Ungariei, Canadei și Franței.

BAGDAD

Semnarea tratatului iraniano-irakian
BAGDAD 14 (Agerpres). — La 

Bagdad a fost semnat, vineri, tratatul 
iraniano-irakian cu privire la regle
mentările de frontieră dintre cele 
două țări. Au fost semnate, totodată, 
cele trei protocoale adiționale cu pri
vire la frontierele terestre, frontiere
le fluviale și securitatea limitelor 
teritoriale ale celor două state. Do
cumentele au fost semnate de miniș
trii afacerilor externe ai Irakului — 
Saadoun Hamadi, Iranului — Abbas 
Aii Khalatbari, și Algeriei — Abde
laziz Bouteflika.

Comunicatul publicat cu această 
ocazie relevă că Acordul tripartit de 
la Alger, încheiat la 6 martie 1975, a 
fost, în acest fel, pus în aplicare 
„intr-un spirit de prietenie și coope
rare și într-o atmosferă constructivă".

Cu acest prilej, ministrul de ex
terne al Algeriei a adus un omagiu 
eforturilor sincere dovedite de cele

două părți în vederea punerii In 
aplicare a Acordului de la Alger și 
și-a exprimat satisfacția față de îm
bunătățirea relațiilor iraniano-ira- 
kiene.

Reamintim că Acordul de la Alger 
a fost realizat între șahinșahul 
Iranului. Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, și vicepreședintele Con
siliului Comandamentului Revoluției 
din Irak, Saddam Hussein, în pre
zența președintelui Algeriei, Houari 
Boumediene.

Lucrările Conferinței Internaționale 
a Muncii

Cuvîntarea reprezentantului român

GENEVA 14 (Agerpres). — La Ge
neva, în cadrul lucrărilor Conferinței 
Internaționale a Muncii, la 14 iunie 
a luat cuvîntul șeful delegației ro
mâne, Anton Andronic, adjunct al 
ministrului muncii, care a subliniat 
rolul important al O.I.M. în contex
tul vieții internaționale.

Vorbitorul s-a referit apoi la rea
lizările țării noastre în domeniile 
economic și social, precum și la stra
tegia generală a dezvoltării societății 
românești pentru perioada următoare 
de 20—25 de ani, stabilite de cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului Comu
nist Român. El a insistat asupra le
găturii strinse dintre creșterea pro
ducției sociale și îmbunătățirea ni
velului de viață, politica fermă a 
țării noastre de menținere a ritmului 
ridicat de dezvoltare economică, 
preocupările guvernului român pen
tru îmbunătățirea și perfecționarea 
continuă a sistemului de retribuție 
pe baza cantității și calității muncii.

Referindu-se la problemele sociale 
complexe existente pe plan interna
țional, reprezentantul român a ară
tat : „Lichidarea decalajujui dintre 
țările avansate și cele în curs de

dezvoltare impune în mod obiectiv 
instaurarea unei noi ordini econo
mice și politice internaționale, fun
damentată pe democratizarea tuturor 
relațiilor internaționale, eliminarea 
diviziunii lumii in țări dezvoltate și 
țări sărace și stabilirea unei păci 
reale în lume". „Statul român, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu personal 
— a relevat vorbitorul — depun 
eforturi considerabile pentru a-și 
aduce contribuția la definirea și apli
carea principiilor noii ordini econo
mice și politice internaționale, pe 
baza căreia toate națiunile iși pot 
concentra resursele lor materiale și 
umane pentru dezvoltarea economică 
și socială, pentru bunăstarea și feri
cirea fiecărui popor".

Reprezentantul român a insistat 
asupra necesității de a «e îndrepta 
întreaga atenție a organizației asu
pra realităților lumii contemporane, 
pentru a-și aduce astfel contribuția 
de fond la promovarea unei politici 
sociale active, la identificarea unor 
soluții mai eficiente în problemele 
esențiale privind munca și nivelul 
de viață.

