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Popoarele român și bulgar, vecine și prietene, dau o nouă 

și puternică expresie voinței lor de a întări colaborarea 

frățească în construcția socialismului

Vizita tovarășului Todor Jivkov
in fruntea delegației de partid si guvernamentale

a Republicii Populare Sulgaria
Cu entuziaste manifestări de bucurie, populația Capitalei a salutat pe tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
nutrind convingerea că noul dialog la nivel înalt va întări și mai puternic tradiționalele legături româno - bulgare, 
in interesul prosperității ambelor popoare, al solidarității internaționaliste și unității țărilor socialiste, al cauzei păcii 

și înțelegerii in Balcani și in întreaga lume

Ceremonia primirii pe aeroportul
Luni, 16 iunie, a sosit, intr-o vizită 

oficială de prietenie, la invitația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului de Stat și 
Guvernului Republicii Socialiste 
Rotnânia, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, dele
gația de partid și guvernamentală a 
Republicii Populare Bulgaria, condu
să de tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

O nouă pagină de însemnătate isto

rică se înscrie în cronica legăturilor 
tradiționale româno-bulgare. Intîlni- 
rile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, statornicite ca o 
practică fructuoasă, ca o modalitate 
de conlucrare frățească între vecini 
și prieteni, își dovedesc de fiecare 
dată importanța, rolul determinant în 
dezvoltarea continuă, ascendentă, a 
raporturilor dintre cele două țări și 
popoare, în aprofundarea și amplifi
carea colaborării în toate domeniile, 
în interesul reciproc, al cauzei gene
rale a socialismului, păcii și înțele
gerii în lume.

Capitala patriei noastre, locuitorii 
săi — și prin ei întreaga tară — au

întîmpinat sărbătorește, cu puternică 
însuflețire, cu simțăminte frățești pe 
solii Bulgariei vecine și prietene, 
avînd convingerea că actualul dialog 
la nivel înalt va deschide noi ori
zonturi colaborării româno-bulgare.

...Ceremonia sosirii se desfășoară 
pe aeroportul Otopeni. care este îm
podobit sărbătorește. Pe frontispiciul 
aerogării sînt arborate drapelele de 
stat ale României și Bulgariei 
ce încadrează portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov. 
Exprimînd sentimentele pe care le 
împărtășesc în aceste clipe deose
bite miile de bucureșteni aflati aici, 
toți cetățenii patriei — pe mari pan-

Otopeni
carte sînt înscrise urările : „Bun so
sit in Republica Socialistă România 
tovarășului Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria", „Să se dezvolte 
și să se întărească continuu relațiile 
de prietenie frățească, solidaritatea 
și colaborarea multilaterală dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria".

Este ora 11. Escortată de avioane

(Continuare în pag. a Il-a)

Au început convorbirile oficiale

La Palatul Republicii au, început, 
In ziua de 16 iunie, convorbirile ofi
ciale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Todor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.

La convorbiri participă :
Din partea română : tovarășii 

Manea Mănescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al

P.C.R., prim-ministru al guvernului, 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Ștefan Veitec, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Cornel Burtică, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Emil Dră- 
gănescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
Leonte Răutu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., pre

ședintele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală de colaborare 
economică și tehnico-științifică, loan 
Avram, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini grele, Nicolae Mănescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., ministrul 
energiei electrice, Cornel Onescu, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului județean Te
leorman al P.C.R., Constantin Oan- 
cea, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Trofin Simedrea, ambasa
dorul României la Sofia.

Din partea bulgară : tovarășii

Stanko Todorov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliului 
de Miniștri, Aleksandar Lilov, mem
bru al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, Jivko Jivkov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele părții bulga
re în Comisia mixtă guvernamentală 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică, Petar Danailov, membru 
al C.C. al P.C. Bulgar, ministrul e-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Dineu oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și de tovarășa Elena Ceaușescu 
în onoarea tovarășului Todor Jivkov

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Dragă tovarășe Jivkov,
Dragă tovarășe Stanko Todorov,
Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc, înainte de toate, să-mi exprim satisfacția 

de a vă avea ca oaspeți dragi ai României socia
liste, pe dumneavoastră tovarășe Jivkov și pe cei
lalți membri ai delegației de partid și guvernamen
tale a Republicii Populare Bulgaria și de a vă adre
sa, cu acest prilej, un cordial salut tovărășesc din 
partea Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, a Consiliului de Stat și a Guvernului Repu
blicii Socialiste România, precum și din partea mea 
personal.

îmi este plăcut să evoc, și în acest cadru, rela
țiile frățești, de prietenie și colaborare, dintre parti
dele și țările noastre, puternicele sentimente de sti
mă și prețuire reciprocă, de trainică solidaritate in- 
ternaționalistă ce animă popoarele român și bulgar. 
Ele sînt unite printr-un îndelungat trecut de luptă 
împotriva dominației și asupririi străine, prin activi
tatea consacrată împlinirii aspirațiilor lor sociale și 
naționale, cît și prin munca și eforturile de astăzi în 
construirea socialismului și comunismului în țările 
lor.

Vizita pe care o faceți în România ne dă prilejul 
să evaluăm împreună progresele .obținute în dezvol
tarea relațiilor româno-bulgare în perioada care a 
trecut de la ultima noastră întîlnire și să examinăm, 
totodată, noi posibilități de lărgire a acestor rapor
turi în spiritul Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală dintre țările noastre și în confor
mitate cu interesele celor două popoare, ale cauzei 
păcii și socialismului. România este hotărîtă să dez
volte colaborarea atît cu Republica Populară Bul
garia, cît și cu celelalte țări socialiste. Fără îndo
ială că această colaborare în realizarea Programului 
complex adoptat de comun acord corespunde pe de
plin intereselor fiecărei țări socialiste, cît și afirmă
rii forței socialismului pe plan internațional, politi
cii de cooperare între toate țările socialiste, cauzei 
păcii.

Dragi tovarăși.
Parcurgem astăzi o epocă de mari transformări 

revoluționare, sociale și naționale, de schimbări pro
funde în raportul internațional de forțe, de afirmare 
tot mai puternică a voinței popoarelor de a fi de
plin stăpîne pe bogățiile naționale, pe destinele lor, 
de a conlucra libere și independente, într-un climat 
de pace și securitate. Ca rezultat al schimbărilor pro
duse în viața internațională, al creșterii și dezvol
tării forțelor socialismului, al întăririi unității forțe
lor progresiste și antiimperialiste, în viața interna
țională ș-au realizat pași spre destindere și co
laborare. Este adevărat, cursul spre destindere nu 
se află decît la început. Mai sînt încă puternice forțe

(Continuare în pag. a III-a)

Toastul tovarășului 
Todor Jivkov

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe Manea Mănescu,
Dragi prieteni români,
Tovarășe și tovarăși,
în numele delegației de partid șl guvernamentale 

bulgare și al meu personal mulțumesc în modul cel 
mai cordial pentru amabila invitație de a vizita din 
nou România socialistă, vecină și prietenă. Noi am 
venit la dumneavoastră cu sentimentul bucuriei că 
vom discuta în spirit tovărășesc problemele relații
lor noastre reciproce și ale dezvoltării în conti
nuare, că vom efectua un schimb deschis de păreri 
asupra unor probleme actuale ale timpurilor noastre 
complicate și dinamice.

Mulțumim profund pentru calda întîmpinare șl 
cordiala primire ce ni s-a făcut odată cu pășirea pe 
pămîntul României. Exclamațiile de bucurie ale ce
lor care au ieșit pe străzile Bucureștiului în întîm- 
pinarea noastră, zîmbetele tineretului, florile pionie
rilor — toate acestea au demonstrat încă o dată for
ța și vitalitatea prieteniei noastre.

Mulțumim în mod cordial pentru frumoasele cu
vinte rostite de tovarășul Ceaușescu la adresa țării 
noastre, a poporului bulgar, a Partidului Comunist 
Bulgar.

Sînt dator să relev că întîlnirile și convorbirile 
noastre periodice au devenit deja o tradiție și o prac
tică utilă în dorința noastră reciprocă de a extinde 
și adinei relațiile de prietenie dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre. în astfel de momente ne 
amintim din nou de cuvintele pline de conținut ale 
lui Gheorghi Dimitrov, rostite la semnarea primului 
tratat de alianță bulgaro-român de la București, că 
după ce ne vom fi angajat să construim podul de 
fier peste Dunăre, va trebui să făurim și un pod 
între mințile, inimile și sufletele oamenilor.

Privind drumul parcurs, putem declara că azi, în 
condițiile socialismului, bulgarii și românii trăiesc ca 
frați, că prietenia și colaborarea rodnică dintre parti
dele și țările noastre se întăresc necontenit pe baza 
marxism-leninismului și internaționalismului so
cialist.

De aceea, cu toată plăcerea împărtășesc încrederea 
că și actuala noastră întîlnire va fi utilă și va de
termina un nou avînt colaborării bulgaro-române. în 
interesul celor două popoare, al comunității socialis
te, în interesul binelui în Balcani, în Europa și în 
lume. O mărturie despre aceasta o constituie evoluția 
cu succes a convorbirilor care au început azi.

Tovarășe și tovarăși.
Prezenta noastră întîlnire se desfășoară într-o at

mosferă internațională plină de evenimente remar
cabile, în atmosfera de destindere și intensificare a

(Continuare în pag. a IlI-a)

Președintele Republicii Portugalia, Francisco da Costa Gomes, și-a încheiat vizita în țara noastră 
• Tratat de prietenie și colaborare între Republica Socialistă România și Republica Portugalia 

• Comunicat comun • Plecarea înalților oaspeți >n pagina a v-a
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cu reacție ale forțelor noastre ar
mate, aeronava prezidențială ateri
zează pe pista aeroportului.

La coborîrea din avion, tova
rășul Todor Jivkov este salutat 
cu multă căldură de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov își string îndelung 
miinile, se îmbrățișează.

In întîmpinarea înalților oaspeți 
au venit tovarășii Manea Mănescu, 
Ștefan Voitec, Cornel Burtică, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Leonte Răutu, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Iosif Banc, 
Mihai Dalea, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Ion Ioniță, Vasile Patilineț, 
loan Ursu, precum și membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guvernului, con
ducători ai unor instituții centrale șl 
organizații obștești, generali.

Slnt prezenți ambasadorul Româ
niei la Sofia, Trofin Simedrea, șl 
ambasadorul Bulgariei la București, 
Ivan Abagiev.

Tovarășul Todor Jivkov este înso
țit în această vizită de tovarășii : 

- Stanko Todorov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P. C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Aleksandăr Lilov, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, Jivko Jivkov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții bulgare 
în Comisia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică și tehnico-ști- 
lnțifică, Petar Danailov, membru al 
C.C. al P.C. Bulgar, ministrul ener
giei electrice, Tonceo Ceakîrov. mem
bru supleant al C.C. al P.C. Bulgar, 
ministrul construcțiilor de mașini 
și metalurgiei, Andon Traikov, 
membru supleant al C.C. al P.C. Bul
gar, prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Liubomir Boncev, 
membru al C.C. al P.C. Bulgar, prim- 
secretar al Comitetului județean Vi- 
din al P.C. Bulgar.

O gardă militară prezintă onorul. 
Răsună apoi acordurile solemne ale 
imnurilor de stat ale Republicii 
Populare Bulgaria și Republicii’ So
cialiste România. In semn de 
Salut sînt trase 21 de salve de arti
lerie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov trec în revistă garda 
de onoare.

Urmează prezentarea șefilor mi
siunilor diplomatice acreditați la 
București, precum și a persoanelor 
oficiale române venite în Intîm- 
pinare.

Bucureștenii aflați la aeroport — 
și împreună cu ei tineri bulgari ce 
studiază în România, precum și ce
tățeni ai Bulgariei prietene aflați 
în schimb de experiență în țara 
noastră — își manifestă, prin ovații 
și urale, deplina satisfacție pentru 
această nouă întîlnire între tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
care pune pregnant în evidentă trăi
nicia bunelor raporturi ce se dezvol
tă constant între cele două țări so
cialiste vecine, sentimentele de prie
tenie frățească și solidaritate ce u- 
heSc popoarele rorhân și bulgar. 
Mulțimea poartă portretele tovarăși- 

' lor Nicolae Ceaușescu și Todor Jiv
kov, flutură stegulețe cu culorile na
ționale ale celor două țări. Se scan
dează. minute în șir, „Ceaușescu — 
Jivkov".

Aceeași ambianță de caldă priete
nie domnește și de-a lungul între
gului traseu. Bulevardele pe care le 
străbate coloana sint împodobite cu 
drapelele de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii Popu
lare Bulgaria, străzile sînt împodo
bite cu ghirlande de flori. Numeroși 
locuitori ai Bucureștiului poartă 
pancarte și panouri pe care sînt în
scrise cuvinte de salut și bun venit.

în Piața Scînteii, în uralele mulți
mii. tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov coboară din 
mașină. în semn de înaltă cinstire, 
tovarășului Todor Jivkov 1 se înmî- 
nează cheia orașului.

Dînd glas sentimentelor pe care le 
împărtășesc în aceste momente toti 
locuitorii Capitalei, tovarășul Gheor

ghe Cioară, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., primarul ge
neral al Capitalei, spune :

în numele Comitetului municipal 
de partid și al Consiliului popular 
al Capitalei, al tuturor locuitorilor 
Bucureștiului, vă rog să-mi îngă
duiți, mult stimate tovarășe Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar, președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria, să 
vă adresez dumneavoastră și celor
lalți înalți oaspeți bulgari un cor
dial bun venit și salutări călduroase.

Doresc, de asemenea, să mă folo
sesc de acest prilej pentru a saluta 
cu deosebită căldură și dragoste pe 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conducător iubit 
al partidului și statului.

Vă rog să-mi permiteți, mult sti
mate tovarășe Jivkov, ca să vă în- 
mînez cheia orașului București, ca 
simbol al înaltei stime și prețuiri pe 
care o acordăm harnicului și talenta
tului popor bulgar, dumneavoastră 
personal, al prieteniei și solidarității 
dintre țările și partidele noastre.

Luînd cuvîntul, tovarășul Todor 
Jivkov a spus :

Stimate tovarășe prim-secretar al 
Comitetului municipal de partid șl 
primar general al Capitalei,

Doresc să exprim mulțumirile mele 
calde pentru încrederea pe care 
ne-ați exprimat-o nouă înmînîndu-ne 
cheia orașului București, pentru pri
mirea deosebit de cordială pe care 
ne-o acordă cetățenii orașului dum
neavoastră.

Doresc orașului București să se 
dezvolte tot mal mult din punct de 
vedere politic, cultural, industrial, ca 
centru și capitală a României fră
țești.

Trăiască și să se întărească prie
tenia rodnică româno-bulgară !

Asistăm la un moment semnifica
tiv pentru atmosfera caldă în care 
se desfășoară primirea înalților oas
peți bulgari. Pionieri și grupuri de 
tineri oferă tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov buchete 
de flori.

Răsună cîntece revoluționare româ
nești și bulgărești, interpretate de 
ansamblurile artistice ale armatei și 
ale Rapsodiei Române. Se scandează 
„Ceaușescu — Jivkov", „Ceaușescu — 
Jivkov". Cei doi conducători de 
partid și de stat răspund cu căldură 
la ovațiile entuziaste ale mulțimii.

Coloana de mașini parcurge apoi 
șoseaua Kiseleff, unde domnește a- 
ceeași puternică însuflețire.

La intrarea în Piața Victoriei, 
trompetiști, purtători ai cravatelor 
roșii cu tricolor, intonează semnalul 
pentru onor.

în fața drapelului de stat 
al Republicii Socialiste România 
se primește raportul pionieresc. Un 
grup de copii oferă tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
insigne și cravate pionierești.

Depunerea unei
Luni după-amiază, tovarășul To

dor Jivkov, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Bul
garia, a depus, în semn de omagiu, 
o coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism.

împreună cu înaltul oaspete au 
venit să aducă piosul lor omagiu ce
lor care au luptat pentru înaltele 
idealuri ale poporului român mem
brii delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Populare Bul
garia — tovarășii Stanko Todorov, 
Alexandăr Lilov, Jivko Jivkov, Pe
tar Danailov, Tonceo Ceakîrov, An
don Traikov, Liubomir Boncev.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Emil Bobu, Gheorghe Cioară, 
Leonte Răutu, general-colonel Ion 
Coman, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-adjunct al ministrului apărării

Răspunzînd dragostei pe care o 
exprimă cei mai tineri cetățeni ai 
patriei, educați în spiritul prieteniei 
și solidarității internaționaliste, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov îmbrățișează cu căldură pe 
micii pionieri.

Apropiindu-se de copii, tovarășul 
Todor Jivkov le adresează un cald 
salut din partea pionierilor bulgari, 
le urează succese în muncă și la 
învățătură.

— Trăiască prietenia dintre pio
nierii români și bulgari I — urează 
tovarășul Todor Jivkov.

— Trăiască ! Trăiască ! — răspund 
în cor copiii, izbucnind în puternice 
urale.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și primul secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, împreună cu cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat a celor două țări, 
străbat pe jos piața. In uralele ne- 
sfîrșite ale mulțimii.

Pionierii oferă în cinstea înalților 
oaspeți un scurt program artistic- 
sportiv de o exuberantă tinerețe. Ei 
prezintă în același timp s&ne care 
înfățișează, într-o sugestivă expresie 
coregrafică, diferitele activități prac
tice. felul în care se pregătesc pio
nierii și elevii pentru viață și mun
că. pentru a deveni constructori de 
nădejde ai comunismului pe pămln- 
tul scump al patriei.

între timp, în centrul pieței își 
deschide petalele o uriașă floare ale 
cărei contururi le desenează cu 
trupurile lor elevii și studenții. în 
vîrful piramidei care se ridică din 
centrul ei. tinere fete, îmbrăcate în 
costume populare românești și bul
gare. înalță drapelele de stat ale ce
lor două țări.

Se încinge apoi o imensă horă, o 
horă a prieteniei șl frăției româno- 
bulgare, în care, invitați de tineri și 
tinere înveșmîntate în frumoase 
straie populare, se prind tovarășii 
Nicolae .Ceaușescu și Todor Jivkov.