Un apel al secretarului general ai P. C. 
din Marea Britanie

LONDRA 14. — Corespondentul
nostru transmite: Gordon McLennan, 
secretar general al Partidului Comu
nist din Marea Britanie, a lansat un 
apel la unitatea tuturor forțelor de 
stingă din țară, intr-un articol public
cat în ziarul „Morning Star". Artico
lul propune un amplu program de 
dezvoltare a economiei, în vederea 
ridicării nivelului de trai al mase
lor populare și combaterii inflației, 
pentru înghețarea prețurilor, oprirea 
exporturilor de capital, preluarea sub 
control public a marilor monopoluri, 
bănci și instituții financiare, reduce
rea la jumătate a cheltuielilor mili

tare. introducerea unui impozit sub
stanțial pe avere, extinderea comer
țului cu țările socialiste și cu țările 
în curs de dezvoltare, stabilirea unui 
sistem de securitate europeană care 
să ducă la lichidarea blocurilor mi
litare.

a ■ ■ ■ ■ ■ i
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VIETNAMUL DE SUD-------------------------------- - t

Eforturi energice pentru restabilirea 
producției industriale

SAIGON „ORAȘUL HO $1 MIN" 14 
(Agerpres). — Oamenii muncii din 
diverse orașe și provincii ale Vietna
mului de sud depun eforturi energice 
pentru restabilirea rapidă a produc
ției. La Saigon „Orașul Ho Și Min", 
80 la sută din .capacitatea de produc
ție a industriei textile a fost pusă 
din nou in funcțiune și producția 
celei mai importante fabrici de tex
tile a crescut de la 10 000 metri, în 
primele zile după eliberare, la 21 500 
metri pe zi, în prezent.

Fabrica de baterii „Hawk" și-a 
reluat, de asemenea, producția. Sin
dicatul din această întreprindere a 
luat măsuri pentru îmbunătățirea

condițiilor de muncă, instalarea de 
dispozitive de protecția muncii și ri
dicarea calificării personalului.

Cei circa 5 000 salariați ai planta
țiilor și fabricilor de cauciuc din 
provincia Ba Ria-Long Khanh și-au 
reluat activitatea, iar în provincia 
Thu Dau Mot au început să producă 
47 de fabrici și întreprinderi.

Agenția „Eliberarea" informează că 
Banca Republicii Vietnamului de Sud 
a acordat sume importante în vede
rea stimulării activității economice 
și stabilizării vieții populației. Ban
ca a acordat împrumuturi unui nu
măr de întreprinderi care produc bu
nuri de consum pentru populație.

„Cel mai nedemocratic regim din ultimele 
trei decenii"

Aprecieri asupra situației din Coreea de sud, în fața Comitetului 
pentru relațiile externe al Camerei Reprezentanților din S.U.A.

WASHINGTON 14 (Agerpres). - 
Regimul Pak Cijan Hi este cel mal 
nedemocratic dintre cele care s-au 
perindat la Seul în ultimele trei de
cenii — a apreciat Donald Ranard, 
fost director al Oficiului pentru pro
blemele coreene din cadrul Departa
mentului de Stat. El a făcut aceas
tă declarație în fața membrilor Co
mitetului pentru relațiile externe al 
Camerei Reprezentanților.

Donald Ranard — informează a- 
genția- U.P.I. — s-a pronunțat pen
tru retragerea forțelor americane 
din Coreea de sud.

„Cel puțin în ultimii patru ani, 
situația internă din Coreea de sud 
s-a deteriorat continuu, relațiile 
dintre guvern și populație devenind 
tot mai încordate" — a adăugat fos
tul diploînat american. „Dacă există 
vreo lecție pe care Statele Unite tre
buie să o fi învățat în Coreea de 
sud, este că acest popor nu va In
dura la nesfîrșit un guvern care 11 
refuză dreptul de a participa la con
ducerea treburilor țării. Dacă ac
tuala situație nu se va schimba, vor 
avea loc tulburări în Coreea de sud" 
— a spus el.
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de presă transmit:

Plenara Conducerii 
P. C. German

BONN 14 (Agerpres). — Sîmbătă 
a avut loc plenara Conducerii Parti
dului Comunist German, la care' a 
fost hotărîtă convocarea congresului 
partidului pentru intervalul 19—21 
martie 1976, în capitala R.F.G.

La plenară a luat cuvîntul pre
ședintele P.C.G., Herbert Mies, care 
a evidențiat că perioada care a tre
cut de la ultimul congres al partidu
lui, desfășurat la Hamburg, s-a ca
racterizat prin consolidarea rînduri- 
lor P.C.G., prin intensificarea acti
vității lui.

BELGRAD

Examinarea relațiilor dintre 
Iugoslavia și „cei nouă"
BELGRAD 14 (Agerpres). — Ge- 

mal Biedici, președintele Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. Iugosla
via, l-a primit pe Franțois-Xavier 
Ortoli, președintele Comisiei Pieței 
comune, aflat în vizită în Iugoslavia. 
Au fost examinate relațiile de coo
perare dintre Iugoslavia și C.E.E., 
inclusiv posibilitățile de eliminare a 
dificultăților existente în relațiile e- 
conomice și comerciale dintre partea 
iugoslavă și ansamblul țărilor Pieței 
comune. După cum informează agen
ția Taniug, în cursul discuției a fost 
evidențiat faptul că Iugoslavia, țară 
în curs de dezvoltare, este îndreptă
țită să conteze pe o atitudine poziti
vă din partea C.E.E. in eliminarea 
dificultăților pe care le întîmpină 
comerțul iugoslav cu țările membre 
ale Pieței comune.

MEXIC

0 politică de dezvoltare 
a relațiilor externe

CIUDAD DE MEXICO 14 (Ager
pres). — La sfîrșitul unei reuniuni 
guvernamentale prezidate de preșe
dintele Luis Echeverria, ministrul 
relațiilor externe al Mexicului, Emi
lio Rabasa, a declarat că tara sa iși 
va extinde relațiile și cooperarea cu 
statele membre ale C.A.E.R. El a e- 
vidențiat politica de „deschidere" 
promovată de președintele Echever
ria în relațiile externe, relevînd că, 
în ultima perioadă de timp. Mexicul 
a stabilit relații diplomatice cu 16 
state din America, Africa, zona me
diteraneană și Asia. Totodată, pre
ședintele mexican a vizitat sau a 
primit vizite oficiale a 35 șefi de 
Stat Și de guvern din lumea întrea
gă, fapt fără precedent în istoria 
diplomatică a Mexicului — a relevat 
ministrul Emilio Rabasa.

Convorbiri între condu
cătorii P.C. Francez și P.C. 
Finlandez. Ziarul „D’Humanite" 
publică comunicatul cu privire la vi
zita în Franța a președintelui P.C. 
din Finlanda, Aarne Saarinen. In 
comunicat se arată că în convorbirile 
dintre Aarne Saarinen și secretarul 
general al Partidului Comunist Fran
cez, Georges Marchais, a fost subli
niată necesitatea de a se acționa în 
continuare pentru a face ireversibilă 
destinderea, pentru instaurarea unui 
sistem de securitate colectivă în Eu
ropa, pentru reducerea armamente
lor, ca un prim pas către o dezar
mare generală, dizolvarea blocurilor 
militare, dezvoltarea cooperării pe 
baza egalității, a interesului reciproc, 
în respectul suveranității naționale.

Acord mexicano-cuba- 
FieZ. Un acord de cooperare bilate
rală în domeniul petrolului a fost 
semnat de Mexic și Cuba. Documen-

tul stabilește bazele unei viitoare 
cooperări economice, schimburi de 
specialiști, documentație și tehnolo
gie în problema explorării, exploa
tării și comercializării petrolului.

Președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Bulgaria, 
Todor Jivkov, l-a primit, sîmbătă, 
pe ministrul de finanțe al Indiei, 
Chidambaram Subramaniam, pre
ședintele părții indiene din cadrul 
Comitetului bulgaro-indian de cola
borare economică și tehnico-științi- 
fică.

MOSCOVA

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

In cadrul manifestărilor or
ganizate in R.P. Polonă pentru 
a marca 125 de ani de la naște
rea lui Mihai Eminescu, la Lu
blin s-a deschis o expoziție 
consacrată personalității și crea
ției marelui poet român. Găzdu
ită de Universitatea „Maria 
Sklodowska-Curie", expoziția o- 
feră vizitatorilor imagini din 
viața ?i opera luceafărului poe
ziei românești, colecții ale ope
relor poetului in limba română 
și traduceri.

Alegeri in sovietele republicane

„Noi oaze în pusti
uri" (Nebit Dag. orașul 
petroliștilor, apărut în 
ultimii patru ani în 
pustiul Turkmeniei) ; 
„Noi giganți de oțel 
pe ogoare" (tractorul 
„K-701" de 300 c.p., 
produs de uzina „Ki- 
rov" din Leningrad) ; 
„Un nou fluviu de pe
trol" (a început con
struirea conductei ma
gistrale subterane 
Omsk-Pavlodar, de 446 
km) ; „în întrecere cu 
timpul" (400 000 de ti
neri muncitori au în
deplinit înainte de ter
men sarcinile cincina
lului) ; „Tot mai multe 
locuințe în orașe și sa
te" (436 000 000 m.p. de 
spațiu locativ dat în 
folosință în ultimii pa
tru ani).