Cei doi conducători de partid și de 
stat se îndreaptă apoi spre reședin
ța înalților oaspeți, însoțiți de a- 
celași entuziasm vibrant, de aceleași 
aclamații și urale pțin care bucu
reștenii își exprimă Sentimentele de 
stimă și prietenie frățească pe care 
le nutresc față de poporul bulgar, 
satisfacția cu care întîmpină această 
nouă întîlnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
menită să asigure dezvoltarea as
cendentă a relațiilor de colaborare 
multilaterală româno-bulgare. în in
teresul celor două popoare, al cau
zei socialismului și păcii în lume.

La reședința oficială, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
se întrețin într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
urat încă o dată solilor poporului 
bulgar prieten un bun venit pe pă- 
mîntul Româpiei.

Vă mulțumim pentru primirea 
frumoasă care ne-ați rezervat-o, a 
spus tovarășul Todor Jivkov. Ea 
constituie o expresie a frăției din
tre țările noastre. (Agerpres)

coroane de flori
naționale și șef al Marelui Stat Ma
jor, Constantin Dăscălescu, membru 
al C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, generali și ofițeri superiori.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Sofia, Trofin Simedrea, și 
ambasadorul bulgar la București, 
Ivan Abagiev.

La sosire, o companie militară, a- 
liniată pe platoul din fața monu
mentului, a prezentat onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Bulgaria.

După depunerea coroanei, asisten
ța a păstrat un moment de recule
gere.

A fost vizitată apoi rotonda mo
numentului.

în încheierea solemnității, perso
nalitățile bulgare și române au pri
mit defilarea gărzii de onoare.

Pe întreg traseul, de la aeroport la reședința rezervată înalților oaspeți bulgari, populația Capitalei a salutat cu entuziaste manifestări de bucuria 
pe tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, exprimîndu-și astfel dorința de întărire și mai puternică a relațiilor de prietenie dintre partiaeie, po

poarele și țările noastre

MUN1ST BULGAH !

Nesfîrșlte urale in cinstea prieteniei româno-bulgare

Toate forțele din agricultură sînt concentrate în aceste zile la lu
crările de evacuare a apelor de pe culturi — acolo unde ploile.au fost 
In ultima vreme mai abundente — și la executarea prășitului. Răspun- 
zind chemării organizațiilor de partid, in cele mai multe comune șl 
sate au ieșit la cimp, in cursul zilei de duminică, un mare număr 
de oameni. Luni dimineața, profitind că timpul a fost excepțional de 
frumos in aproape toată țara, lucrările in cimp au fost reluate cu și 
mai multă intensitate. In legătură cu desfășurarea lucrărilor de eva
cuare a apelor și de intreținere a culturilor, corespondenții noștri 
transmit t

NEAMȚ. După cum se știe, ploile 
abundente care au căzut în săptă- 
mîna trecută în județ au făcut ca 
apa să băltească pe o suprafață de 
3 500 ha, ocupată în special cu plante 
prășitoare. La indicația biroului co
mitetului județean de partid, forțele 
mecanice și umane din cooperativele 
agricole Brusturi. Timișești, Căciu
lești, Urecheni, Păstrăveni și altele, 
care au avut suprafețe mai însem
nate afectate de băltiri, au fost mo
bilizate cu prioritate la săparea de 
canale în vederea evacuării apei. în 
acest scop, au fost folosite și un nu
măr de 45 pompe din sistemele de 
irigații. Duminică și luni, de pildă, 
s-a acționat cu toate forțele pentru 
evacuarea apelor de pe ultimele 400 
ha ocupate cu culturi prășitoare. si
tuate în zona localităților Icușești și 
Ion Creangă.

Paralel cu această importantă ac
țiune și imediat ce terenul s-a zvin- 
tat, toți oamenii satelor, de la mic 
la mare, au ieșit în cîmp la prășit, 
în zilele de duminică și luni, de 
exemplu, în cooperativele agricole din 
Bodești, Moldoveni, Secuieni, Gru- 
măzești, Costișa, Roznov și altele, 
mii de oameni au lucrat la prășitul 
culturilor. De reținut că, la chemarea 
organizațiilor de partid, alături de 
vîrstnici au venit să lucreze la pră
șit și un număr mare de elevi.

— Pe ogoarele unității noastre, 
spre exemplu, ne spunea tov. Vasile 
Tomescu, președintele cooperativei 
agricole din Bodești, imediat ce clo
poțelul a sunat încheierea anului șco
lar, peste 300 de elevi au ieșit alături 
de părinții și bunicii lor la prășitul 
porumbului. Datorită acestui sprijin, 
luni am reușit să încheiem prașilp I 
Ia porumb pe întreaga suprafață-de 
700 ha. Brigadierii Gh. Romilă și Va
sile Chiriță, care munceau alături de 
elevi pe tarlalele „Holm" și „Almaș", 
ne-au mărturisit că sînt foarte mul
țumiți de calitatea lucrărilor execu
tate de către școlarii satului. Și la 
Bălțătești, alături de cooperatori au

AMPLĂ MOBILIZARE DE FORȚE, ACȚIUNI HOTĂRÎTE PENTRU

• înlăturarea băltirii apelor 
de pe terenurile agricole

• Prășitul grabnic al culturilor 
și distrugerea buruienilor

participat duminică la prășit 200 de 
elevi. De asemenea, numeroși elevi 
au lucrat în cîmp și la Costișa, Roz
nov ș.a. Din situația operativă re
zultă că, numai în primele două zile 
de vacanță, pe ogoarele județului 
Neamț au ieșit la prășit aproape 
4 000 de elevi, care au efectuat lu
crări de întreținere pe aproape 2 000 
ha cu porumb. (Ion Manea).

BACĂU. Și în acest județ, impor
tante suprafețe de teren au exces 
de apă. Acolo unde s-au constatat 
băltiri, cooperatorii au ieșit în mare 
număr la săparea de canale și șan
țuri de scurgere. La cooperativele 
agricole din Buhoci și Săucești au 
fost folosite motopompele de la iri

gații, cu ajutorul cărora apa a fost 
deversată în rîuri. Mai sînt afectate 
de apă unele suprafețe mai mici, dar 
prin acțiunile ce se întreprind în 
continuare ea va fi evacuată în Timp 
scurt. Pe terenurile scurse și zvîn- 
tate s-a lucrat duminică la prășit. 
De exemplu, pe ogoarele cooperati
velor agricole și ale I.A.S. Traian, 
Bacău și Sascut au ieșit sute de oa
meni la întreținerea culturilor, recol

tatul și depozitatul furajelor. în aju
torul cooperatorilor și mecanizatori
lor, al lucrătorilor din I.A.S. au ve
nit circa 7 500 de elevi și funcționari 
din comunele județului. La Itești, 

• bunăoară, sute de cooperatori și elevi, 
conduși de brigadierul Nicolae Ma- 
tache, au plivit pe tarlalele de la Ciu- 
mași, iar mecanizatorii Vasile Patri
ciii, Ștefan Luca și Vasile Nichita au 
executat prășitul mecanic pe ultimele 
60 de ha însămînțate cu porumb. Cu 
aceeași hărnicie s-a lucrat și In coo
perativele agricole din Fărăoani, Că-, 
iuți, Luizi Călugăra, Săucești, Be- 
rești-Tazlău. La Luizi Călugăra s-a 
încheiat prășitul mecanic pe întreaga 
suprafață de 450 ha cu porumb, iar 

cooperatorii au început cea de-a 3-a 
prașilă la sfecla de zahăr. Ing. Ale
xandru Dănilă, director adjunct la 
direcția agricolă județeană, a făcut 
un bilanț al eforturilor depuse în 
această zi. „în întreg județul au fost 
prășite mecanic și manual 6 250 ha 
cu porumb, au fost tratate și plivite 
aproape 1 000 ha cu ceapă, cartofi și 
grîu, au fost recoltate fînețele și tri- 
folienele de pa o suprafață de 800 ha 

și însilozată o cantitate de 3 000 tone 
de furaje". Este un bilanț rodnic al 
zilei de duminică. (Gh. Baltă)

COVASNA. Precipitațiile abunden
te din ultima perioadă au făcut ca 
în unele locuri apa să băltească pe 
terenurile agricole. Duminică, peste 
7 000 de țărani, ajutați de 2 500 lucră
tori din întreprinderile industriale din 
județ și de elevi, au muncit pe cîmp. 
Astfel, a fost evacuată apa de pe o 
suprafață de 150 ha situată în lunca 
Rîului Negru și a Oltului. Pe tarla
lele unde pămîntul a fost mai zvîn- 
tat s-a lucrat la întreținerea cultu
rilor. Astfel, au fost prășite peste 
950 ha cultivata cu cartofi, peste 350 

ha cultivate cu sfeclă de zahăr și 
mac. Au fost executate și alte lu
crări agricole. Astfel, au fost reînsă- 
mînțate cu porumb siloz 31 ha, au 
fost recoltate trifolienele de pe 184 
ha și însilozate cantitățile strînse de 
pe 36 ha, s-a cosit fîn de pe margi
nea drumurilor pe o lungime de 42 
km. (Geza Tomori)

VASLUI. Timpul frumos a permis, 
în cursul zilei de duminică, 15 iunie, 
ca în unitățile agricole din județul 
Vaslui să se acționeze cu hotărîre 
pentru executarea lucrărilor de eli
minare a excesului de apă de pe 
terenurile ocupate de culturi și pă
șuni, pentru continuarea prășitului 
la floarea-soarelui, sfecla de zahăr 
și porumb, precum șl la recoltatul șl 
transportul furajelor, strînsul fructe
lor etc. La lucrările din agricultura 
cooperatistă au participat mii de oa
meni, au fost utilizate peste 1 100 de 
tractoare și alte mijloace mecanice, 
cele mai bune rezultate fiind obți
nute de către mecanizatorii din sta
țiunile Banca, Ciocani, Grivița, Vas
lui, Codăești, Tutova și altele. în ve
derea utilizării din plin a timpului 
de lucru, organele și organizațiile de 
partid desfășoară o susținută muncă 
politică pentru ca în fiecare unitate 
să se lucreze la prășit cu toate for
țele umane și mijloacele existente, 
să se asigure o bună organizare a 
muncii. Ca urmare, în multe unități 
s-a încheiat cea de-a doua prașilă la 
floarea-soarelui și sfecla de zahăr și 
continuă prașila a doua la porumb. 
Se evidențiază în acest sens membrii 
cooperativelor agricole din Berezeni, 
Rînceni, Vetrișoara, Rinzești, Corbi, 
Perieni, Huși, Stănllești, Tîrzii, Drîn- 
ceni și altele. La C.A.P. Bogdănița, 
In ultimele zile nu s-a putut lucra 
mecanic. Oamenii însă au ieșit în 
cîmp pentru a prăși manual. Ca ur
mare, la floarea-soarelui și cartofi 
prașila a doua s-a încheiat. Pentru 
urgentarea lucrărilor de întreținere, 
în majoritatea comunelor, alături de 
cooperatori și mecanizatori, lucrează 
la prășit și alți angajați, precum și 
elevi din localitate. La Fălciu, după 
cum ne-a informat tov. Iacob Sava, 
secretarul comitetului comunal de 
partid, cu sprijinul angajaților s-au 
prășit circa 300 ha cu porumb. De 
asemenea, elevii sînt prezenți cu 
deosebire la lucrările din grădina de 
legume și din vie. (C. Lăluci)

AU ÎNDEPLINIT planul cincinal
• Pe panoul de onoare al Între

cerii socialiste care se desfășoară în 
toate întreprinderilte industriale din 
județul Neamț pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen și-a 
înscris numele si colectivul între
prinderii „Electrocentrale" Bistrița. 
Onorîndu-și sarcinile actualului cin
cinal cu 197 de zile mai devreme, 
acest harnic colectiv a creat toate 
condițiile tehnico-materiale pentru 
ca pînă la sfîrșitul anului să reali
zeze și să furnizeze suplimentar în 
sistemul energetic național 500 mi
lioane kWh energie electrică, 
ceea ce este suficient pentru func
ționarea neîntreruptă a întregii plat
forme chimice din Săvinești pe timp 
de 10 luni. Cu aceasta, numărul uni
tăților industriale din județul Neamț 
care și-au realizat sarcinile planului 
cincinal a ajuns la. 10. (Ion Manea).

în toate localitățile reședință de județ

Mari magazine universale san generale
• O rețea de 24 noi magazine tip BIG e Pînă în 1980, supra
fața unităților de desfacere va crește cu aproape 80 la sută

Pină în prezent, tn 20 de localități 
reședință de județ funcționează mari 
magazine universale, urmînd ca în 
cursul acestui an alte 6 unități si
milare să fie date în folosință Ia Ba
cău, Brașov, Craiova. Reșița, Slati
na și București (Centrul comercial 
„Bucur" din Obor). După cum am 
fost informați la Ministerul Comer
țului Interior, se prevede ca pînă la 
sfîrșitul viitorului plan cincinal să 
funcționeze în toate localitățile reșe
dință de județ cîte un mare maga
zin. (Sînt deja în construcție sau vor 
începe în curînd lucrările de con
strucții la magazinele din Botoșani, 
Brăila, Cluj-Napoca, Tîrgoviște, Arad, 
Drobeta Turnu-Severin, Sibiu, Sf. 
Gheorghe, București — în cartierul 
Drumul Taberei).

Recent, pornind de Ia utilitatea și 
eficienta magazinelor tip BIG, de la 
avantajele pe care le prezintă aceste 
unități pentru buna aprovizionare a 
populației, s-a aprobat un program 
special de construire a 24 de maga

• Colectivele a 20 do unități 
conomlce din județul Dolj au rapor
tat. pînă în prezent, îndeplinirea 
sarcinilor actualului cincinal la prin
cipalii indicatori. Acest succes a ge
nerat un spor de producție de 1,7 mi
liarde lei realizat peste prevederii» 
cincinalului.

• întreprinderea de prelucrare • 
lemnului din Timișoara se numără 
printre unitățile industriale care au 
îndeplinit, Înainte de termen, planul 
cincinal. Pînă la finele perioadei, 
colectivul Întreprinderii va realiza 
în plus față de sarcina planificată o 
producție în valoare de 133 milioane 
lei și va livra suplimentar, la export, 
mobilă și alte produse din lemn In 
valoare de 25 milioane lei valută.

zine BIG (cu o suprafață cuprinsă 
între 1 200 și 8 600 mp fiecare). Ast
fel. pînă la sfîrșitul anului 1980, în 
mai multe centre muncitorești vor fi 
puse la dispoziția populației aseme
nea unități comerciale : la Caranse
beș, Petroșani, Mediaș, Reghin, Tîr- 
năveni, Turda, Făgăraș, Pașcani, Hu
nedoara, Oțelul Roșu, Dej, Curtea 
de Argeș, Cîmpulung, Călărași, 
Codlea, Zalău, Bistrița ș.a. Prin 
toate aceste construcții, prin noi
le unități care se vor amplasa la 
parterele blocurilor de locuințe (for
ma principală de sporire a suprafe
ței de desfacere), prin modernizarea 
actualelor magazine, ca și prin re
aducerea în circuitul comercial a unor 
foste vaduri de desfacere se esti
mează creșterea cu aproape 80 la su
tă — în 1980, față de 1970 — a su
prafeței unităților din cadrul M.C.I. 
care vor sta la dispoziția populației.

Mihai IONESCU

ploile.au
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Dineu oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și de tovarășa Elena Ceaușescu 

în onoarea tovarășului Todor Jivkov

Au început convorbirile oficiale

(Urmare din pag. T)
care pot pune în pericol pacea și 
securitatea internațională. Toate 
acestea impun întărirea solidarită
ții, a unității țărilor socialiste, a 
tuturor forțelor antiimperialiste și 
progresiste, pentru a asigura 
cursul destinderii, o politică de 
pace șl colaborare internațională.

Iată de ce România desfășoară 
o intensă activitate consacrată 
promovării unei politici noi, demo
cratice în lumea de azi. Dezvoltăm 
larg colaborarea, prietenia și soli
daritatea cu toate țările socialiste, 
cu țările în curs de dezvoltare ; 
extindem cooperarea cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială, participăm tot mai 
activ la diviziunea internațională 
a muncii, la schimbul mondial de 
valori materiale și spirituale. La 
baza relațiilor noastre internațio
nale așezăm ferm principiile ega
lității depline în drepturi, respec
tului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc, 
renunțării la forță și la amenin
țarea cu forța, respectării dreptu
lui fiecărui popor de a-și făuri 
soarta corespunzător dorințelor și 
intereselor sale vitale.

Ne pronunțăm ferm pentru în
făptuirea securității europene,

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

pentru ținerea cît mai curînd a 
Conferinței general-europene la 
nivelul cel mai înalt. Acordăm o 
importanță deosebită colaborării și 
înțelegerii între statele balcanice. 
Considerăm că trebuie făcut totul 
pentru soluționarea politică a si
tuației din Cipru, în spiritul păs
trării independenței și integrității 
statului cipriot. Sîntem, de aseme
nea, profund interesați să se a- 
jungă la reglementarea politică a 
conflictului din Orientul Mijlociu.

Mai mult ca oricînd, considerăm 
că este timpul ca toate popoarele, 
opinia publică mondială să acțio
neze în spiritul celei mai înalte 
responsabilități pentru înfăptuirea 
unor măsuri concrete de dezarma
re și, în primul rînd, de dezarma
re nucleară.

România se pronunță ferm pen
tru rezolvarea problemelor legate 
de lichidarea subdezvoltării — 
care constituie un rezultat al poli
ticii imperialiste, coloniajiste și 
neocolonialiste — pentru reali
zarea unei noi ordini economice 
internaționale, bazată pe deplina 
egalitate în drepturi, pe raporturi 
echitabila în colaborarea econo
mică, menite să asigure progresul 
rapid al țărilor slab dezvoltate. 
Totodată, această nouă ordine eco
nomică trebuie să deschidă per
spectiva progresului economico- 
social al tuturor țărilor, să asi

gure bunăstarea și fericirea tutu
ror popoarelor.

Trebuie să facem totul pentru a 
pune cuceririle științei, ale cunoaș
terii umane în serviciul progresu
lui omenirii, al fiecărei națiuni, 
pentru ca ele să servească nu dis
trugerii, ci bunăstării și fericirii 
popoarelor întregii lumi.

în soluționarea problemelor com
plexe ale vieții internaționale' se 
impune participarea activă a tu
turor statelor, fie ele mari sau 
mici, indiferent de orînduirea lor 
socială. Desigur, noi acordăm o 
mare atenție țărilor' mici și mij
locii, țărilor în curs de dezvoltare, 
țărilor nealiniate, care trebuie să 
participe activ la soluționarea pro
blemelor internaționale.