Sînt titluri care au 
dominat paginile pre
sei sovietice în timpul 
campaniei electorale 
în vederea alegerilor 
de deputațl în sovie
tele republicane și lo
cale. Zeci de mii de 
adunări au constituit 
prilejuri de trecere în 
revistă a marilor rea
lizări ale oamenilor 
muncii sovietici, con
turarea unor planuri 
de viitor privind dez
voltarea economiei, 
culturii și creșterea 
nivelului de trai.

în această atmosferă

și locale
însuflețită, astăzi, în 
orașele și satele Uniu
nii Sovietice, cetățenii 
sînt chemați să-și dea 
votul candidaților blo
cului comuniștilor și 
celor fără partid. Ur
mează a fi aleși depu- 
tați în sovietele supre
me din toate cele 15 
republici unionale și 20 
de republici autonome, 
în sovietele din cele 
134 ținuturi și regiuni, 
în 10 districte, 5 567 
raioane și orașe și 
44 726 sate și așezări, 
în total vor fi aleși 
2 220 191 de deputați. 
Este de remarcat o 
creștere continuă a 
numărului de femei 
propuse drept candi
dați.

în cuvîntările electo
rale rostite, conducă
torii de partid și de 
stat sovietici care can
didează în alegeri 
(L. I. Brejnev — din 
partea circumscripției 
„Bauman" din Mosco
va, N.V. Podgornîi — 
din partea circum
scripției „Leningrad" 
din Moscova, A.N. 
Kosîghin — din partea 
circumscripției „Frun
ze" din Moscova) au 
subliniat avîntul în 
muncă ce s-a mani
festat în preajma ale
gerilor, sub semnul a- 
propiatului Congres al 
XXV-lea al P.C.U.S.,

au expus aspecte im
portante ale politicii 
interne și externe a 
P.C.U.S. și statului so
vietic. Adresindu-se a- 
legătorilor. secretarul 
general al C.C. al 
P.C.U.S., tovarășul L. 
Brejnev, a relevat re
zultatele obținute în 
cei patru ani și jumă
tate ai cincinalului ac
tual, constatînd că 
„sarcinile stabilite de 
Congresul al XXIV-lea 
ai P.C.U.S. se îndepli
nesc bine. O problemă- 
cheie pentru dezvolta
rea intregii economii 
naționale, a subliniat 
el în continuare, con
stă in ridicarea cali
tății intregii activități. 
Aceasta vizează și ca
litatea planurilor, adi
că fundamentarea șl 
echilibrarea lor, și ca
litatea activității de 
conducere, și întărirea 
disciplinei muncii, și 
îmbunătățirea calității 
producției".

La ora cind apar a- 
ccste rinduri, in înde
părtata Ciukotka, sau 
regiunea Ilabarovsk și 
Vladivostok, datorită 
marilor diferențe de 
fus orar, alegerile se 
vor fi încheiat, ele 
contlnuind sau abia 
incepind in zonele ves
tice ale U.R.S.S.

Laurentlu DUȚA

bună măsură, însuși 
viitorul formulei de 
centru-stînga. Este 
știut că această formu
lă de guvernare, inau
gurată cu mai bine de 
un deceniu în urmă, a 
pierdut teren în ulti
ma vreme : pe plan 
național, guvernul 
cvadripartit de cen
tru-stînga a fost înlo
cuit cu un cabinet bi
color — democrat- 
creștini-republicani; în 
diferite regiuni și pro
vincii, coalițiile de 
centru-stînga au fost 
înlocuite cu coaliții de 
stingă sau au fost lăr
gite prin încheierea 
unor acorduri de co
laborare între toate 
forțele democratice.
Liderii democrat-creș-

tini mizează pe o re
confirmare a formulei 
de centru-stînga.

în cadrul numeroa
selor mitinguri elec
torale la care a luat 
cuvîntul în ultime
le zile, secretarul ge
neral al Partidului 
Comunist Italian, En
rico Berlinguer, a re
afirmat hotărîrea co
muniștilor de a acțio
na în alianță cu 
toate forțele lor pen
tru înfăptuirea u- 
nei cotituri democra
tice în țară, prin rea
lizarea „compromisu
lui istoric" — adică a 
unei largi alianțe a 
tuturor forțelor mun
citorești și democra
tice, inclusiv creștin-

democrații. „Calea pe 
care noi o propunem 
pentru administrațiile 
locale și regionale — 
a subliniat E. Berlin
guer — se bazează pe 
colaborarea, pe conver
gența și, cind este po
sibil, pe unitatea par
tidelor democratice și 
populare și pe parti
ciparea vie șl conti
nuă a cetățenilor, a 
organizațiilor și aso
ciațiilor lor".