Considerăm că este în interesul 
tuturor popoarelor să crească rolul 
Organizației Națiunilor Unite' în 
viața internațională, să se asigure 
aplicarea principiilor dreptului in
ternațional în relațiile dintre state.

Mai mult ca oricînd este necesa
ră întărirea colaborării țărilor so
cialiste, unității mișcării comuniste 
și muncitorești, solidarității cu 
toate partidele și forțele socialiste 
și progresiste, cu mișcările de eli
berare națională, cu toți cei care 
se pronunță pentru o politică 
antiimperialistă, anticolonialistă, 
pentru pace și securitate interna
țională. România și Partidul Co
munist Român vor face totul pen

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și to
varășa Elena Ceaușescu au oferit, 
luni, un dineu oficial în onoarea 
tovarășului Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria.

Au participat tovarășii Manea 
Manescu, Emil Bobu, Ștefan Voi- 
tec, Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Emil Drăgănescu, Petra 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Leonte Rău tu, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan An
drei, Iosif Banc, Mihai Dalea, Mi
hai Gere, Nicolae Giosan, Ion Io- 
niță, Vasile Patilineț și loan Ursu, 
Mihai Marinescu și Angelo Micu- 
lescu, viceprim-miniștri ai guver
nului, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, mem
bri ai C.C. al P.C.R.. al 
Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători de instituții cen
trale, organizații de masă și ob
ștești, personalități ale vieții noas
tre cultural-științifice, generali.

Au luat parte tovarășii Stanko 
Todorov, Alexandăr Lilov, Jivko 
Jivkov, Petar Danailov, Tonceo 
Ceakîrov, Andon Traikov, Liubo- 
mir Boncev, celelalte persoane 
oficiale bulgare.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o ambianță de caldă priete
nie, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov au rostit 
toasturi.

Urmărite cu viu interes și sub
liniate cu aplauze de cei prezenți, 
toasturile au fost marcate în mod 
solemn la terminarea lor de into
narea Imnurilor de stat ale Repu
blicii Populare Bulgaria și Repu
blicii Socialiste România.

(Agerpres)

tru întărirea acestei colaborări șl 
solidarități.

Dorim să conlucrăm strîns cu 
Partidul Comunist Bulgar, de care 
ne leagă vechi relații de colabora
re, cu Republica Populară Bul
garia, precum și cu toate țările so
cialiste în realizarea obiectivelor 
privind dezvoltarea socialistă a 
fiecărui stat, pentru triumful po
liticii de destindere, pace și co
laborare.

Dragă tovarășe Jivkov,

Exprimîndu-mi, încă o dată, 
convingerea că vizita pe care o fa
ceți va întăhi și mai mult priete
nia și colaborarea frățească dintre 
țările și partidele noastre, vă do
resc din inimă să vă simțiți cît 
mai bine în România.

Vă invit să toastăm
— în sănătatea tovarășului și 

prietenului nostru drag, Todor 
Jivkov ;

— în sănătatea tuturor oaspeți
lor noștri din Bulgaria prietenă ;

— pentru prietenia, solidaritatea 
și colaborarea dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist Bulgar, dintre popoarele 
român și bulgar.

Să ■ urăm poporului prieten bul
gar multă prosperitate, bunăstare 
și fericire !

Pentru triumful cauzei socialis
mului și păcii în lume ! (Aplauze).

(Urmare din pag. D
nergiei electrice, Tonceo Ceaktrov, 
membru supleant al C.C. al P.C. 
Bulgar, ministrul construcțiilor de 
mașini și metalurgiei, Andon Trai
kov, membru supleant al C.C. al 
P.C. Bulgar, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Liu- 
bomir Boncev, membru al C.C. al 
P.C. Bulgar, prim-secretar al Comi
tetului județean Vidin al P.C. Bul
gar. Ivan Abagiev, membru al C.C. 
al P.C. Bulgar, ambasadorul Bulga
riei la București.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov s-au informat reciproc

fntîlnire protocolară

Tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, a făcut, 
luni după-amiază. o vizită protocola
ră tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România. 

La ceremonia primirii pe aeroportul Otopenl

în legătură cu desfășurarea construc
ției socialiste in România și Bulga
ria și au avut un larg schimb da 
vederi privind stadiul actual și posi
bilitățile de dezvoltare a relațiilor 
dintre țările, partidele și popoarele 
noastre.

In cursul convorbirilor, s-a rele
vat cu profundă satisfacție că ra
porturile de prietenie, solidaritate șt 
colaborare multilaterală dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist Bulgar, dintre România și 
Bulgaria se îmbogățesc și se întă
resc continuu, în interesul popoare
lor român și bulgar, al cauzei socia
lismului și înțelegerii intre națiuni.

A participat tovarășul Manea Mă- 
nescu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului.

A luat parte tovarășul Stanko To
dorov, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia.

Dialogul Ia nivel înalt a reliefat, 
totodată, hotărîrea celor două țări de 
a folosi mai deplin posibilitățile pe 
care le oferă progresele rapide obți
nute de ele în dezvoltarea unei eco
nomii moderne, în construcția socia
listă, în scopul extinderii și aprofun
dării conlucrării frățești, pe multiple 
planuri, intensificării și diversificării 
cooperării industriale și specializării 
în producție pe baze reciproc avan
tajoase.

Convorbirile s-au desfășurat Intr-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie, de deplină înțelegere și 
stimă reciprocă.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Todor Jivkov s-au întreținut într-o 
ambianță de caldă prietenie, au a- 
vut un schimb de vederi premergă
tor convorbirilor oficiale, care au în
ceput în aceeași zi, sub semnul do
rinței comune de a dezvolta și în
tări relațiile frățești dintre partidei», 
țările și popoarele noastre.

Toastul tovarășului 
Todor Jivkov

(Urmare din pag. D
luptei popoarelor pentru pace și 
securitate. Sîntem martorii înfrîn- 
gerilor suferite de politica „războ
iului rece“, în ciuda încercărilor 
acesteia de a se opune. Iar pe de 
altă parte, tot mai mult se afirmă 
principiul leninist al coexistenței 
pașnice între statele cu orînduire 
■ocială diferită.

O expresie puternică a acestui 
proces favorabil o constituie Confe
rința pentru securitate și cooperare 
în Europa, care se apropie cu succes 
de încheierea ei. Cu o victorie 
strălucită s-a încununat lupta e- 
roică a popoarelor din Vietnamul 
de sud și din Cambodgia împotri
va imperialismului și regimurilor 
vîndute, pentru independență și 
progres social, victorie pe care noi 
o salutăm cp toată căldura. Spo
resc și se întăresc succesele for
țelor păcii și progresului și în alte 
zone ale lumii.

Și dacă ne-am întreba care este 
principala cauză a schimbărilor în 
relațiile internaționale, fără îndo
ială răspunsul va fi — aceasta este 
activitatea și politica consecvent 

pașnică a Uniunii Sovietice, a tu
turor statelor comunității socia
liste ; aceasta este coeziunea și pu
terea lor multilaterală, uriașa lor 
influență pe arena mondială ; 
aceasta este lupta activă a popoa
relor, a tuturor forțelor progresis
te și iubitoare de pace.

Desigur, sînt necesare încă foarte 
multe eforturi pentru întărirea pă
cii mondiale, pentru dezvoltarea pe 
mai departe a relațiilor de bună 
vecinătate în Balcani — zonă în 
care trăim și muncim și noi. Pro
blema Ciprului este nerezolvată. 
Nesoluționată este și problema Ori
entului Apropiat.

Republica Populară Bulgaria și 
Republica Socialistă România, ca 
participante active la organizația 
Tratatului de la Varșovia, aduc o 
contribuție reală la progresul rea
lizat pe linia destinderii atmosferei 
internaționale. Nu încape îndoială 
că și în viitor vom duce cu perse
verență lupta pentru întărirea pă
cii mondiale.

Azi, cînd statele capitaliste cau
tă cu chin ieșire din acuta criză 
valutar-financiară și energetică 
și din inflația în creștere, Repu

blica Populară Bulgaria și Repu
blica Socialistă România, împreună 
cu celelalte țări membre ale 
C.A.E.R., merg cu încredere îna
inte. Ele își dezvoltă cu succes 
economia și dovedesc în mod con
vingător marile avantaje ale so
cialismului. Un puternic factor 
care accelerează această dezvoltare 
o constituie integrarea economică 
socialistă care se extinde între ță
rile frățești.

Doresc să exprim convingerea 
noastră că și în viitor un factor de 
seamă al ascensiunii în continuare 
a Republicii Populare Bulgaria și 
Republicii Socialiste România îl 
va constitui colaborarea noastră 
în domenii multiple, pe plan 
bilateral și multilateral în în
deplinirea Programului complex 
de integrare economică socialistă, 
adoptat de Consiliul de Ajutor E- 
conomic Reciproc, eforturile noas
tre reciproce pentru unitatea țări
lor comunității socialiste, pentru 
coeziunea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, pentru 
pace și colaborare în Balcani și în 
lume.

Permiteți-mi să ridic paharul

— pentru noi succese ale Parti
dului Comunist Român și ale po
porului român în edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate ;

— pentru întărirea și dezvol
tarea pe mai departe a prieteniei 
și colaborării rodnice dintre po
poarele bulgar și român ;

— pentru prietenia noastră in
destructibilă și colaborarea cu po
poarele și partidele țărilor socia
liste frățești, pentru unitatea șl 
coeziunea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, pentru 
acțiunile noastre de colaborare cu 
toate forțele progresiste și demo
cratice din lume ;

— în sănătatea mult stimatului 
nostru prieten, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ;

— în sănătatea soției sale, tova
rășa Elena Ceaușescu ;

— în sănătatea tuturor celor 
prezenți aici.

Noroc! (Aplauze). Tovarășului Todor Jivkov j m înmineoză cheia orașului București
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Recepție la Ambasada 
Republicii Arabe Egipt

• I • zilei Excelenței Sale dr. KR1STJAN ELDJARN
Președintele Republicii Islanda

!
Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

DIVERS
în

In

Cerbul 
din. Scheii 
Brașovului9

Trezindu-se, ca de obicei,
zorii zilei, nu mică i-a fost mi
rarea pensionarului Gheorghe 
Buzea, din Scheii Brașovului, 
fost medic veterinar, cind a dat 
cu ochii, în ogradă, de un superb 
cerb carpatin, care păștea paș
nic, ca la el acasă. După vreo 
două zile, cerbul a luat în pri
mire grădina vecină a unui alt 
pensionar, A. Boieriu, și el tot 
un vinător pasionat, care 1-a- 
primit cu aceeași bucurie. De a- 
tunci au trecut aproape două 
săptămîni, iar cerbul se simte 
atit de bine aici, în mijlocul oa
menilor și în freamătul orașu
lui, incit nici gînd nu are. deo
camdată, să se întoarcă în 
dure.

pă-

Vînt bun 
la pupa!

Străzile radial-inelare ale Bră
ilei au cunoscut, de-a lungul 
vremii, o adevărată paradă a 
uniformelor marinărești româ
nești, dar și ale celor care au 
poposit și poposesc aici de peste 
mări și țări. O nouă paradă de 
uniforme marinărești, frumoasă 
și exuberantă. își vestește acum 
apariția. Purtătorii noilor unifor
me de culoarea cerului : elevii 
liceului industrial de navigație, 
care va pregăti cadre pentru 
transportul fluvial și maritim. 
Liceul își va deschide porțile 
odată cu începerea anului șco
lar 1975—1976 și va funcționa cu 
zece clase de anul I (360 elevi). 
Edificiul liceului se înalță se
meț pe o stradă cu un nume 
parcă anume ales : strada Victo
riei. Un nume care se asociază 
de minune cu tradiționalul „vînt 
bun la pupa

Instanța

Cu prilejul încheierii misiunii 
țara noastră, ambasadorul Republicii 
Arabe 
Assal, 
ție.

Au
viceprim-ministru al guvernului, Bu
jor Almășan. ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, Traian Dudaș, 
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor, Mircea Malița, consilier 
al președintelui Republicii Socia
liste România, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai conducerii altor mi
nistere, instituții centrale și organi
zații obștești, oameni de cultură șl 
artă, generali și ofițeri superiori, zi
ariști.

Au luat parte șefi de 
plomatice acreditați la 
alți membri ai corpului

★
Delegația militară de

Armatei populare chineze de elibe
rare, condusă de Țăng Șau-șan, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, comi
sar politic al trupelor din Șenian, 
își continuă vizita în țara noastră.

Oaspeții au avut convorbiri la 
Consiliul Politic Superior al arma
tei și o întilnire de lucru la consi
liul politic al unei mari unități, au 
asistat la un exercițiu tactic execu
tat de o unitate militară, au vizitat 
Muzeul Doftana și unele obiective 
turistice din județul Brașov,

De asemenea, delegația militară 
chineză a depus o coroană de flori 
Ia Monumentul eroilor patriei din 
Capitală.

Egipt la București. Osman 
a oferit, luni seara, o recep-
participat Mihai Marinescu,

misiuni di- 
Budurești, 

diplomatic.

prietenie a

9

onoareî
pionierești

Amfiteatrul Liceului nr. 3 din 
Satu-Mare este ticsit de pionieri. 
In fața lor își fac apariția, in ți
nută solemnă, judecătorul, ase
sorii. procurorul, avocații, gre
fierul. Nici unul dintre membrii 
instanței nu depășește virsta de 

ani, pentru că. de fapt, și ei 
sint tot pionieri. Pe „rol“ se află 
cîteva dosare, care pun sub „a- 
cuzare" fapte incompatibile cu 
onoarea pionierească : lenea, 
chiulul, copiatul, indisciplina,,. 
Sint înfățișate probele vinovă
ției de către acuzare. gpoi apă-, 
rafea solicită circumstanțe ate
nuante, apoi sint ascultate opi
nii din sală, se formulează cri
tici, dar și sfaturi înțelepte. Toa
te izvorite din generosul îndemn 
de a-i feri pe școlari de astfel 
de abateri, de a învăța numai 
lucruri bune. Și învață !

într-o
noapte, 
la Blaj

A fost ca-n filme. Seara, după 
ce s-a terminat ultimul specta
col la cinematograful „Nicolae 
Bălcescu" din Blaj, F. Gheorghe, 
din localitate, s-a ascuns in sală. 
A rămas o vreme închis pe în
tuneric, conform unui scenariu 
propriu, dinainte elaborat.. Apoi 
a ieșit tiptil, a deschis ușa lui 
S. Emil (strada Armata Roșie 8). 
Amindoi prieteni, amindoi ama
tori de chefuri. Cu o bară me
talică, cei doi au forțat lacătul 
de la casierie, și au pus mina 
fie banii proveniți din încasări.

n continuare, acțiunea s-a pe
trecut in exterior. Adică a urmat 
prinderea lor de către miliție. 
Ultima secvență va avea loc la 
tribunal.

/

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a transmis ministrului 
afacerilor externe al Islandei, Einar 
Agustsson, o telegramă de felicitare 
cu ocazia Zilei naționale a acestei 
țări.

★
Luni după-amiază, George Maco

vescu, ministrul afacerilor externe, a 
primit pe Raoul Delaye, noul amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Franceze în Republica 
Socialistă România, în ‘ 
apropiata prezentare a 
sale de acreditare.

*
Luni la amiază a sosit 

Rashid Ahmad, noul 
extraordinar și plenipotențiar al 
publicii Populare Bangladesh în 
publica Socialistă România.

legătură cu 
scrisorilor

la București 
ambasador

Re- 
Re-

din-
an-

în cadrul relațiilor culturale 
tre România și Republica Irak, 
samblul național de cîntece și dan
suri din Irak întreprinde un turneu 
în țara noastră.

Turneul a fost inaugurat duminică 
«eara printr-un spectacol extraordi
nar care a avut loc la Casa de cul
tură din Ploiești.

I.a spectacol au fost prezenți re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, oameni de cultură 
și artă, un numeros public.

Au fost de față Ahmad Hussein 
Al-Samarai. ambasadorul Republicii 
Irak la București, alți membri ai 
ambasadei.

Spectacolul, care a cuprins lucrări 
coregrafice și cîntece populare din 
diferite zone folclorice ale Irakului, 
a fost primit cu căldură de public.

(Agerpres)

ORA EXACTĂ
A HĂRNICIEI...

•
in întreprinderi din sectorul 8 al Capitalei — care a 
îndeplinit cincinalul cu șapte luni și paisprezece zile

în cazangeria între
prinderii „Grivița ro
șie" au început pro
bele unor noi utilaje 
tehnologice pentru in
dustria chimică, pri
mele din producția su
plimentară a 
lui cincinal, 
mai departe, 
de material 
pregătesc de zor vago
nul pe care au scris : 
„Ultimul vagon 
seriile 1971—1975. 
bricat cu 7 luni 
devreme", 
prinderea textilă „Da
cia". în contul pro
ducției peste prevede
rile actualului cin
cinal s-au înscris 
35 milioane lei. In 
sfîrșit, metalurgiștii 
de la . „Laromet" au 
început, de cîteva zile, 
să realizeze la 
noare primele 
tăți de profile 
cotele de producție 
prevăzute inițial pen
tru acest cincinal.

Magistrala indus
trială a Griviței, ade
vărată coloană verte
brală a economiei 
sectorului 8 din Ca
pitală, se grăbește. 
Dovadă, succesul re
marcabil. raportat de 
colectivele din unită
țile sectorului la data 
de 17 mai — îndepli
nirea sarcinilor de 
producție ale cincina
lului, cu șapte luni și 
14 zile mai devreme. 
De-a lungul căii Gri
viței și bulevardului 
Bucureștii Noi. metro
nomul devansării cin
cinalului a introdus 
ora de... 47 de minute 
— ora exactă a hărni
ciei, care a făcut po
sibilă dobîndirea unui 
avans de aproape 230 
de zile. Valoarea 
cestei performanțe se 
regăsește firesc 
sporul de producție 
trei ori mai mare de- 
clt cel planificat (rea
lizat in proporție de a- 
proape 75 la sută pe

actualu- 
Puțin 

făurarii 
rulant

din 
Fa- 

... mai 
La’ între-

laini
ca nti- 
peste

a-
în 
de

REYKJAVIK
Ziua națională a Republicii Islanda îmi oferă plăcutul prilej de a 

adresa Excelenței Voastre cordiale felicitări și cele mai bune urări de 
fericire personală, iar poporului prieten islandez urări de bunăstare 
și progres.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului GEIR HALLGRIMSSON
Prim-ministru al Republicii Islanda

REYKJAVIK -
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Islanda îmi este plăcut să 

adresez Excelentei Voastre calde felicitări și cele mai bune urări de 
fericire personală.

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

r

mai devreme
seama creșterii pro
ductivității muncii) 
sau în mutațiile cali
tative survenite în ac
tivitatea 
din fiecare 
care, în 
„Griviței 
pildă, 
sușirea fabricației 
utilaje complexe, 
înaltă tehnicitate, pen
tru industria chimică, 
în locul vechiului 
vagon-cisternă ; la 
întreprinderea de re
parații auto Bucu- 
rești-Grivița — asi
milarea în decurs de 
numai un an a pes
te 69 la sută din pro
dusele fabricate (între 
altele, a boghjului de 
tramvai silențios sau 
a autobuzului de mică 
capacitate pe autoșa- 
siu ROMAN) ; la „Da
cia" — țesături și fire 
de calitate ireproșa
bilă, în condițiile re
ducerii consumurilor 
de materii prime.

Și, desigur, bilanțul 
cincinalului de cțirînd 
încheiat conferă și alte 
dimensiuni timpului 
ciștigat de colectivele 
din unitățile indus
triale ale acestui sec
tor din Capitală. Bu
năoară. ridicarea in
dicelui de folosire a 
mașinilor-unelte de 
care dispune industria 
sectorului de Ia 70,1 la 
sută in 1972 la 81,8 la 
sută in momentul de 
fată, Înnoirea a peste 
80 la sută din produ
sele aflate în fabrica
ție, perfecționarea a 
numeroase procese de 
producție, îndeosebi 
prin autodotare ș.a. 
Dar, dincolo de toate 
acestea, ora lor mai 
scurtă cu aproape un 
sfert de oră mai are 
un revers — poate cel 
mai important dintre 
toate — și care nu 
este altul decit pro
pria lor perfecționa
re. însușindu-și alîe 
tehnici de lucru, co-

se

productivă 
unitate, 

cazangeria 
roșii", 
numesc

de 
în
de 
de

resounzătoare execu
tării unor produse de 
tehnicitate din ce în 
ee mai înaltă, cazangiii 
de acum trei ani ai 
„Griviței roșii" sint 
astăzi alți cazang’i. La 
I.R.A. București-Gri- 
vița, 400 de muncitori 
stăpînesc de acum o a 
doua meserie. în total, 
prin forme de învăță- 
mînt de 
aproape 
meni ai 
nitățile 
și-au ridicat pregăti
rea profesională. Dis
ciplina secundei s-a 
impus. în primul Bind, 
ca o disciplină a auto- 
perfecționării. a con
științei muncitorești. 
După modelul celor de 
la „Grivița Roșie", in 
întreprinderile din 
sector funcționează 
acum 454 de brigăzi de 
producție și educație 
socialistă, care, pe lin
gă economiile de a- 
proape 2 400 tone de 
metal obținute de anul 
trecut și pînă acum și 
stimularea altor ini
țiative și acțiuni simi
lare. isi propun să 
promoveze în viață, pe 
toate căile, principiile 
eticii și echității so
cialiste.

Oamenii muncii din 
unitățile sectorului 8 
din Capitală se gră
besc. îi zorește timpul 
ciștigat. care trebuie 
fructificat din plin pe 
toate planurile ; îi zo
rește fiecare zi' care 
aduce, firesc, alte exi
gențe în activitatea 
productivă ; îi zorește 
simplul fapt că. pen
tru a se menține în 
primele rinduri in pa
sionanta lor competiție 
cu timpul, e necesar 
să nu se declare nicio
dată mulțumiți cu 
ceea ce au ciștigat.

scurtă durată, 
70 000 de oa- 
muncii din u- 

sectorului

FI. CEAUȘESCU 
D. TÎRCOB

t v
PROGRAMUL I

8.30
9,00 

10,00
10.30 
12,25
12.30 
16,00
16.30 
17.00 
17,05 
17.15

17,35

ÎS. 05
18,35
18,30
19,05

19,25
19,30
20,00

20.10
20,35

22,10

Curs de limba germană. 
Teleșcoalâ.
Curs de limba franceză. 
File de dicționar.
Telex, 
închiderea programului.
Curs de limba rusă. 
Curs de limba engleză. 
Telex.
Legile tării — legile noastre ! 
Muzica — emisiune de ac
tualitate muzicală.
Algoritm TV — emisiune en
ciclopedică pentru tineret. 
Birult-au gîndul...
Muzică distractivă.
Islanda. Film documentar. 
Drumuri, in istorie. Muzeul 
Unirii din Alba Iulla (I). 
1001 de seri.
Telejurnal.
Muzică ușoară cu orchestra 
Radtotelevlzlunil.
Revista economică TV.
Seară de teatru — Oameni ai 
zilelor noastre : „Fata care a 
mutat Parîngul". In distribu
ție : Irina Petrescu. Virgil 
Ogășanu, Ion Marinescu. Pe
tro Gheorghiu. Constantin Di- 
pian, Mariella Petrescu. Telly 
Barbu-Mllitaru, Cornel Co- 
man. Aimfie Iacobescu. Geor
ge Mihăiță, Anca Pandrea, 
George Ulmeni. Irina Mareș, 
Giuseppe Maftei, Florentina 
Dumitrescu. Regia artistică : 
Nae Cosmescu.
24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00

20.25

20,50

Film serial pentru copii : 
Daktari.
Muzică distractivă interpre
tată de fanfara .,Promenada" 
din București
Film artistic : ..Vîntul sudu
lui". O producție a studiouri
lor italiene. Premieră TV.

Venind în întîmpinarea solici
tărilor tot mai numeroșilor tu- ■ 
riști din țară și străinătate, care 
vizitează Maramureșul, coope
rația meșteșugărească din județ 
a pregătit, pentru sezonul esti
val, peste 100 de produse noi cu 
specific local. Din domeniul ar
tei populare și artizanatului, to
varășul Ion Borcuti. președintele 
U.J.C.M. Maramureș, ne-a infor
mat că vor fi oferite, între al
tele, cergi maramureșene de Să- 
pînța, renumitele cojoace broda
te de la Șomcuta Mare, Tirgul 
Lăpuș și Sighet, covoare de Si- 
ghet și Dragomirești, costume 
naționale din zonele Codrului, 
Lăpușului și Chioarului. De ase
menea, magazinele cooperației 
meșteșugărești'', și raioanele de 
specialitate din celelalte unități. 
de desfacere și din secțiile de 
producție din localitățile urbane 
și rurale pun la dispoziția turiș
tilor ceramică de pe valea Izei 
și Săcel, sculptură în lemn, ar
ticole de artizanat.

Gheorqhe SUSA
corespondentul „Scînteii"

Părăsind pămîntul românesc, vă rog, domnule președinte, fă 
transmiteți poporului țării dumneavoastră certitudinea că, întărind 
prietenia, înțelegerea și cooperarea dintre România și Portugalia, vizita 
noastră a constituit un fapt exemplar de fraternitate Intre popoarele

Transmit Excelenței Voastre și doamnei Elena Ceaușescu mulțumi
rile mele, ale soției, precum și ale întregii delegații portugheze, împreună 
cu cele mai bune urări de fericire personală și îndeplinii ea înaltelor 
dumneavoastră misiuni. FRANCISCO DA COSTA GOMES

Președintele Republicii Portugalia

Socialiste Autonome Voivodîna
Lunl au Început la București con

vorbirile între tovarășii Janos Faze- 
kas, viceprim-ministru al guvernu
lui, și Nikola Kmezici, președintele 
Consiliului Executiv "al Provinciei 
Socialiste Autonome Voivodina, care

face o vizită in țara noastră. Con
vorbirile au ca scop identificarea de 
noi căi și mijloace pentru promova
rea relațiilor de colaborare, coope
rare și specializare în producție.

(Agerpres)

în Editura politica a apărut vremea
Obiectivele fundamentale ale etapei următoare 

a istoriei României socialiste

56 de planșe - expoziție

conținînd fotografii și grafice în culori, ilustrînd paragra
fele ce alcătuiesc capitolul al treilea din Programul Parti
dului Comunist Român de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a României spre 

comunism

Timpul probabil pentru zilele de 1«, 
19 și 20 iunie. In țară : Cerul va fi va
riabil, cu lnnorări mal accentuate in 
jumătatea de nord-vest a tării, unde, 
local, se vor semnala ploi sub formă 
de averse și frecvente descărcări elec
trice. Minimele vor fl cuprinse intra 
12 șl 22 de grade, izolat mai coborîte, 
iar maximele Intre 23 și 33 grade. In 
București : Vreme călduroasă, mai ales 
in prima parte a intervalului. Cerul va 
fi variabil, favorabil ploii de scurtă 
durată spre sftrșltul intervalului. Vînt 
slab, cu unele intensificări. Tempera
tura în creștere la început, apoi sta
ționară.

• SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT •SPORT
RUGBI TIR

Farul Constanta, noua campioană
• La juniori, titlul a revenit Școlii sportive nr. 2 București

Echipa noastră a ciștigat 
un titlu balcanic

Staționare
Șoferul Gheorghe Sălăjan din 

Băița de sub Codru (Maramu
reș) a fost depistat de un echi
paj al miliției conducind auto
camionul 21—MM—330 după ce 
consumase alcool. în această si
tuație, i s-au reținut pe loc per
misul de conducere șl cheile de 
contact de la autocamion, reco- 
mandindu-i-se să continue dru
mul ca pasager. Dar G. iS. a ți
nut cu tot dinadinsul să demon
streze că nu este atit de beat, 
incit să nu poată ține volanul în 
mină. Cu ajutorul unor cetățeni, 
lucrătorii de miliție au reușit 
să-l scoată pe șofer din cabină, 
să-1 dea jos de la volan. Dar 
G. S. tot nu s-a astimpărat. S-a 
întors la locul faptei, a improvi
zat un contact Ia motor și a 
pornit la drum. Interceptat din 
nou de miliție, a fost trimis în 
judecată, care l-a trezit de-a bi- 
nelea, făcîndu-1 să E1*11------
acum pentru un an de

staționeze 
! zile.

Noi reglementări ADAS în sprijinul
posesorilor de autoturisme

Pe sub 
barieră

Rostul barierelor 
peste calea ferată 
ște cunoscut fi

trecerile 
tndeob- 

îndegbște 
__  ,____ . ' mai 

ivefte, din cind in cind) și cite 
o excepție de la regulă. Una a 
fost consemnată la bariera de 
la capătul străzii Poetului din 
Arad. Dintr-o clipă in alta, ur
ma să treacă un tren. Neavind 
răbdare, Nicolae Ungurean s-a 
aplecat fi a trecut pe sub ba
riera lăsată. Dar n-a mai apu
cat să ajungă dincolo, pentru că 
a fost surprins de un tren per
sonal și accidentat grav. Deși a 
fost internat urgent în spital, 
cu tot efortul medicilor, n-a 
mai putut fi salvat.

Rubrlcâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

la 
este 

ște cunoscut fi tot 
respectat. Din păcate, se

După cum se știe, in baza asigu
rării prin efectul legii de răspun
dere civilă auto, deținătorul de au
tovehicul este apăraț de 
ADAS de consecințele 
ale pagubelor pricinuite altor per
soane, ca urmare a unui accident 
de autovehicul produs .din , culpa 
sa. în sensul că ADAS acordă 
despăgubiri pentru sumele pe care 
asiguratul este obligat să le plă
tească drept desdăunare persoane
lor păgubite printr-un accident 
pricinuit de autovehiculul asi
gurat. ca urmare a vătămării 
corporale sau decesului persoane
lor, precum și avarierii ori distru
gerii bunurilor. De asemenea, in 
baza asigurării facultative pentru 
cazurile de avarii. Administrația 
Asigurărilor de Stat acordă o largă 
protecție, acoperind pagubele pro
duse autovehiculului asigurat de 
stricăciuni sau distrugeri pricinuite 
de ciocniri cu alte autovehicule sau 
cu orice alte corpuri mobile sau 
imobile aflate in afara autovehicu-

către 
financiare

lului asigurat (loviri, izbiri, căderi, 
derapări sau răsturnări, incendii, 
explozii etc.), precum și ca urmare 
a unor calamități naturale (furtună, 
uragan, inundații).

Venind 
nătorilor 
nistrația . 
preocupă 
metodelor 
are a pagubelor, cit și de 
justă și operativă a despăgubirilor 
de asigurare. în acest scop, au 
fost încheiate recent convenții cu 
Uniunea centrală a cooperativelor 
meșteșugărești și, respectiv, cu în
treprinderea de asistentă tehnică 
și service pentru autoturisme „Da- 
cia“-Pitești, in legătură cu efectua
rea unor operațiuni de constatare 
și evaluare a pagubelor prin uni
tățile de reparații, la autovehicu
lele avariate aparținînd cetățenilor, 
pentru care se datorează despăgu
biri de asigurare. Aceste convenții 
prezintă o serie de avantaje pentru

direct in sprijinul deți- 
de autovehicule, Admi- 
Asigurărilor de Stat se 
atit de perfecționarea 

• de constatare și evalu- 
plata

posesorii de autovehicule, astfel : 
unitățile de reparații vor acorda 
prioritate la repararea autovehicu
lelor avariate, pentru care se da
torează despăgubiri de asigurare ; 
deținătorii de autovehicule în cauză 
nu vor mai plăti unităților care 
vor efectua reparațiile avansul a- 
supra costului reparațiilor, la in
troducerea în reparație a autove
hiculului avariat ; plata prin vira
ment a costului reparațiilor auto
vehiculelor avariate se va face de 
către ADAS direct unităților care 
au executat reparațiile, persoanele 
păgubite nemaitrebuind să facă 
plăți prealabile către unitățile res
pective ; lucrările de constatare a 
pagubelor la autovehiculele avari
ate se vor face concomitent de că
tre specialistul ADAS și tehnicia
nul unității care efectuează repa
rația, in prezența persoanei păgu
bite, economisindu-se și în acest 
fel timpul deținătorilor de autove
hicule.

„BIHOR ’75"
Municipiul Oradea a găzduit, 

duminică, ansambluri pionie
rești de dansuri populare, an
sambluri folclorice și forma
ții artistice din județele Arad. 
Timiș, Mehedinți, Cluj, Sibiu, 
Maramureș, Mureș, Satu-Ma- 
re, Sălaj. Bihor și din alte 
zone ale țării, care au partici
pat la a IV-a ediție a Festiva
lului cîntecului, dansului și por
tului popular, reunite în acest 
an «ub genericul „Bihor ’75". 
(Dumitru Giți).

SUCCESUL ANSAM
BLULUI FOLCLORIC 

„CIOBĂNAȘUL"
După un turneu de cîteva 

săptămini in Elveția și Franța, 
ansamblul folcloric „Ciobăna
șul" din Gura Teghii (Buzău) 
s-a întors luni în- țară. Ansam
blul român a participat la fes
tivalul muzical folcloric din Ro- 
mont (Elveția), unde arta inter
pretativă a dansatorilor, soliști
lor vocali și instrumentiștilor a 
foșt răsplătită cu marele pre

miu al festivalului, „Coroana 
de aur". Asociația folclorică 
franceză a conferit ansamblului 
buzoian „Medalia de recunoș
tință" pentru originalitatea și 
autenticitatea cîntece)or și dan
surilor românești. (Mihai Bâzu).

FESTIVAL AL BRIGĂZI
LOR ARTISTICE DE AGI- 

. TAȚIE
în toate localitățile județului 

Tulcea continuă manifestările 
prilejuite de „Luna culturii

în cel de-al 20-lea an al existen
ței sale, rugbiul constănțean a re
purtat succesul maxim pe plan in
tern — titlul de campion național. 
Performanța echipei Farul a fost 
realizată de o manieră categorică 
(neînvinsă în turneul final !), fiind, 
cum prea bine se știe, urmarea unei 
activități neobosite, pline de răspun
dere și pasiune, mai ales în ultimii 
ani, a întregului colectiv, a tuturor 
sprijinitorilor rugbiului local. Pentru 
aceasta, se cuvin felicitări atit ac
tualilor jucători și antrenorului lor 
Mihai Naca. dar și celor ce au depus 
o muncă de pionierat pentru ca rug
biul de pe litoral — cu două divi
zionare A. cu zece echipe în divizia 
B și cu numeroase formații de ju
niori — să atingă valoarea de astăzi.

Ceea ce suplimentează aprecierile 
cu privire la succesul secției de 
rugbi a clubului Farul este faptul că 
în campionatul de juniori, încheiat 
tot duminică, echipa aceluiași club 
s-a situat pe locul al treilea (după 
Școala sportivă nr. 2 și Rapid, dar 
înaintea Clubului sportiv școlar).

Ultimul act

seniori avea să opună echipei Farul 
pe multipla campioană Steaua. Un 
veritabil derbi, pe mai toate planu
rile. care, în cele din urmă, a adus 
ciștig de cauză rugbiștilor constăn- 
țeni, la un scor poate prea sever față 
de aspectul general al întrecerii : 
22—9. în ierarhia fruntașilor rugbiu- 
lui pe acest an, pe locul secund s-a 
situat Dinamo, apoi Știința Petroșani 
(datorită victoriei cu 9—7 realizate 
duminică in fața dinamoviștilor) și 
Steaua.

în campionatul juniorilor, impresia 
cea mai frum'oasă a produs-o forma
ția Școlii sportive nr. 2 din Bucu
rești (antrenată de Mariaha Luces- 
cu). care, după ce învinsese detașat, 
în semifinale, pe vechea sa rivală și 
deținătoare in șir a titlului (Clubul 
sportiv școlar), a întrecut, in finală, 
pe Rapid București, de asemenea la 
un scor edificator : 26—4. Desigur, 
surpriza campionatului de juniori a 
constituit-o rezultatul meciului pen
tru locurile 3—4 : Farul Constanța — 
C.S.S. ,19—9 (după prelungiri).

Pe poligonul de la Tunari au con
tinuat luni campionatele balcanice da 
talere. Proba de „trap" (talere arun
cate din șanț) a fost cîștigată de se
lecționata României, care a totalizat 
365 puncte. Au urmat în clasament 
Bulgaria — 360 puncte. Grecia — 344 
puncte și Turcia — 330 puncte. După 
prima manșă, în proba individuală de 
„trap" conduce Șt. Popovici (Româ
nia) — 95 puncte, urmat de fostul 
campion olimpic Ion Dumitrescu — 
94 puncte, și Zois Batayas (Grecia) 
— 93 puncte. Locul 4 este ocupat de 
bulgarul Nane.v cu 93 puncte.