Campania electora
lă s-h încheiat vineri 
noaptea, odată cu ul
timele mitinguri elec
torale în care au fost 
expuse pozițiile prin
cipalelor partide.

Radu BOGDAN

Ministrul de externe al
Egiptului, Ismail Fahmi, care se
află intr-o vizită oficială de trei zile
la Madrid, a fost primit de șeful 
statului spaniol, Francisco Franco, și 
de succesorul desemnat al acestuia, 
prințul Juan Carlos.

Atentat neofascist. Un 
năr italian a fost victima unui aten
tat neofascist. Cadavrul acestuia a 
fost găsit pe un drum de țară, la 
cîțiva kilometri de Reggio Emilia. 
Tînărul, in vîrstă de 28 de ani, era 
cunoscut In Reggio Emilia pentru 
intensa sa activitate antifascistă.

Consiliul de Securitate a 
hotărît să prelungească pe o perioadă 
de încă șase luni, pînă la 15 decem
brie 1975, mandatul forțelor Națiuni
lor Unite în Cipru.

0 expoziție a R.P. Chi
neze s”a deschis la Koln, în R.F. 
Germania. La ceremonia inaugurală 
au luat parte oficialități vest-ger- 
mane, precum și o delegație guver
namentală chineză.

Alegerea noului președin
te al Greciei este pr°graraală 
pentru joia viitoare, în cadrul unei 
sesiuni speciale a parlamentului. Pen
tru a fi ales, candidatul va trebui să 
întrunească o majoritate de două 
treimi din cei 300 de deputați. In ca
zul în care această majoritate nu 
este întrunită, la al doilea tur de 
scrutin va fi suficientă o majoritate 
de numai trei cincimi.

Tratat braziliano-urugua- 
VUn Prezenta președintelui Bra
ziliei, Ernesto Geisel, și a șefului 
statului Uruguayan, Juan Maria Bor- 
daberry, la Rivera, miniștrii de ex
terne brazilian și Uruguayan au sem
nat un Tratat de prietenie, cooperare 
și comerț, precum și un ansamblu 
de acorduri și convenții.

Agendă franco-vest-ger- 
mailă. Ministrul francez al aface
rilor externe, Jean Sauvagnargues, și 
omologul său vest-german, Hans 
Dietrich Genscher, au avut o convor
bire, în cadrul căreia au abordat 
probleme ale relațiilor. întercomuni- 
tare și ale Europei, în lumina rezul
tatelor referendumului din Marea 
Britanie, probleme ale Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa, ca și cele privind relațiile din
tre țările industrializate și cele în 
curs de dezvoltare.

Accident aviatic.Un elicop- 
ter american de tip „CH-47", avlnd 
la bord șapte .tone de muniții, a ex
plodat după o aterizare forțată, în 
apropierea localității vest-germane 
Gerldsheim. Cei patru membri ai 
echipajului au reușit să se salveze.

ROMA

Scrutin cu largi implicații politice
De mai bine de două 

luni Italia trăiește 
sub semnul alegerilor 
regionale și adminis
trative de la 15 și 16 
iunie, prin care vor fi 
reînnoite consiliile a 
15 regiuni (fac excep
ție regiunile cu statut 
autonom: Valle d’Aos
ta, Trentino-Alto Adi
ge, Friuli-Venezia 
Giulia, Sardinia și Si
cilia, unde consiliile 
vor fi reînnoite anul 
viitor), a 86 de provin
cii și 6 345 de locali
tăți de diferite mărimi.

Atenția deosebită a- 
cordată de principale
le formații politice a- 
propiatelor alegeri

Iși are explicația, după 
cum remarcă obser
vatorii, în faptul că 
acestea au nu numai 
o semnificație regio
nală, administrativă, 
ci, așa cum scria 
„Corriere della Sera", 
„valoarea unui test 
determinant"; deși vo
tul se referă la or
gane ale puterii loca
le, ziarul „II Messa- 
gero" nu a pregetat să 
aprecieze că „în joc 
se află insăși soarta 
guvernului".