Astăzi, campionatele se încheie, o- 
dată cu desfășurarea ultimei manșe.

FOTBAL

Echipa olimpică a României 
a plecat la Copenhaga

al campionatului de I DUMÎTR1U

Pentatlonului atletic
va avea loc
atletic școlar, popu- 
a elevilor — orguni-

la Tulcea
școlar

Pentatlonul 
lara întrecere 
zată sub egida Uniunii Tineretului 
Comunist, a Ministerului Educației 
și învățămîntului și a 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport — se află în pragul etapei fi
nale. Prin decizia organizatorilor, 
finala pe țară a celei de-a Vil-a 
ediții a pentatlonului va avea loc 
anul acesta la Tulcea. întrecerile a- 
tleților școlari se vor desfășura pe

Consiliului

stadionul ,.Delta“, în și 
la

stadionul „Delta", în zilele de. 19 
20 iunie. Reamintind că probele 
care vor concura elevele și elevii se
lecționați din întreaga țară sint să
riturile în lungime și în înălțime, a- 
runcarea greutății, sprint — 100 m 
și alergarea pe 800 m (400 m — 
fete), invităm și pe această 
antrenorii de atletism de la 
și asociații să fie prezenți 
locului pentru a depista pe 
talentați sportivi din școli.

La inițiativa Comitetului județean U.T.C. Covasna

cale pe 
cluburi 
la fața 
cei mai

2000 de tineri escaladează virful Lăcăuț
SF. GHEORGHE (Corespondentul 

„Scînteii", Tomori Geza). Peste 2 000 
de uteciști, muncitori din întreprin
derile industriale ale județului Co
vasna și elevi au participat, dumi
nica trecută, la escaladarea vîrfului 
Lăcăuț — cel mai înalt pisc al Car- 
patilor Răsăriteni de pe teritoriul 
județului Covasna — acțiune organi-

zată de Comitetul județean U.T.C. 
Covasna, în cinstea Congresului al 
X-lea al U.T.C. și a Conferinței a 
X-a a U.A.S.C.R. La sosire, pe virful 
Lăcăuț, echipajele s-au aliniat în ca
reul obișnuit, în cadrul căruia a fost 
prezentat un montaj literar-artistic 
intitulat „Te slăvim, partid iubit".AZI, LA „CIREȘARII"

O. informație pentru copiii și șco
larii din sectorul 8 al Capitalei : 
azi, la ora 9. se deschide sezonul 
de vacanță la complexul sportiv 
„Cireșarii", din Parcul Copilului.

Dotat cu teren de fotbal, pistă de 
atletism, terenuri de baschet, hand
bal, volei și tenis, arenă de popice, 
mese de ping-pong și de șah — 
complexul „Cireșarii" va sta la dis
poziția micilor sportivi în fiecare zi, 
intre orele 9 și 20.

Astăzi. cu prilejul deschiderii 
festive, vor avea loc întreceri spor-

tive între echipele Asociației spor
tive „Cireșarii", jocuri de copii și 
alte interesante activități în aer 
liber. Din programul sezonului de 
vacanță (17 iunie — 8 septembrie) se 
impun atenției : Spartachiada „Cire- 
șarilor" (la 7 discipline sportive), 
Cupa „23 August" Ia natație (și la 
alte 7 sporturi), expedițiile „Asaltul 
Carpaților", o excursie la Giurgiu, o 
tabără sportivă la Timișul 
concursul de orientare 
„Busolă de aur" și altele.

tenis Clasamentul F. I. L. T.
După desfășurarea ..internaționale

lor" de tenis ale Franței, în clasamen
tul „Marelui premiu al F.I.L.T." con
duce argentineanul Vilas cu 210 punc
te, urmat de Orantes (Spania) — 205 
puncte, Borg (Suedia) — 165 puncte, 
Kodes (Cehoslovacia) — 125 puncte, 
Năstase (România) — 117 puncte etc.

★
în cursul zilei de luni au fost sta

biliți favoriții apropiatului turneu

tulcene". Una dintre acțiunile 
mai recente, care a stirnit un 
interes deosebit, a fost festiva-

CARNET
CULTURAL

iul brigăzilor artistice de agita
ție — o trecere în revistă a ce
lor mai bune brigăzi artistice 
ale căminelor culturale, caselor

de Sus, 
turistică

Wimble-internațional de tenis de la 
don (23 iunie — 5 iulie). Iată primii 
10 favoriți : 1. Connors (S.U.A.) ; 2. 
Rosewall (Australia) ; 3. Borg (Sue
dia) ; 4. Vilas (Argentina) ; 5. Năs- 
tase (România) ; 8. Ashe (S.U.A.) ; 
7. Smith (S.U.A.) ; 8. Ramirez (Me
xic) ; 9. Okker (Olanda) ; 10. Ale
xander (Australia).

(Agerpres)

de cultură, sindicatelor și coo
perației meșteșugărești. Și-au 
dat concursul 18 formații artis
tice din Tulcea, Macin, Babadag, 
Murighiol și alte localități. (Ni
colae Vasile).

„COCOȘUL 
DE HUREZ"

Timp de două zile, orașul 
Horezu — renumită vatră et
nografică — a fost gazda celui 
de-al 5-lea Tirg al ceramicii 
populare românești, sub generi

Ieri dimineață a plecat spre Co
penhaga reprezentativa olimpică a 
României. Mîine, de la ora 20, ea va 
juca meciul retur din preliminariile 
olimpice cu reprezentativa similară 
a Danemarcei, țin partida tur, des
fășurată la București, la 4 iunie, e- 
chipa noastră cîștigase cu scorul de 
4—0).

Lotul român e compus din urmă
torii 16 jucători : lorgulescu, Purca- 
ru — Cheran, Sătm&reanu II, G. San
du, Anghelini, Sameș, Purima — Du
mitru, Dinu, Biiloni — Crișan, M. 
Sandu. Lucescu, Kun, Marcu.
ATLETISM : Formajia româna 
s-a calificat pentru semifinalele 

„Cupei Europei"
16 (Agerpres). — Timp de 
pe stadionul „Karaiskakis" 
s-au desfășurat, întrecerile 
grupele preliminare ale

ATENA 
două zile, 
din Atena 
uneia din 
„Cupei Eurogei" la atletism mascu
lin. Atleții români au repurtat un 
frumos succes, ocupind primul loc in 
clasamentul final și obținînd astfel 
calificarea, alături de formațiile Gre
ciei și Bulgariei, in semifinalele com
petiției (grupa a IlI-a, Torino, 12 și 
13 iulie a.c.).

în ziua a doua de concurs, sportivii 
români au ciștigat cinci probe. în
vingător în prima zi, în proba de 
10 Q00 m, Hie Floroiu a reușit să cîș- 
tige și cursa de 5 000 m, în care a 
fost cronometrat cu timpul de 
13’49”62/100. Celelalte patru victorii 
ale echipei române au fost realizate 
de Carol Corbu — 16.62 m la triplu- 
salt ; Gheorghe Ghipu — l'50”50/100 
la 800 m : Dinu Piștalu — 5.00 m la 
săritura cu prăjina ; Gheorghe Ce- 
tan — 8'32”81/100 la 3 000 m obsta
cole.

Clasamentul final al concursului : 
1. România — 94 puncte ; 2. Grecia
— 90 puncte ; 3. Bulgaria — 82 punc
te ; 4. Norvegia — 59 puncte ; 5.
Austria — 47 puncte ; 6. Danemarca
— 45 puncte.
BASCHET : Echipa Iugoslaviei, 

campioană europeană
Cel de-al XIX-Iea campionat euro

pean masculin de banchet s-a înche
iat cu victoria selecționatei Iugosla
viei, care și-a păstrat titlul cucerit 
cu doi ani în urmă la Barcelona. în 
finala competiției, disputată în sala 
„Pionir" din Belgrad, în prezența a 
peste 6 000 de spectatori, baschetba- 
liștii iugoslavi au învins cu scorul 
de 90—84 (44—37) reprezentativa 
U.R.S.S.

Iată clasamentul final al campiona
tului: 1. Iugoslavia — campioană eu
ropeană ; 2. U.R.S.S. : 3. Italia ; 4. 
Spania : 5. Bulgaria ; 6. Cehoslova
cia : 7. Israel : 8. Polonia ; 9. Turcia 
101 Olanda ; 11. România ; 12. Grecia.

cul „Cocoșul de Hurez", la care 
și-au dat întilnire artiști popu
lari din județele Argeș, Har
ghita, Olt. Botoșani și Vîlcea. 
(Ion Stanciu).

TEATRU
PENTRU TINERET 

Șl COPII
Aseară, la Piatra Neamț s-a 

încheiat cea de-a IV-a ediție a 
Festivalului spectacolelor de 
teatru pentru tineret și copii, 
manifestare culturală de presti

giu care, timp de 8 zile, a adus 
pe scena Teatrului tineretului 
din localitate cele mai repre
zentative creații teatrale, cu 
inalt conținut educativ, ale ulti
melor două stagiuni din țara 
noastră. Au participat 13 teatre 
cu 14 spectacole, vizionate de 
aproape 6 000 de spectatori. În
deosebi tineri. Marele premiu, 
pentru cel mai bun spectacol 
prezentat în festival a fost a- 
cordat spectacolului „Matca" de 
Marin Sorescu, în regia auto
rului, prezentat de către Tea
trul tineretului din Piatra 
Neamț. (Ion Manea),
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TRATAT COMUNICAT COMUN
de prietenie și colaborare intre 
Republica Socialistă România 

și Republica Portugalia
Republica Socialistă România și Republica Por

tugalia,
ținînd seama de relațiile de prietenie dintre 

cele două state, bazate pe afinități de limbă și de 
cultură latină și pe fundamentul durabil al res
pectării principiilor și normelor de drept și justi
ție internațională,

animate de dorința comună de a răspunde aspi
rațiilor de apropiere și de înțelegere între poporul 
român și poporul portughez și de a dezvolta și in 
viitor relațiile tradiționale de prietenie, stimă și 
cooperare între cele două state,

hotărîte de a-și alătura eforturile pentru dez
voltarea de relații de colaborare și cooperare în
tre toate statele lumii.

dorind să sporească aportul celor două state Ia 
instaurarea Unui climat de pace și securitate în 
Europa și în întreaga lume, în spiritul bunei ve
cinătăți și de a dezvolta relații prietenești între 
toate națiunile,

reafirmînd .atașamentul lor față de scopurile șl 
principiile Cârtei Organizației Națiunilor Unite șl 
hotărîrea lor de a contribui activ la întărirea ro
lului O.N.U.,

conștiente de răspunderea care revine tuturor 
statelor mari, mijlocii sau mici, indiferent de gra
dul lor de dezvoltare sau sistemul politic, econo
mic ori social, și cultural, pentru cauza păcii și 
securității în lume,

reafirmînd dreptul tuturor statelor la o dezvol
tare economică, socială și culturală independentă, 
la accesul liber la cuceririle științei și tehnicii 
moderne, la deplina lor participare la cooperarea 
n diverse domenii ale relațiilor internaționale, 

conștiente că trebuie realizate eforturi mai 
mari, atît pe plan național, cît și internațional 
pentru a se asigura o evoluție mai rapidă a eco
nomiilor țărilor în curs de dezvoltare și de a se 
reduce și elimina decalajul care le desparte de 
țările dezvoltate, >

subliniind importanța sprijinirii ferme a lupte
lor de eliberare națională și socială, precum și a 
luptelor împotriva colonialismului și neocolonia- 
lismului, indiferent de forma în care s-ar pre
zenta acestea,

exprimînd necesitatea sporirii eforturilor în 
vederea instaurării unei noi ordini economice și 
politice internaționale,

au hbtărît să încheie prezentul Tratat de prie
tenie și colaborare și în acest scop președintele 
Republicii Socialiste România și președintele Re
publicii Portugalia au convenit asupra celor ce 
urmează ;

ARTICOLUL I
înaltele Părți Contractante îșl vor așeza rela

țiile reciproce, precum și relațiile cu celelalte state 
pe următoarele principii, în conformitate cu drep
tul și justiția internațională : '

dreptul inalienabil al tuturor statelor la exis
tență, la libertate, la independență și suveranitate 
națională, politică și economică, la egalitate, la 
respect reciproc, la pace și la justiție socială și 
internațională ;

dreptul fundamental al fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta, de a-și alege și dezvolta liber 
sistemul său politic, econoțnjc și social corespun
zător voinței și intereselor sale proprii, fără nici 
un amestec, presiune sau constringere din afară ;

dreptul suveran al fiecărui stat de a exploata 
resursele sale naturale și toate celelalte resurse 
conform intereselor naționale ;

obligația statelor de a respecta și proteja mediul 
tnoonjurător și a colabora în mod eficient pentru 
elaborarea unor norme internaționale privind con-.

Pentru Republica Socialistă

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

GEORGE MACOVESCU
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Socialiste România

servarea și exploatarea resurselor naturale utili
zate in comun de două sau mai multe țări ;

dreptul tuturor statelor de a participa la exami
narea și soluționarea problemelor internaționale 
de interes comun, pe baza deplinei egalități în 
drepturi a tuturor statelor, indiferent de mărime, 
nivel de dezvoltare sau sistem politic, economic 
și social ;

dreptul tuturor statelor de a beneficia de cuce
ririle științei și tehnologiei moderne; precum și 
de avantajele reciproce ale colaborării bilaterale, 
cît și ale cooperării internaționale, în toate do
meniile ;

dreptul și îndatorirea tuturor statelor, indepen
dent de sistemul politic, economic și social, de a 
coopera între ele in diferite domenii de activitate 
în scopul menținerii și consolidării păcii și securi
tății internaționale, al favorizării progresului pe 
toate planurile al tuturor națiunilor și în special 
al țărilor în curs de dezvoltare ;

obligația statelor de a nu interveni direct sau. 
Indirect sub nici o formă și sub nici un pretext 
în afacerile interne sau externe ale oricărui alt 
stat ;

obligația tuturor statelor de a se abține în rela
țiile lor internaționale de la orice presiune și con
stringere de ordin militar, politic, economic sau 
de orice altă natură ;

obligația tuturor statelor de a nu recurge la for
ță ori la amenințarea cu forța împotriva altui stat, 
sub nici o formă sau pretext și indiferent de îm
prejurări ;

obligația tuturor statelor de a respecta inviola
bilitatea frontierelor și integritatea teritorială a 
altui stat și prin urmare recunoașterea faptului 
că orice tentativă din partea unui stat contra uni
tății naționale sau integrității teritoriale a altui 
stat constituie o gravă violare a păcii și securității 
internaționale ;

obligația tuturor statelor de a nu recunoaște 
cuceririle teritoriilor sau orice alte avantaje ob
ținute prin utilizarea forței sau amenințarea cu 
forța ;

dreptul fiecărui stat la autoapărare individuală 
sau colectivă în conformitate cu Carta O.N.U. ;

obligația statelor de a soluționa toate diferen
dele lor exclusiv pe cale pașnică în conformitate 
cu principiile fundamentale ale dreptului interna
țional ;

dreptul și datoria statelor de a îndeplini cu 
bună credință obligațiile asumate în conformitate 
cu Carta Națiunilor Unite, a celor ce decurg din 
principiile și normele dreptului internațional una
nim acceptate sau a celor ce decurg din acordu
rile internaționale în vigoare ;

înaltele Părți Contractante declară că, în inter
pretarea și aplicarea lor, aceste principii funda
mentale ale dreptului internațional sînt legate in
tre ele și fiecare principiu trebuie interpretat in 
contextul celorlalte principii.

ARTICOLUL II
înaltele Părți Contractante vor dezvolta și apro

funda relațiile de prietenie și cooperare între cele 
două state în domeniile politic, economic, tehno
logic. științific șl cultural, precum și în alte do
menii, conform cu principiile enunțate în acest 
Tratat.

ARTICOLUL III
înaltele Părți Contractante vor dezvolta și adinei 

relațiile de prietenie și cooperare cu toate cele
lalte state pe baza principiilor enunțate și vor 
acționa îndeosebi pentru progresul, pe toate pla
nurile, al țărilor în curs de dezvoltare.

România

ARTICOLUL IV
înaltele Părți Contractante vor intensifica și 

extinde cooperarea economică reciproc avanta
joasă dintre cele două state, prin întărirea și 
extinderea cooperării industriale, tehnice și știin
țifice în toate domeniile de interes comun, și vor 
îmbunătăți instrumentele juridice care reglemen
tează această cooperare.

ARTICOLUL V
înaltele Părți Contractante vor favoriza extin

derea și intensificarea schimburilor dintre cele 
două state în domeniile științei, învățămîntului, 
culturii, artelor, radioului și televiziunii, turismu
lui, sportului și altele, printr-o mai bună cunoaș
tere a valorilor lor materiale și spirituale și vor 
intensifica contactele între cetățenii celor două 
țări.

ARTICOLUL VI
înaltele Părți Contractante vor acționa pentru 

adoptarea de măsuri eficace în vederea edificării 
securității și dezvoltării cooperării în Europa, de 
natură să contribuie la consolidarea păcii și 'Secu
rității in întreaga lume.

ARTICOLUL VII
înaltele Părți Contractante vor coopera in ve

derea adoptării de măsuri eficiente in domeniul 
dezarmării și îndeosebi în domeniul dezarmării 
nucleare, sub un control internațional eficace.

Ele consideră că crearea de zone denuclearizate 
în diferitele regiuni ale lumii și respectul statu
tului acestor zone ar putea fi unul din mijloacele 
care ar'conduce la dezarmarea generală și totală.

ARTICOLUL VIII
înaltele Părți Contractante reafirmă sprijinul șl 

solidaritatea lor cu lupta dusă de state și popoare 
pentru întărirea independenței și a dreptului a- 
cestora de a dispune de destinele lor.

ARTICOLUL IX
înaltele Părți Contractante vor acționa pen

tru creșterea rolului Organizației Națiunilor 
Unite în menținerea și consolidarea păcii și secu
rității internaționale, dezvoltarea cooperării între 
toate națiunile și în promovarea respectării drep
tului internațional în raporturile dintre state.

ARTICOLUL X
înaltele Părți Contractante vor dezvolta și ex

tinde consultările reciproce la diferite niveluri, 
atît pe cale diplomatică normală, cit și prin întîl- 
niri periodice, pentru asigurarea înfăptuirii pre
vederilor prezentului Tratat.

ARTICOLUL XI
înaltele Părți Contractante declară că obliga

țiile prevăzute în prezentul Tratat nu sînt’în con
tradicție cu obligațiile care decurg pentru fiecare 
din ele din alte înțelegeri internaționale la care 
sînt părți, precum și din normele generale ale 
dreptului internațional.

ARTICOLUL XII
Prezantul Tratat se Încheie pe timp nelimitat.

ARTICOLUL XIII
Tratatul va fi supus ratificării și va intra in vi

goare Ia data schimbului instrumentelor de rati
ficare care va avea loc la Lisabona. în cel mai' 
scurt timp.

încheiat la București la 14 iunie 1975 în 
două exemplare originale, fiecare în limba 
română și în limba portugheză, ambele texte 
avind aceeași valabilitate.

Pentru Republica Portugalia 
FRANCISCO DA COSTA GOMES

Președintele Republicii Portugalia

ERNESTO DE MELO ANTUNES
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Portugalia

Din programul zilei de duminică
în cursul zilei de duminică, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Portugalia, 
Francisco da Costa Gomes, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Maria 
Gomes au făcut o scurtă vizită pe 
litoral.

Oameni ai muncii români și tu
riști de peste hotare, aflați pentru 
odihnă în stațiunea .Neptun, au făcut 
o caldă manifestare de simpatie, a-* 
plaudînd și ovaționînd de-a lungul 
traseului pină la eliodrom. Apoi, cu 
elicopterele, au fost survolate orașul 
Mangalia, precum și stațiunile Sa
turn, Venus, Aurora, Jupiter, Neptun 
și Olimp.

Elicopterele s-au îndreptat în con
tinuare spre Constanța, zburînd dea
supra noului port și a noului șan
tier naval, de-a lungul falezei Ma
maia și a taberei internaționale de 
copii de la Năvodari.

împărtășind din impresiile sale, 
președintele Francisco da Costa Go
mes a formulat aprecieri elogioase 
și calde felicitări pentru modul în

Intre România socialistă și Portugalia nouă - 
prietenie trainică, cooperare cu largi orizonturi

Nouă și concludentă afirmare a 
rodniciei contactelor la cel mai înalt 
nivel, vizita în România a președin
telui Francisco da Costa Gomes, îm
preună cu soția, Maria Estela da 
Costa. Gomes, la invitația președinte
lui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, se înscrie, fără 
îndoială, prin bilanțul său bogat, prin 
rezultatele sale deosebit de substan
țiale, ca un moment memorabil în 
evoluția raporturilor româno-portu
gheze, reprezentînd, totodată, un eve
niment de certă rezonanță interna
țională.

Primirea deosebit de călduroasă fă
cută șefului statului portughez, at
mosfera de cordialitate și respect re
ciproc ce a caracterizat convorbirile 
dintre cei doi președinți au dat ex
presie elocventă sentimentelor ce le 
nutresc unul față de altul două po
poare, care, deși situate la extremi
tăți opuse ale continentului european, 
se simt apropiate prin multiple afi
nități de origine, de limbă și cultură, 
dar și de aspirații și preocupări ac
tuale. Vreme de mai bine de trei 
decenii, ca urmare a împrejurărilor 
istorice cunoscute, intre cele două 
țări nu au existat, după cum se știe, 
relații diplomatice. Poporul nostru 
|i-a manifestat însă continuu solida

care a fost amenajat litoralul româ
nesc al Mării Negre.

★
în aceeași zi a avut loc un dejun 

de rămas bun, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
în timpul dejunului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Francisco da Costa Gomes, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Maria 
Gomes s-au Întreținut cu multă cor
dialitate. La despărțire, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu își iau un călduros 'rămas 
bun de la președintele Francisco da 
Costa Gomes și doamna Maria 
Gomes, se îmbrățișează cu prie
tenie.

„Vă doresc drum bun spre patrie 
— a spus , tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — și -mult succes în în
treaga dumneavoastră activitate".

,;Vă mulțumesc pentru totul, a 
spus înaltul oaspete. Sîntem deosebit 
de satisfăcuți de rezultatele acestei 
vizite".

Cei doi șefi de stat și-au exprimat 
convingerea că se vor reintilni 
în curind pe pămintul Portugaliei.

ritatea cu lupta forțelor înaintate ale 
societății portugheze împotriva re
gimului fascist, salutind cu bucurie 
înlăturarea acestui regim, cu un an 
în urmă, și urmărind, de atunci, cu 
cea mai vie simpatie prefacerile în
noitoare. democratice, ce se petrec în 
Portugalia, politica urmată in dome
niul decolonizării. Restabilirea legă
turilor normale între cele două țări 
și popoare a intervenit ca un lucru 
firesc, prezența președintelui Portu
galiei pe pămintul României consti
tuind încununarea unei evoluții îm
bucurătoare, caracterizată printr-o 
remarcabilă dezvoltare și diversifi
care a colaborării în diferite domenii.

Actuala vizită, convorbirile pe care 
le-a prilejuit au adus o contribuție 
determinantă la ridicarea pe un plan 
superior a relațiilor reciproce, des- 
chizîndu-le perspective din cele mai 
promițătoare. Ca principal rezultat 
pe plan politic al actualei vizite, cei 
doi președinți au semnat Tratatul de 
prietenie și colaborare româno-por- 
tughez, document de însemnătate is
torică, ce consfințește dorința comună 
a celor două țări și popoare de a 
promova o fructuoasă cooperare și 
de a conlucra activ în viața inter
națională, în deplină concordanță cu 
interesele întăririi păcii și indepen

Plecarea înalților oaspeți
Președintele Republicii Portugalia, 

generalul Francisco da Costa Gomes 
și doamna Maria Estela da Costa 
Gomes au părăsit luni dimineață 
țara noastră.

La plecare, la aeroportul Mihail 
Kogălniceanu, președintele Francisco 
da Costa Gomes și doamna Maria 
Estela da Costa Gomes au fost salu
tați cu multă căldură de tovarășii 
Emil Bobu, Vasile Vîlcu, Gheorghe 
Oprea, Ștefan Andrei, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe, 
Constantin Stătescu, secretar prezi
dențial și al Consiliului de Stat, îm
preună cu soțiile, de alte persoane 
oficiale. Erau prezenți ambasadorul 
României la Lisabona și ambasado
rul Portugaliei la București.

Numeroși cetățeni veniți la aero
port au salutat cu multă simpatie pe 
președintele Republicii Portugalia, 
au manifestat pentru prietenia și 
colaborarea româno-portugheză.

La despărțire, lulndu-șl răma» 
bun de la oficialitățile române, pre

denței tuturor popoarelor, a progre
sului social. Importanța deosebită a 
acestui document rezidă în princi
piile noi de relații între state pe 
care le afirmă cu deosebită claritate 
— dreptul inalienabil al tuturor sta
telor la libertate, independență și 
suveranitate națională ; dreptul fun
damental al fiecărui popor de a-și 
hotări singur soarta, de a-și alege 
și dezvolta liber sistemul politic, e- 
conomic și social ; de a dispune de 
resursele naționale și de cuceririle 
științei și tehnologiei moderne, po
trivit intereselor propriei dezvoltări; 
dreptul tuturor statelor de a parti
cipa la examinarea și soluționarea 
problemelor internaționale de inte
res comun ; obligația statelor de a 
nu recurge la forță sau la amenin
țarea cu forța sub nici o formă și 
în nici o împrejurare. în același timp, 
este bogat in semnificații faptul că 
tratatul a fost încheiat intre țări 
care aparțin unor organizații mili- 
taro-politice . deosebite, respectiv 
N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia. 
Adăugîndu-se unor Declarații solem
ne comune, semnate cu alte țări care 
aparțin alianței nord-atlantice — 
Italia, R.F.G., Belgia, Luxemburg, O- 
landa — Tratatul româno-portughez 
sa înscrie ca încă o verigă în pro

ședintele Francisco da Costa Gomes 
a rugat să se transmită, încă o dată, 
calde mulțumiri președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru ospitalitatea de 
care s-a bucurat, satisfacția sa pen
tru rezultatele deosebit de bune cu 
care se încheie vizita în România. 
„Țara dumneavoastră s-a dezvoltat 
intr-un ritm foarte ridicat și aceasta 
se datorește conducerii hotărîte și 
înțelepte, muncii disciplinate și efi
ciente a poporului dumneavoastră, 
a spus președintele Republicii Por
tugalia. Trebuie să facem cu toții 
un mare efort pentru a înfăp
tui cele hotărîte aici. Sînt convins, 
ca și domnul președinte Nicolae 
Ceaușescu, că munca noastră va con
tribui Ia dezvoltarea bunelor relații 
româno-portugheze, avind, totodată, 
repercusiuni pozitive Ia nivel euro
pean".

La ora 10,15, aeronava prezidenția
lă a decolat, fiind escortată pină la 
frontieră de avioane ale forțelor 
noastre armate.

cesul de edificare a unor relații noi 
pe continentul european, evidențiind 
că securitatea reală a statelor acestui 
continent nu rezidă în politică ana
cronică de bloc, ci în dezvoltarea 
unei colaborări largi, egale în drep
turi, pe baza principiilor noi de relații 
intre state. Relevînd din acest 
punct de vedere însemnătatea tra
tatului încheiat, președintele Nicolae 
Ceaușescu a arătat : „într-un anu
mit sens, cred că Tratatul de prie
tenie și colaborare dintre România 
și Portugalia capătă o deosebită 
semnificație internațională, fiind 
primul tratat de acest fel semnat de 
două țări prietene, dar care, totuși, 
fac parte din două blocuri militare 
deosebite. Sperăm ca aceasta să fie 
un simbol care să demonstreze ne
cesitatea de a depăși cît mai curind 
politica de blocuri, de a se ajunge 
la realizarea unor asemenea ra
porturi între statele continentului 
european care să ducă la desființa
rea concomitentă a ambeior blocuri, 
să deschidă o perspectivă nouă, de 
colaborare, între toate statele Euro
pei și ale lumii".

Obiectivele proclamate în tratat cu 
privire la năzuința comună de a 
strînge legăturile dintre cele două 
țări pe multiple planuri au găsit te-

La invitația președintelui Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Portugalia, general Francisco da 
Costa Gomes, împreună cu soția, 
doamna Maria Estela da Costa Go
mes, a efectuat o vizită oficială in 
România în perioada 13—15 iunie a.c.

în timpul șederii în Republica So
cialistă România, inalții oaspeți por
tughezi au vizitat obiective econo
mice și social-culturale din București 
și de pe litoralul Mării Negre. Peste 
tot li s-a făcut o primire deosebit 
de călduroasă — manifestare a sti
mei și simpatiei poporului român 
față de poporul portughez prieten.

tn scopul întăririi și adîncirii rela
țiilor de prietenie, animați fiind și 
de dorința comună de a promova 
apropierea dintre cele două popoare 
legate prin afinități de limbă, editu
ră și origine latină, de dorința lor 
de a aduce o contribuție activă la in
staurarea unui climat de colaborare, 
pace și securitate în Europa și în în
treaga lume, cei doi președinți au 
semnat un Tratat de prietenie și 
colaborare între Republica Socialistă 
România și Republica Portugalia.

Președintele Francisco da Costa 
Gomes a transmis din partea po
porului, a Consiliului Revoluției și 
a guvernului portughez un salut prie
tenesc poporului român și președin
telui său.

Președintele Republicii Portugalia 
a apreciat succesele obținute în dez
voltarea economică și social-cultura- 
lă a României, precum și în.relațiile 
de prietenie și colaborare cu alte 
țări și popoare. Președintele Repu
blicii Portugalia și doamna Costa 
Gomes au exprimat urările poporului 
portughez pentru prosperitatea po
porului român și pentru sănătatea și 
fericirea, personală a președintelui 
Republicii Socialiste România și to
varășei Elena Ceaușescu.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au trans
mis, la rindul lor, din partea po
porului român, un salut prietenesc 
și cele mai sincere felicitări poporu
lui și forțelor democratice din Por
tugalia și au formulat cele mai bune 
urări de fericire personală președin
telui Republicii Portugalia și doam
nei Costa Gomes.

Salutind pașii pozitivi realizați în 
Portugalia după răsturnarea dictatu
rii fasciste, președintele României 
și-a exprimat convingerea că po
porul portughez va obține noi vic
torii în dezvoltarea liberă a Portu
galiei, pe calea progresului, a bună
stării, a democrației și a libertăților 
publice.

Cu prilejul vizitei, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Francisco da Costa Gomes au avut 
convorbiri oficiale, la care au parti
cipat :

Din partea română :
Manea Mănescu. prim-ministru al 

guvernului; Emil Bobu, vicepreședin
te al Consiliului de Stat ; Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guver
nului ; Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale; Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R. ; loan Ursu, pre
ședintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie ; George Maco- 
vescu. ministrul afacerilor externe ; 
Ion Coman, prim-adjunct al minis
trului apărării naționale, șeful Ma
relui Stat Major ; Vasile Pungan, 
consilier al președintelui Republicii 
Socialiste România ; Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne ; Marin Iliescu, ambasadorul 
României in Portugalia.

Din partea portugheză :
Maior Ernesto de Melo Antunes, 

ministrul afacerilor externe ; coman
dant Carlos Almada Contreiras, 
membru al . Consiliului Revoluției ; 
maior Jose Bernardo do Canto e 
Castro, membru al Consiliului Revo
luției : Josă da Silva Lopez, minis
trul comerțului exterior și turismu
lui ; dr. Antonio J. Avelas Nunes, 
secretar de stat pentru învățămînttil 
superior și cercetare științifică ; am
basador Tomas Andersen, secretar 
general al Ministerului Afacerilor 
Externe ; Antonio L. M. A. Novais 
Machado. ambasadorul Republicii 
Portugalia în România ; dr. Alberto 
Regueira, director general în Minis
terul Comerțului Exterior ; dr. Cris
tiano de Freitas, director general in 
Ministerul Turismului ; Josă Manuel 
Villas-Boas, director generai adjunct 
al afacerilor politice in M.A.E. ; dr. 
Fernando da Silva Marques, director 
general adjunct al afacerilor econo
mice in M.A.E. ; lt. col. Jose Luis 
Ferreira da Cunha, șeful Cabinetului 
președintelui republicii.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de cor
dialitate și înțelegere reciprocă., cei 
doi șefi de stat au analizat stadiul 
actual al relațiilor bilaterale, per
spectivele lor de dezvoltare în folosul 
celor două țări și popoare și au făcut 
un amplu schimb de păreri cu pri
vire la problemele internaționale de 
interes comun.

Cei doi președinți au subliniat re
lațiile de prietenie dintre popoarele 
român și portughez care decurg din 
afinitățile lor strînse de limbă și 
cultură latină.

Evenimentele de la 25 aprilie 1974 
au permis Portugaliei restabilirea 
relațiilor diplomatice cu Republica 
Socialistă România, după o întreru
pere de 30 de ani, precum și con
cretizarea unei colaborări fructuoasa 
în mai multe domenii. Acordul cultu
ral și Acordul privind vizele semnate 

ren de imediată aplicabilitate. Astfel, 
în domeniul relațiilor economice, in
teresul celor două state, ambele țări 
în curs de dezvoltare, de a înainta 
rapid pe calea progresului, aspectele 
complementare ale economiilor lor 
oferă ample posibilități pentru o co
laborare fructuoasă, în forme cît mai 
variate, ceea ce își găsește expresie 
în acordurile Încheiate.

S-a convenit, de asemenea, asupra 
unui larg program de schimburi in 
domeniile științei, educației, culturii, 
artei — schimburi care, stimulate de 
afinitățile de limbă, vor permite o 
mai bună cunoaștere reciprocă a va
lorilor spirituale ale celor două na
țiuni, apropierea și întărirea priete
niei lor. Caracterizînd ansamblul do
cumentelor semnate, președintele 
Francisco da Costa Gomes sublinia : 
„Cred că putem afirma că cele două 
popoare doresc în mod efectiv un 
progres real, fratern și prietenesc. 
Acestei dorințe i-au dat expresie 
guvernele, oare au statuat în termeni 
juridici voința fundamentală a po
poarelor noastre de a colabora in 
multiple direcții... începînd din acest 
moment, nici un român, nici un por
tughez nu vor uita spiritul de care 
sîntem animați, ținind seama de po
sibilitățile largi cârc s-au deschis 
colaborării dintre țările noastre".

Examinarea în cadrul convorbiri
lor la nivel înalt a unui șir de pro

la București la 6 ianuarie 1975, în 
timpul vizitei oficiale a ministrului 
de externă al Portugaliei, Acordul 
privind transporturile aeriene sem
nat la 5 februarie 1975, în timpul 
vizitei la Lisabona a directorului ge
neral al transporturilor aeriene ci
vile din România, și Acordul privind 
turismul, din 15 martie, semnat cu 
ocazia sesiunii Comisiei mixte româ
no-portugheze, care a avut loc la 
Lisabona, sint exemple în acest sens.

Evenimentele din 25 aprilie au 
creat, totodată, condițiile pentru o 
cooperare la nivel militar între cele 
două țări, cooperare care a început 
cu vizita în România a șefului Sta
tului Major al Forțelor Armate Por
tugheze, gene.ralul Carlos Fabiao, și, 
de asemenea, cu numirea de atașați 
militari pe lingă misiunile lor di
plomatice din București și Lisabona.

Avind în vedere o mai bună infor
mare, care să ducă la întărirea rela
țiilor româno-portugheze, au fost in
tensificate contactele periodice între 
ministerele de externe.

De asemenea, au fost intensificate 
măsurile menite să ducă la consoli
darea colaborării dintre România și 
Portugalia in cadrul organizațiilor 
internaționale.

Cu ocazia vizitei au fost semnate ; 
Acordul comercial pe termen lung, 
Acordul pe termen lung de cooperare 
economică și tehnico-științifică, Pro
tocolul privind dezvoltarea cooperării 
economice și tehnice și Acordul de 
cooperare științifică și tehnologică.

Cei doi președinți au constatat că 
există condiții propice, oferite de 
economiile celor două țări, pentru 
creșterea volumului schimburilor co
merciale bilaterale, inițierea și rea
lizarea unei cooperări pe multiple 
planuri. îndeosebi în domeniile mi
nier, construcții de mașini și navale, 
în transporturi și agricultură.

Cei doi președinți au fost de acord 
că înființarea Comisiei mixte guver
namentale, prevăzută în Acordul co
mercial semnat cu ocazia vizitei, va 
contribui la stabilirea de noi moda
lități de cooperare economico-indus- 
trială și de creștere a volumului 
schimburilor comerciale.

Pentru lărgirea și completarea ca
drului juridic necesar continuării 
dezvoltării colaborării româno-por
tugheze, cei doi șefi de stat au hotă- 
rit ca organele competente din cele 
două țări să studieze și să adopte 
măsuri pentru a se trece la înche
ierea altor acorduri și convenții în 
domeniile : evitării dublei impuneri, 
transporturilor rutiere de pasageri 
și mărfuri, sanitar-veterinar, fitosa- 
nitar, garantării investițiilor de ca
pital, colaborării între agențiile de 
presă, al radioteleviziunii, colabo
rării intre organizațiile de ziariști, 
precum și în domeniul sportului.

Subliniind importanța pe care afi
nitățile de limbă, cultură și civili
zație o au în procesul apropierii ce
lor două popoare, cei doi președinți 
au convenit să fie create condițiile 
necesare pentru o mai bună cunoaș
tere reciprocă a valorilor spirituale 
și materiale ale popoarelor lor, a bo
gatei și variatei lor moșteniri cultu- 
ral-istorice, prin contacte și schim
buri în domeniile științei, educației, 
culturii, artei și turismului, prin re
lații directe între organizațiile și aso
ciațiile corespunzătoare din România 
și Portugalia. în acest sens, ei au 
hotărit ca organele competente să 
treacă în cel mai scurt timp la în
tocmirea programului de schimburi 
cultural-științifice, in conformitate 
cu prevederile Acordului de colabo
rare culturală și științifică dintre 
cele două țări, semnat la 6 ianuarie 
1975.

Examinînd principalele probleme 
internaționale actuale de interes 
comun, cei doi președinți au reliefat 
cu satisfacție mutațiile intervenite 
pe plan mondial, care au determinat 
inaugurarea unui nou curs în rela
țiile internaționale, începutul unei 
destinderi și al unei politici de largă 

• cooperare internațională. Fiind con
vinși că este încă mult de făcut pen
tru a asigura progresul continuu și 
a consolida noul curs al relațiilor 
internaționale, cei doi șefi de stat au 
subliniat necesitatea lichidării zone
lor de tensiune din lume, abolirii po
liticii de forță și dictat, creării con
dițiilor care să permită fiecărui po
por să-și consacre eforturile dezvol
tării sale independente.

Ei au subliniat că trăsătura funda
mentală a epocii noastre o constituie 
afirmarea dorinței popoarelor de a 
trăi liber, de a așeza la baza rela
țiilor lor cu alte state principiile de
plinei egalități în drepturi, respec
tului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reciproc, 
garantării integrității teritoriale a 
statelor, renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța, respectului 
dreptului fiecărui popor de a-și ho
tărî dezvoltarea politică, economică 
și socială, corespunzător voinței sale; 
fără nici un amestec din afară. Ei 
au reafirmat necesitatea de a se res
pecta cu strictețe principiul ca sta
tele să soluționeze diferendele in
ternaționale în exclusivitate prin mij
loace pașnice, în conformitate cu 
principiile Cartei O.N.U. și ale drep
tului internațional contemporan.

Președintele Francisco da Costa 
Gomes a informat asupra stadiului 
actual al politicii guvernului portu
ghez privind decolonizarea, al mă
surilor adoptate in acest sens, por
nind de la dreptul popoarelor la au
todeterminare și independență.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
apreciat politica guvernului portu
ghez de soluționare deplină a pro

bleme internaționale actuale a dus 
la afirmarea unor poziții identice sau 
apropiate într-o serie de aspecte 
esențiale ale evoluției contemporane, 
subliniindu-se, în primul rîrfd, ne
cesitatea de a se pune definitiv capăt 
politicii de dominație și dictat, de a 
se acționa ferm pentru consolidarea 
cursului spre destindere, pentru li
chidarea focarelor de încordare și 
conflict, pentru creșterea rolului Or
ganizației Națiunilor Unite. Profund 
interesate în făurirea viitorului 
pașnic al Europei, România și Por
tugalia au exprimat hotărîrea de a 
acționa Împreună cu celelalte state, 
pentru ca în cadrul Conferinței gene- 
ral-europene să se ajungă în cel mai 
scurt timp la elaborarea unor docu
mente cuprinzătoare și cît mai anga- 
jante, care să conducă la statornicirea 
între țările europene a unor relații 
noi, de reală securitate și de cooperare 
fructuoasă.

Opinia publică din tara noastră 
salută cu căldură bilanțul rodnic al 
vizitei președintelui Portugaliei in 
România, considerînd că rezultatele 
convorbirilor româno-portugheze co
respund pe deplin intereselor celor 
două popoare, ale dezvoltării rela
țiilor dintre Portugalia și țările so
cialiste, cauzei păcii și progresului 
în întreaga lume.

V. OROS 

blemei coloniale și a considerat-o 
ca o contribuție valoroasă pe lini* 
destinderii internaționale.

Cei doi președinți s-au pronunțat 
cu toată fermitatea pentru înlătura
rea tuturor vestigiilor colonialismu
lui din întreaga lume, pentru pune
rea în aplicare a rezoluțiilor și ho- 
tăririlor O.N.U. privind decolonizarea 
și abolirea rasismului și a altor for
me de asuprire.

Cele două părți consideră că una 
din problemele cele mai grave ale 
vieții internaționale contemporane, 
care reprezintă o potențială amenin
țare la adresa păcii și securității, 
este aceea a subdezvoltării, a accen
tuării decalajului dintre țările dez
voltate și cele in curs de dezvoltare.

Lichidarea subdezvoltării, asigu
rarea progresului economic rapid al 
țârilor rămase în urmă se impun ca 
o cerință primordială pentru dezvol
tarea întregii omeniri ; realizarea 
unei păci trainice și a unei largi co
laborări, echitabile între popoare, 
reclamă instaurarea unei noi ordini 
economice și politice mondiale și de
mocratizarea relațiilor internaționale.

Cei doi președinți au subliniat că 
toate țările, mari, mijlocii și mici — 
indiferent de gradul de dezvoltare și 
sistemul lor politic, economic și so
cial — au dreptul și trebuie să par
ticipe activ la rezolvarea probleme
lor internaționale, care au provocat 
grave dezechilibrări pe plan mon
dial, mai cu seamă a celor puse de 
inflație, de lipsa de resurse energe
tice. de alimente și de materii prime.

Avind în vedere creșterea inter
dependenței economice pe plan mon
dial, cei doi șefi de stat au relevat 
importanța consultărilor și cooperă
rii strinse intre state pentru instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale, fondată pe justiție și 
deplină egalitate în drepturi, o or
dine care să asigure fiecărui stat 
posibilitatea dezvoltării sale economi
ce independente, suveranitatea și 
controlul asupra resurselor sale na
turale, participarea la cooperarea in
ternațională, accesul la realizării» 
științei, industriei și tehnologiei mo
derne, precum și la materiile prim® 
și sursele de energie.

în acest sens, România șl Portu
galia, țări în curs de dezvoltare, vor 
acționa pentru adoptarea de măsuri 
care să favorizeze accelerarea dez
voltării economice a statelor mai pu
țin dezvoltate, indiferent de zona 
geografică în care se află, în vederea 
lichidării decalajelor care le separă 
de statele dezvoltate din punct de 
vedere economic.

Cele două părți au acordat o aten
ție deosebită realizării unor noi re
lații între statele europene. în acest 
context, apreciind rezultatele poziti
ve obținute pină în prezent în ca
drul Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, cei doi pre
ședinți au exprimat hotărîrea ca, 
împreună cu celelalte state, să acțio
neze în mod ferm pentru a se ajun
ge, în cel mai scurt timp, la elabo
rarea unor documente clare, oare să 
constituie o bază sigură pentru o 
pace durabilă între toate statele 
europene.

în acest sens, părțile și-au expri
mat speranța că cea de-a treia fază 
a conferinței se va ține cît mai cu
rind posibil la cel mai înalt nivel și 
că se vor crea toate premisele ne
cesare pentru a se asigura continui
tatea cursului destinderii și păcii, a 
se întări securitatea și colaborarea 
între statele continentului.

Avind în vedere legătura Indisolu
bilă dintre securitate și dezarmare, 
importanța pe care o are dezarma
rea generală și mai ales cea nuclea
ră pentru asigurarea și consolidarea 
păcii și securității internaționale, cei 
doi președinți au căzut de acord 
asupra necesității imperative a Adop
tării unor măsuri concrete și efective 
tn direcția încetării cursei înarmări
lor, care trebuie să fie supuse unui 
control internațional strict și eficace.

Ei au apreciat că sînt necesare 
eforturi susținute pentru ca actua
lele negocieri pentru dezarmare să 
conducă la oprirea producției de noi 
arme nucleare și distrugerea celor 
existente.

Părțile consideră că crearea d« 
zone denuclearizate în Europa ca și 
pe celelalte continente ale lumii șl 
respectarea statutului acestor zone 
pot fi unul din mijloacele care să 
ducă la o politică de dezarmare ge
nerală și totală. în acest context, 
partea portugheză a luat notă cu in
teres de importanța deosebită pe care 
o au dezvoltarea relațiilor de co
laborare și bună vecinătate în Bal
cani, . transformarea acestei regiuni 
într-o zonă a păcii și conlucrării 
pașnice.

Cele două părți și-au exprimat 
preocuparea lor față de perpetuarea 
tensiunii și conflictelor într-o serie 
de zone ale lumii.

Cei doi președinți au . apreciat că 
menținerea actualei stări de încor
dare în Orientul Mijlociu reprezintă 
o1 primejdie continuă pentru pacea 
și securitatea mondială. Ei au con
siderat că este necesară soluționarea 
pe cale politică a conflictului din 
această zonă, în conformitate cu re
zoluțiile Adunării Generale a O.N.U. 
și Consiliului de Securitate, care să 
ducă la instaurarea unei păci juste 
și trainice în această regiune.

Cele două părți se pronunță pentru 
reluarea Conferinței de la Geneva cu 
o participare lărgită, pentru inten
sificarea activității politico-diploma- 
tice a tuturor statelor — fie că par
ticipă la Conferința de la Geneva 
sau nu — pentru găsirea unei so
luții politice a conflictului.

Cei doi șefi de stat se pronunță, 
de asemenea, pentru rezolvarea pe 
cale pașnică a situației din Cipru, 
care să, corespundă cauzei colaborării 
și păcii în Balcani, în Mediterana, 
in Europa și în întreaga lume.

Cei doi președinți au reafirmat ho
tărîrea lor de a contribui la întări
rea rolului O.N.U. și de a sprijini 
inițiativele vizînd menținerea și con
solidarea păcii internaționale, pre
cum și promovarea și dezvoltarea 
cooperării intre națiunile lumii în 
cele mai d’verse domenii.

Cei doi președinți au subliniat Im
portanța contactelor ca mijloc de 
promovare a cunoașterii și înțelegerii 
reciproce între state. în acest sens, 
ei au aoreciat că vizita în România 
a președintelui Republicii Portuga
lia constituie o contribuție de cea 
mai mare importanță la întărirea și 
dezvoltarea relațiilor dintre cele două 
popoare, la cauza păcii și, cooperării 
în Europa și în întreaga lume.

Ei au convenit să, faciliteze, în 
continuare, contacte și consultări 
între factorii de răspundere din cela 
două țări.

Președintele Republicii Portugalia, 
general Francisco da Costa Gomes,’ 
și doarrina Maria Estela da Costa 
Gomes au invitat pe președintele Re
publicii Socialiste România, Nicolaa 
Ceaușescu, și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu să facă o vizită oficială 
în Portugalia. Invitația a fost ac
ceptată cu satisfacție. Data vizitei va 
fi stabilită pe cale diplomatică.
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Reuniunea liderilor mișcărilor
de eliberare din Angola

ORIENTUL APROPIAT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vizita delegației P. C. R.

NAIROBI 16 (Agerpres). — La pa
latul prezidențial din localitatea ke- 
nyană Nakourou au început luni 
convorbirile dintre liderii celor trei 
mișcări de eliberare națională din 
Angola — Agostinho Neto, președin
tele Mișcării Populare pentru Elibe
rarea Angolei (M.P.L.A.), Roberto 
Holden, președintele Frontului de 
Eliberare Națională a Angolei 
(F.N.L.A.), și Jonas Savimbi, liderul 
Uniunii Naționale pentru Indepen
dența Totală a Angolei (U.N.I.T.A.). 
După cum s-a făcut cunoscut în mod 
oficial, participanții vor proceda la 
examinarea principalelor probleme 
privind evoluția actualei situații in
terne din Angola. Vor fi evocate, de

unele aspecte legate deasemenea, . . ___ ____ __
proclamarea — la 11 noiembrie anul 
acesta — a independenței depline a 
acestui teritoriu și preluarea puterii 
de stat de către autoritățile ango
leze, eveniment mareînd sfîrșitul 
dominației colonialiste. Se apreciază 
că schimburile de vederi ale celor 
trei lideri angolezi și ale' delegațiilor 
însoțitoare vor fi materializate în e- 
laborarea unei platforme comune a- 
supra problemelor divergente.

Luînd cuvîntul în deschiderea lu
crărilor reuniunii tripartite, pre
ședintele țării gazdă, Jomo Kenyatta, 
a lansat celor trei mișcări de elibe
rare națională angoleze apelul de a 
acționa într-un spirit de unitate.

• Reuniunea guvernului egiptean • întrevederi siriano- 
libiene • Declarațiile premierului Israelian • Atac de 

artilerie la granița Libanului
CAIRO 16 (Agerpres). — Rezultate

le turneului întreprins, recent, în Eu
ropa, de președintele Republicii Ara
be Egipt, Anwar El Sadat, au fost a- 
nalizate, duminică, la Cairo, în cursul 
unei reuniuni a Consiliului de Miniș
tri. Primul ministru egiptean, Mam- 
douh Salem, a prezentat un raport cu 
privire la întrevederile succesive ale 
șefului de stat egiptean cu președin
tele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, cu cancelarul Austriei, Bruno 
Kreisky, și cu președintele Statelor 
Unite, Gerald Ford.

sigurarea drepturilor legitime ale po
porului palestinean.

rasiste

WINDHOEK 16 (Agerpres). — Or
ganizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), principala 
mișcare de eliberare națională din 
Namibia, care se opune administrării 
acestui teritoriu de către autoritățile 
sud-africane, a lansat un apel către 
populația din Windhoek, chemînd-o 
să participe la mitingul organizat de 
«ecțiunea de tineret a „S.W.A.P.O.". 

într-o scrisoare, adresată, luni. 
Consiliului municipal din Windhoek, 
S.W.A.P.O. subliniază că sîmbăta 
trecută a fost interzis, și apoi anu
lat, un marș convocat în Windhoek

Apel lansat de S.W.A.P.O.
de Convenția Națională pentru Na
mibia (N.N.C.), organism care gru
pează principalele mișcări de elibe
rare națională din cadrul S.W.A.P.O. 
18 militanți de culoare care au în
călcat această interdicție au fost a- 
restați de autorități, urmînd să com
pară zilele acestea în fața justiției. 
Duminică, N.N.C. a organizat o adu
nare populară în cartierul negru Ka- 
tutura. Un grup de manifestanțî, 
care a încercat să se îndrepte spre 
închisoarea din Windhoek, unde se 
aflau arestați cei 18 militanți, a fost 
împrăștiat de unități ale poliției. f

în Danemarca

Evoluția problemei cipriote
NICOSIA 16 (Agerpres). 

ședințele 
karios, a 
zece zile prin mai multe țări arabe.

înainte de plecare, arhiepiscopul

Pre- 
Ciprului, arhiepiscopul Ma- 
început luni un turneu de

a declarat ziariștilor căMakarios 
unul dintre principalele subiecte pe 
care le va discuta cu oficialitățile ță
rilor arabe va fi situația critică 
creată în Cipru, în urma debarcării 
forțelor turcești, în vara anului tre
cut. El a subliniat că Turcia nu a 
aplicat rezoluțiile O.N.U. cu privire 
la Cipru, prin care se cerea retrage
rea celor 40 000 de militari din insulă 
și revenirea la căminele lor a refu- 
giaților ciprioți, al căror număr este 
estimat la 200 000.

' *
ANKARA 16 (Agerpres). — Primul 

ministru al Turciei, Suleyman Demi- 
rel, s-a referit, duminică, în cadrul 
unei conferințe de presă, la proble
ma cipriotă. După ce a trecut în re
vistă evenimentele care au avut ca 
rezultat actuala situație din Cipru, 
șeful guvernului turc a precizat : 
„Noi nu credem că împărțirea insu
lei sau crearea a două state separa
te ar putea rezolva problema ciprio
tă. Sîntem de părere Că o federație 
cu două regiuni ar constitui singura 
soluție. Acest obiectiv este înscris,

de asemenșa, în programul nostru 
guvernamental. împuternicirile sta
telor federate vor fi stabilite în ca
drul negocierilor dintre cele două co
munități. Turcia și Grecia — a spus 
el — au hotărît să contribuie la a- 
ceste negocieri".

Crearea „Comitetului elen 

pentru dezvoltarea 

prieteniei $i colaborării

interbalcanice**
Ager-
40 de 
știin-

DAMASC 16 (Agerpres). — Primul 
ministru libian, Abdel Salam Jalloud, 
a sosit luni la Damasc, într-o vizită 
oficială, pe parcursul căreia Va sus
ține mai multe runde de convorbiri 
cu președintele Siriei, Hafez El 
Assad, și cu alte oficialități guverna
mentale. într-o 
presei la sosirea 
premierul libian 
evocate ultimele _______________
în situația din Orientul Apropiat și 
principalele probleme interesînd lu
mea arabă. Convorbirile — a spus el 
— reprezintă un nou pas pe calea 
eforturilor vizînd întărirea solidari
tății și unității arabe și promovarea 
cooperării interarabe in diverse sfe
re de activitate.

NEW YORK 16 (Agerpres). — în
tr-un interviu acordat rețelei de te
leviziune C.B.S., primul ministru al 
Israelului, Yitzhak Rabin, a declarat 
că discuțiile pe care le-a purtat la 
Washington cu președintele Gerald 
Ford și cu secretarul de stat Henry 
Kissinger au avut ca obiect „exa
minarea în detaliu a diferitelor op
țiuni luate în considerare de Statele 
Unite pentru promovarea păcii în 
Orientul Apropiat". Totodată, a men
ționat Rabin, convorbirile au tins la 
„eliminarea neînțelegerilor dintre 
Israel și S.U.A.". Premierul israelian. 
s-a pronunțat împotriva reluării ac
țiunilor diplomatice ale secretarului 
de stat american „înainte ca situația 
de ansamblu să fie clarificată".