Pe ce se întemeiază 
o asemenea apreciere? 
Rezultatele referendu
mului de anul trecut, 
precum și un șir de

alegeri parțiale au e- 
vidențiat tendințe noi 
în viața politică a ță
rii, constind într-un 
proces de eroziune a 
influenței Partidului 
democrat-creștin, con
comitent cu crește
rea continuă a pon
derii și influentei 
partidelor de stînga. 
Vor fi confirmate a- 
ceste noi tendințe prin 
scrutinul de la 15—16 
iunie ? — iată între
barea pe care și-o 
pun observatorii poli
tici, considerînd că de 
răspunsul la ea va 
depinde nu numai 
configurația organelor 
locale, dar și, într-0

PARIS

„Inflația nu se tratează 
cu antinevralgice"

Perseverența cu care 
prețurile au continuat 
să urce în primele 
luni ale acestui an și, 
mai ales, cifra înre
gistrată în aprilie : 
+ 0,9 la sută, au deter
minat declanșarea u- 
nui program de mă
suri menit să mai re
ducă din ritmul ac
celerat al inflației. 
Anunțat de minis
trul economiei și fi
nanțelor, programul 
prevede blocarea u- 
nor preturi pe timp 
de trei luni, mai ales 
la articolele de îm
brăcăminte șl încălță- 
hiinte. în paralel, co- 
mercianții sînt obli
gati să reducă marja 
beneficiului la o serie 
de alte produse. De 
asemenea, în urmă
toarele zile vor fi pre
zentate propuneri vi- 
zind reducerea dobîn- 
zii percepute la vîn- 
zările în rate.

Considerat de unii 
comentatori ca o ac
țiune de „mină forte" 
din partea guvernu
lui, programul suscită 
însă ecouri și reacții 
rezervate în diferite 
cercuri politice, ziare și 
publicații, considerîn- 
du-se că situația ac
tuală a economiei fran
ceze, în care inflația 
s-a dovedit mai puter
nică decît măsurile 
luate în ultimul an, iar 
șomajul continuă să

crească, nu poate da 
loc la previziuni opti
miste.

Astfel, cotidianul e- 
conomic „Les Echos" 
relevă contradicția e- 
xistentă între liberta
tea prețurilor în pro
ducția bunurilor de e- 
chipament și blocarea 
prețurilor la o serie 
de articole. Ziarul se 
întreba, în acest sens, 
„cum vor reacționa 
comercianții «blocați» 
cind vor constata că 
facturile lor cresc ?“

De altfel, Consiliul 
național al comerțu
lui, Confederația gene
rală a întreprinderilor 
mici și mijlocii, Ca
mera de comerț din 
Paris — organisme 
ce reprezintă mili
oane de persoane — 
și-au, exprimat ne
mulțumirea față de 
aceste măsuri care 
încurajează, după pă
rerea lor, concentrarea 
comerțului și a in
dustriei in tot mai 
puține mîini.

Comentînd progra
mul adoptat de gu
vern, ziarul „l’Huma- 
nite" amintea că „din 
decembrie 1972 acesta 
este al VI-lea plan 
antiinflaționist. Re
zultatul: în cursul ul
timilor doi ani și ju
mătate preturile au 
urcat cu 29,4 la sută, 
după datele oficiale, 
și cu 37.5 la sută con

form statisticilor în
treprinse de Confede
rația generală a mun
cii". Pe de altă parte, 
considerînd această o- 
perație ca fiind „re
lativ limitată", ziarul 
„l’Aurore" scria: „De
ciziile nu sînt neglija
bile,, dar va fi oare de 
ajuns impactul lor — 
mai ales psihologic — 
pentru a calma febra 
prețurilor 7“ Pe ace
lași ton, „Le Quoti- 
dien de Paris" apre
ciază că efectele aces
tor măsuri se vor 
asemăna cu acelea 
ale unui „antinevralgic 
care nu atacă rădăci
na răului" și propune 
„o vastă reflecție asu
pra opțiunilor econo
mice și sociale care 
să preceadă o acțiune 
planificată globală".

După cum remarcă 
o serie de observa
tori, rezervele cu care 
a fost primită această 
nouă operațiune anti- 
inflaționistă ilustrea
ză răspîndirea convin
gerilor că actuala cri
ză economică prin care 
trece Franța, ca și 
alte țări capitaliste, 
îmbracă asemenea 
forme și dimensiuni 
incit numai modifi
cări sociale structura
le pot duce Ia o ieșire 
din impas.