COPENHAGA 16 (Agerpres). — La 
Copenhaga a sosit, luni, delegația 
Partidului Comunist * .
dusă de tovarășul Gheorghe Ră- 
dulescu, membru ’ ’ "
Politic Executiv al 
viceprim-ministru

Român, con-
Comitetului 
al P.C.R., 

guvernului,
al
C.C.

__ ,__ __ _____ al 
care, la invitația Comitetului Central 
al Partidului Social-Democrat din 
Danemarca, face o vizită în această 
țară.

Delegația a fost întîmpinată la ae
roportul Kastrup din Copenhaga de 
Kjeld Olesen, vicepreședinte al 
P.S.D., Ejnar Cristiansen, secretar 
general al P.S.D., Poul Nilson,

po- 
Nil- 
față 
Co-

președintele Comitetului de 
litică externă, și Preben 
sen, deputat. A fost de 
ambasadorul țării noastre la 
penhaga, Gheorghe Ploieșteanu.

în aceeași zi, delegația a fost 
primită de președintele P.S.D., An
ker Joergensen, prim-ministru al 
Danemarcei.

•ir
La plecare, pe aeroportul Otopenl, 

delegația a fost salutată de tovarășul 
Paul Niculescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, de alte persoane oficiale.

Alegerile de deputați pentru Adunarea
de Stat a

declarație făcută 
în capitala siriană, 
a relevat că vor fi 
evoluții intervenite

DAMASC 16 (Agerpres). — In ca
drul întrevederii pe care vicepremie- 
rul și ministrul de externe sirian, 
Abdul Halim Khaddam, a avut-o cu 
William Fulbright, fost președinte al 
Comisiei pentru relații externe a Se
natului S.U.A., principalul subiect a- 
bordat a fost situația din Orientul 
Apropiat. După cum precizează agen
ția de presă M.E.N., vicepremierul 
sirian a dat asigurări interlocutoru
lui său asupra dorinței sincere a gu
vernului de realizare a unei păci du
rabile în regiune, care să aibă la 
bază retragerea forțelor israeliene din 
toate teritoriile ocupate în 1967 și a-

BEIRUT 16 (Agerpres). — Artile
ria Israeliană a bombardat, luni di
mineața, localitatea Nabatieh și una 
din pozițiile libaneze din sectorul oc
cidental — se arată într-un comu
nicat al armatei libaneze, publicat la 
Beirut și reluat de agențiile France 
Presse și Associated Press. Atacul is- 
raelian s-a extins și asupra localită
ților învecinate, Khiyam, Madjal 
Slim și Ramieh. Artileria libaneză a 
ripostat, adaugă comunicatul, care 
relevă că la Nabatieh patru persoane 
au fost rănite, iar mai multe clă
diri și mașini avariate. Acțiunea ar
tileriei israeliene a fost confirmată 
și la Tel Aviv.

BUDAPESTA 16 — Corespondentul 
nostru transmite : La Budapesta au 
fost anunțate, luni seara, rezultatele 
alegerilor de deputați în Adunarea 
de Stat, care au avut loc duminică.

Din totalul de 7 760 464 de alegă
tori au votat pentru candidați! Fron
tului Popular Patriotic 97,6 la sută.

R. P. Ungare
Numărul voturilor valabile este da 
7 527 169, adică 99,6 la sută din to
talul celor care și-au exercitat drep
tul de vot. în trei circumscripții e- 
lectorale candidați! n-au întrunit 
numărul de voturi necesare, aici ur- 
mînd să aibă loc alegeri parțiale, Ia 
29 iunie.

Importante succese ale partidelor de stînga 
in alegerile

ROMA 16 (Agerpres). — In Italia 
s-au desfășurat, duminică și luni, a- 
legeri. pentru desemnarea membri
lor consiliilor regionale (cu excep
ția regiunilor cu statut special), ai 
unor consilii 
pale, printre 
orașe Roma,

. mo, Veneția.
Deși a avut un caracter adminis

trativ, această consultare electorală 
este considerată un adevărat test pri
vind orientarea electoratului itali
an și posibilitățile actualei coaliții gu
vernamentale de centru-stînga de a-și 
menține în continuare pozițiile poli
tice. Totodată, alegerile reprezintă și 
un indiciu asupra opțiunilor politice 
ale unei însemnate categorii de ti
neri deoarece s-au prezentat, pen
tru prima oară, în fața urnelor a- 
proape două milioane de tineri care

provinciale și munici- 
care cele ale marilor 
Milano, Napoli, Paler-

beneficiază de 
legi privind 
electoral de la

CAIRO 16 (Agerpres). — Guvernul 
spaniol nu va permite folosirea ba
zelor militare străine de pe terito
riul său împotriva țărilor arabe, în' 
eventualitatea unui nou conflict în 
Orientul Apropiat, a arătat ministrul 
de externe al Spaniei, Pedro Cortina 
Mauri, într-un interviu publicat luni, 
la Cairo, de ziarul „Al Ahram".

Naționalizări în Madagascar
TANANARIVE 16 (Agerpres). — 

Noul șef al statului malgaș, căpitanul 
de fregată Didier Ratsiraka, a anun
țat luni componența Consiliului Su
prem al Revoluției (C.S.R.) și a ca
binetului ministerial. Conform deci
ziilor adoptate, Didier Ratsiraka va 
cumula funcțiile de președinte al 
Consiliului Suprem al Revoluției, șef 
al statului și al guvernului malgaș, 
precum și pe cea de ministru al a- 
părării naționale în cadrul actualului 
guvern.

„Singura cale de dezvoltare rapidă 
pentru Madagascar este calea socia
lismului" — 
Ratsiraka în

DE PRETUTINDENI
• PERFORMAN

TA „CONCORDE". A* 
vionul supersonic de pasageri 
„Concorde" a sosit pe aeropor
tul internațional din Caracas, 
în primul dintre cele două 
zboruri de rezistență prevă
zute a fi efectuate între Pa
ris și capitala venezueleană. 
Aparatul a parcurs distanța de 
7 617 kilometri ce separă cela 
două capitale in 6 ore și 20 de 
minute, față de 11 ore și un 
sfert cît 11 este necesar unui a- 
vion obișnuit de pasageri pen
tru a parcurge acest traseu.

. I
• IN OBIECTIV - PLA

NETA VENUS. Savanți din 
U.R.S.S. și Franța elaborează 
un amplu proiect de cercetarea 
atmosferei planetei Venus. Sa 
vor face măsurători asupra cir
culației atmosferice pe Venus, 
analize fizice și chimice asupra 
norilor și cercetări privind su
prafața planetei. Savanții inten
ționează să plaseze în atmosfe
ra acestei planete o sondă spa
țială sau un satelit utilat cu a- 
paratură științifică pentru a a- 
cumula și transmite pe Pămînt 
diferite date.

a declarat președintele 
cursul unei conferințe

de presă ținute Ia Tananarive, în ur
ma anunțării componenței noului 
guvern malgaș. După ce a făcut cu
noscute o serie de decizii privind 
naționalizarea băncilor și a societă
ților de asigurare, ca și preluarea 
sub controlul statului a producției și 
distribuției de filme, el a precizat : 
„Băncile și societățile de asigurare 
trebuie să ne revină nouă". Sîntem 
gata să discutăm — a spus noul șef 
al statului, precizînd că va fi accep
tat principiul unor indemnizații. El 
a menționat că Madagascarul nu se 
va mai reintegra în așa-numita zonă 
a francului.

agențiile de presă transmit
prevederile recentei 

reducerea majoratului 
21 la 18

★
După despuierea a 

letine de vot dintr-un 
34 milioane în cadrul 
gionale, s-au înregistrat cîștiguri din 
partea forțelor de stînga, în special 
a Partidului Comunist Italian, față 
de alegerile regionale precedente. 
Astfel, P.C.I. a obținut 34,6 la sută 
din voturi, Partidul socialist 11,7 la 
sută, Partidul socialist-democratic 5,6 
la sută, Partidul republican 3,1 la 
sută. Partidul democrat-creștin — 

. partidul majorității relative — a to
talizat 35,1 la sută, înregistrînd pier
deri mai substanțiale în zone din 
nordul și centrul Italiei. Numărătoa
rea voturilor continuă.

ani.

17 515 000 bu- 
total de peste 
alegerilor re-

ATENA — Corespondentul 
preș transmite : Un grup de 
personalități ale vieții politice, 
țiflce și culturale din Republica Ele
nă, incluzind deputați, foști membri 
ai guvernului, cadre didactice univer
sitare, ingineri, economiști, artiști au 
luat inițiativa creării, la Atena, a 
„Comitetului elen pentru dezvoltarea 
prieteniei și colaborării interbalca- 
nice".

într-o declarație publicată cu acest 
prilej, membrii grupului își exprimă 
convingerea că „prietenia și colabo
rarea pașnică dintre popoarele balca
nice constituie un element de bază 
pentru dezvoltarea lor națională în 
toate domeniile. Credem că Balcanii 
pot șl trebuie să devină un factor 
puternic al păcii europene și inter
naționale, un exemplu de colaborare 
pașnică între popoare cu sisteme so
ciale diferite".

occidentale

BOGOTA

NEW YORK 16 (Agerpres). - Zia
rul „New York Times" publică o re
latare în care subliniază că președin
tele Franței, Valery Giscard d’Estaing, 
a declarat că este profund preo
cupat de problemele economice ale 
lumii occidentale — transmite agen
ția France Presse. Pronunțîndu-se 
pentru angajarea unor discuții mai 
ample între liderii principalelor țări 
industrializate occidentale, preșe-, 
dintele francez a declarat, potrivit 
ziarului american : „Nu este exclus 
ca, trăind la Paris sau la Washing
ton, să nu vezi dimensiunile actualei 
crize a capitalismului. Examinînd 
însă situația din afară, este evident 
că țările capitaliste par cu totul in
capabile de a aduce sub control si
tuația lor economică și financiară".

Referitor la propunerea premieru
lui canadian, Pierre Elliott Trudeau, 
privind organizarea unor întîlniri pe
riodice între țările N.A.T.O. pentru 
discutarea și a altor chestiuni în a- 
fara celor militare, d’Estaing a afir
mat că „Franța nn consideră pactul 
nord-atlantic competent pentru co
ordonarea unor probleme atît de cu
prinzătoare, cum ar fi organizarea 
cadrului economic și financiar".

Apreciind că, în prezent, în lume 
are loc o „deplasare a centrului pro
blematicii de la țările occidentale 
industrializate la cele în curs de dez
voltare", președintele francez a afir
mat că „evenimentele cele mai sem
nificative ale viitorilor 20 de ani, 
care vor marca procesul evoluției 
politice și sociale mondiale, vor avea 
loc în țările în curs de dezvoltare".

întrevederi chtao-alba- 
H@Ze> vicepreședinte al
C.C. al P.C. Chinez, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze, a avut, la spital, 
o întrevedere cu Adil Qarțani, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, aflat într-o vizită oficială în 
R. P. Chineză, în fruntea unei dele
gații economice guvernamentale, in
formează agenția China Nouă.

în comunicatul comun 
dat publicității la încheierea convor
birilor dintre Gemal Biedici, pre
ședintele Consiliului Executiv Fede
ral al R.S.F. Iugoslavia, și Horst Sin- 
dermann, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane, care a 
efectuat o vizită oficială la Belgrad, 
se arată că cele două părți au relevat 
posibilitățile de dezvoltare a relații
lor dintre cele două țări în domenii
le politic, economic, științific, teh
nic și cultural. Șefii celor două gu
verne — menționează comunicatul — 
s-au pronunțat pentru încheierea, cît 
mai curînd, a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a avut un 
schimb de vederi cu secretarul
stat al S.U.A., Henry Kissinger, asu
pra unor probleme internaționale ac
tuale, între care situația din Orien
tul Apropiat, problema cipriotă, vii
torul statut al Saharei Occidentale. 
Au fost analizate, de asemenea, o 
serie de puncte de pe agenda provi
zorie a viitoarei sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. asupra 
dezvoltării și cooperării economice 
internaționale, care se va deschide la 
1 septembrie.

Vizita președintelui Se
negalului în Guinsea-Bis- 
SUU. comunicatul comun dat 
publicității la încheierea vizitei se 
arată că președintele Senghor și pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Guineea-Bissau, Luis Cabrai, 
au purtat convorbiri cu privire la 
dezvoltarea relațiilor dintre cele două 
țări. A fost examinată, cu acest pri
lej, cooperarea în domeniile politic, 
economic, al comunicațiilor terestre 
și maritime, telecomunicațiilor și 
transporturilor. Au fost, de aseme
nea, abordate probleme internaționa
le actuale. Cele două părți au hotărit 
să instituționalizeze vizitele de lucru, 
care vor avea loc alternativ, la 
Bissau și Dakar, cel puțin o dată 
pe an.

La Alger a ,03t ,emnat un 
acord de cooperare economică între 
Republica Vietnamului de Șud și Re
publica Algeriană Demobratică și 
Populară.

Schimbarea orei oficiale 
a fost hotărîtă de Guvernul Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud pentru a facilita 
legăturile cu Republica Democrată 
Vietnam. în prezent, R. D. Vietnam, 
R.V.S., Laosul, Cambodgia, Tailanda 
și Indonezia se ghidează după același 
fus orar.

de

0 expoziție de carte ro
mânească a fost deschisâ in 
holul aulei Universității „Maria Sklo- 
dowska-Curie" din Lublin. Cu acest 
prilej, lectoratului de limbă română 
al Institutului de limbi romanice al 
Universității i s-au oferit în dar, 
partea Ambasadei române și a 
bliotecii centrale universitare 
București, peste 1 000 de titluri 
cărți. Printre volumele oferite 
află operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu „România pe drumul con
struirii societății socialiste multilate
ral dezvoltate", precum și documen- 

' tele celui de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.
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Pnrtidsle politice din 
Flnlnndn au cerut actualului șef 
al statului, Urho Kekkonen, să can
dideze la alegerile prezidențiale ce 
vor avea loc în 1978. în vîrstă de 74 
de ani, Urho Kekkonen este pre
ședintele Finlandei din anul 1956.
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Golfului au fost 
la Abu Dhabi, 
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a problemei nord-irlandeze
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Miniștrii de finanțe din 
cele nouă țări membre ale 
Pieței comune s au reunit lunl 
după-amiază la Luxemburg pentru a 
examina o serie de probleme ce pri
vesc repercusiunile intenției Franței 
de a-și reintegra moneda în sistemul 
de flotare concertată în raport cu 
dolarul, pe care îl practică cinci din
tre țările membre — - .
Belgia, Luxemburgul

R.F.G., Olanda, 
și Danemarca.

Peste 70 000 de munci
tori turci din regiunea 
Izmir 'n vestul Anatoliei, au de
clarat luni o grevă de avertizare de 
opt ore. Această acțiune a fost orga
nizată de Confederația muncitorilor 
din Turcia („Turkis"), cea mai im
portantă centrală sindicală turcă 
în semn de protest față de utilizarea 
abuzivă de către patronat a practi
cării lock-out-ului — suspendarea 
temporară de la lucru a- muncito
rilor.

• TINEREȚEA ATLAN
TICULUI. Există numeroase 
teorii privind modificarea fun
dului Oceanului Atlantic și apa
riția lanțului munților care tra
versează mijlocul acestuia. Re
cente cercetări au dovedit că a- 
cești munți sînt mult mai tineri 
decît continentele învecinate, 
cei mal vechi nedepășind vîr- 
sta de 200 milioane ani. Cu 
alte cuvinte, fundul Atlanticu
lui este rezultatul unor trans
formări ce țin de ere geologice 
recente.

• CIT DE INTELIGENȚI 
SINT DELFINII FLUVI
ALI? în apele fluviilor Indus, 
Gange și Brahmaputra trăiește 
o specie de delfini Înrudiți cu 
cei din apele curgătoare sud- 
americane La Plata și Orinoco. 
De culoare gri închis pînă la 
negru, ei pot ajunge la o lun
gime de 2,70 metri. Dacă vede
rea lor este slabă, în schimb a- 
paratul auditiv este foarte dez
voltat. In timp ce delfinii de 
mare au un creier care ajunge 
la 2 000 gr, cel aj rudelor lor 
fluviale nu depășește 180 gr. A- 
ceasta nu înseamnă însă că sînt 
mai puțin inteligenți. La Insti
tutul pentru anatomia creieru
lui al Universității din Berna 
(Elveția) se află doi delfini 
prinși în Gange — singurele 
exemplare din lume din aceas
tă specie care trăiesc în capti
vitate. Experții de aici încearcă 
să demonstreze că ei nu emit 
numai diferite sunete, ci au o 
„limbă" proprie — teorie care, 
de altfel, a constituit tema fil
mului „Ziua delfinului", care 
a rulat recent și pe ecranele 
noastre.

• CEL MAI ADÎNC 
PUȚ DE FORAJ DIN 
LUME se află în fața coaste
lor peninsulei Kola, în Marea 
Barents (U.R.S.S.), atingînd o 
adîncime de 7 263 metri. El 
permite studierea mai precisă a 
structurii păturilor din adîncul 
Pămîntului, precum și distribu
ția și poziția minereurilor utile.

Observatorii politici 
din Bogota analizează 
cu atenție semnifica
țiile unei cuvîntări 
rostite recent, în ora
șul Medellin, de mi
nistrul muncii, Maria 
Crovo, în care au fost 
criticate cu ascuțime 
cercurile economice 
refractare la politica 
transformărilor socia
le, stabilită în progra
mul guvernamental al 
președintelui Lopez 
Michelsen.

După cum se știe, 
acest program preco
nizează o politică de 
stabilizare economică 
— bazată, în special, 
pe punerea în valoare 
a potențialului națio
nal — articulată cu 
măsuri de îmbunătă
țire a situației mase
lor muncitoare. In dis
cursul pe care pre
ședintele republicii l-a 
pronunțat la preluarea 
funcției sale, cu aproa
pe un an în urmă, se 
sublinia, ca un obiec
tiv central, necesitatea 
de a se combate pro
cesul inflaționist, care 
a contribuit la adînci- 
rea contrastelor socia
le din Columbia. în 
„