Paul 
DIACONESCU

COVENTRY

încheierea „Săptăminii României11
LONDRA 14 — Coresponden

tul nostru transmite : „Săptă- 
mlna României" — importantă 
manifestare consacrată priete
niei dintre popoarele român și 
britanic — s-a încheiat, simbă- 
tă, la Coventry, printr-un car
naval la care au participat nu
meroși locuitori ai acestui cen
tru politic, economic și cultural 
din Marea Britanie. Locuitorii 
din Coventry au avut posibili
tatea să cunoască succesele ob
ținute de poporul român pe ca
lea construirii socialismului, 
frumusețile țării noastre, ilus
trate in cadrul unor expozi
ții, prezentări de filme, specta
cole cultural-artistice.

Faptul că, într-una din zilele 
„Săptămânii României", pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au e- 
fectuat o. vizită la Londra a im
primat manifestărilor consacra

te țării noastre la Coventry o 
amploare deosebită. Oficialități
le și locuitorii orașului au sa
lutat cu satisfacție această vizi
tă, convorbirile fructuoase din
tre șeful statului român și pri
mul ministru Harold Wilson, a- 
preciindu-le ca momente de im
portanță majoră pentru întări
rea și dezvoltarea în continuare 
a relațiilor dintre cele două țări 
și popoare.

Lordul primar al orașului 
Coventry, Charles Ward, pri
marul orașului Galați, loan Be- 
jan (Coventry și Galați sînt o- 
rașe înfrățite), ca și ambasado
rul României la Londra, Pretor 
Popa, au subliniat, in cuvîntări 
rostite cu acest prilej, dorința 
comună de a dezvolta relațiile 
dintre cele două țări, de a le 
extinde în domeniile politic, eco
nomic, tehnico-științific și cul
tural.

în Uniunea Sovietică a fost lansată 
stația automată „Venus 10"

MOSCOVA 14 (Agerpres). — în 
conformitate cu programul de cer
cetare a spațiului cosmic și plane
telor sistemului solar, în Uniunea 
Sovietică a fost lansată, la 14 iu
nie, stația automată „Venus-10“
— informează agenția T.A.S.S. După 
construcție și destinație, stația 
„Venus-10“ este asemănătoare cu 
stația „Venus-9“, lansată la 8 iu
nie anul acesta spre planetă. Cu 
ajutorul celor două stații automate
— precizează T.A.S.S. — oamenii 
de știință doresc să obțină infor
mații mai ample și mai complete 
despre Luceafăr și despre proce

sele fizice din spațiul interplane
tar.

Complexul automat sovietic „Ve- 
nus-10“ a fost plasat pe o traiec
torie interplanetară pornind de pe 
o orbită provizorie de satelit arti
ficial al Pămîntului, sîmbătă, la 
ora 6,30 (ora Bucureștiului). Para
metrii traiectoriei heliocentrice 
interplanetare sînt apropiați celor 
calculați inițial.

Aparatura de pe stațiile „Ve- 
nus-9“ și „Venus-10“ funcționează 
normal. Cele două stații automate 
interplanetare urmează să ajungă 
în apropierea planetei Venus în 
luna octombrie.
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• „STEAUA ROȘIE*.
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La sud de Lisabona, In provin
cia Alentejo, a fost înființată 
prima cooperativă agricolă de 
producție din Portugalia, denu
mită, in mod simbolic, „Steaua 
roșie". Membrii cooperativei 
dispun de 218 ha și vor trece 
de la monocultura plutei la o 
diversificare a producției agri
cole. Cooperativa se bucură de 
sprijinul Institutului de stat 
pentru promovarea agriculturii.

• ARHITECTURA MO
DERNĂ. In capitala bulgară 
începe construirea unui hotel cu 
28 de etaje, care va dispune de 
550 de camere, totalizînd 1058 
de locuri. încăperile se vor ca
racteriza printr-o reușită îmbi
nare a tradițiilor naționale bul
gare în domeniul amenajării in
terioarelor cu cerințele arhitec
turii moderne.

• PRIMUL TELEFON 
PE BAZĂ DE LASER IN 
POLONIA. De doi anI- la 
Institutul de fizică din cadrul 
Politehnicii din Lodz un colec
tiv de cercetători, sub conduce
rea dr. docent J. Karnjewicz, lu
crează la utilizarea laserului 
pentru transmiterea informa
țiilor. Recent a fost realizat pri
mul telefon pe bază de laser. 
Utilizarea laserului în telecomu
nicații fără cablu permite trans
miterea simultană, prin inter
mediul unui fascicul de raze la
ser, a cîtorva milioane de con
vorbiri telefonice sau a cîtorva 
zeci de programe de televiziune. 
Toate elementele acestei apara
turi originale au fost realizate 
In cadrul institutului.

• BOGĂȚIILE CON
TINENTULUI NEGRU. 
Africa ocupă un loc de frunte 
în ce privește rezervele și ex
tracția de materii prime. Con
form unor aprecieri recente, 
subsolul african ar dispune de 
90 la sută din rezervele mon
diale cunoscute de diamante, 
platină și minereuri de crom. 
Aici se află, de asemenea, 25 la 
sută din zăcămintele de bauxită, 
15 la sută din minereul de fier, 
cupru, precum și mari cantități 
de gaze naturale, țiței, cositor, 
zinc, plumb, beriliu, grafit șl 
alte minereuri utile. Cit priveș
te resursele hidroenergetice, A- 
frica dispune de aproape 30 la 
sută din potențialul mondial 
disponibil, Iar pădurile tropicala 
reprezintă 17 la sută din supra
fața împădurită existentă.

• „OASPEȚI" NEDO- 
RIȚI. în afară de S.U.A., ofi
cialități ale defunctului regim 
saigonez, precum și tot soiul de 
afaceriști sud-vietnamezi, caută 
acum refugiu și în Canada. Nu
mai că populația canadiană, ca 
și cea americană, de altfel, nu 
se arată prea bucuroasă de ase
menea oaspeți. Mai ales cind 
este vorba de a „găzdui" figuri 
de tristă notorietate, „expresia 
supremă a corupției și imorali
tății" — pentru a folosi cuvin
tele ziarului „International He
rald Tribune". Este, de pildă, 
cazul lui Dang Van Quang, care 
a acumulat o avere uriașă ca 
traficant de droguri, al lui Ngu
yen Tan Doi, fost director al 
unei mari bănci saigoneze, im
plicat anul trecut într-o afacere 
de primire de mită, sau al Iul 
Tran Shi Tan, fosta căpetenie a 
„secției speciale" în poliția sud- 
vietnameză, faimoasă prin ac
tele sale de sălbăticie. Multe 
ziare canadiene cer, pe bună 
dreptate, să nu se acorde drep
tul de ședere unor atari perso
naje, măturate de valul istoriei, 
și care și-au atras oprobriul în
tregii opinii publice mondiale.

• „SEDAM 500". ° 
navă pe perne de aer de dimen
siuni gigantice, capabilă să 
transporte 400 de pasageri și 60 
de vehicule, ar putea asigura pe 
viitor circulația dintre țărmul 
britanic și cel francez, a anun
țat vineri la Londra un purtător 
de cuvint al companiei „Bri
tish Hovercraft Corporation?' 
(B.H.C.). Ambarcațiunea, denu
mită „Sedam 500", va fi dotată 
cu motoare mai puternice decît 
ale navei „S.R.N. 4", care func
ționează în. prezent în zona a- 
mintită, transportînd 250 de pa
sageri și 30 de vehicule. Pro
iectul, al cărui cost a fost eva
luat la 6 milioane de lire ster
line, a fost lansat în urma a- 
bandonării de către Marea Bri
tanie a tunelului pe sub Marea 
Mînecii. Noul vehicul ar putea 
fi dat în folosință în 1977.

• URBANIZAREA IN 
ANUL 2 000. Treizeci da 
experți ai unor organisme și a- 
genții speciale de pe lingă 
O.N.U., reuniți la Dubrovnik, în 
Iugoslavia, au făcut un schimb 
de opinii în problemele urbani
zării. Demografii apreciază că 
în următoarele trei decenii 
populația globului va crește cu 
3,5 miliarde. Numărul ora
șelor cu peste 1 milion de 
locuitori, care în prezent depă
șește 300. va ajunge la aproxi
mativ 3 000. Necesarul locuințe
lor noi pentru plusul de popu
lație se va ridica la 600—700 de 
milioane.

• ENGLEZII SUB A- 
SALTUL CĂLDURII. După 
ce, recent, mercurul termometru- 
lui coborise sub zero grade, Ma
rea Britanie cunoaște acum căl
duri caniculare. Temperatura 
zilnică se menține, de aproape 
o săptămînă, între 25 și 30 de 
grade. Datorită acestui val ne
obișnuit de căldură, s-au înre
gistrat numeroase incendii în 
păduri, iar în regiunile din vest 
se semnalează secetă. Uniunea 
națională a fermierilor a publi
cat un comunicat in care aver
tizează că. în absența unor mă
suri de urgență, prelungirea ca
niculei riscă să compromită pro
ducția agricolă.


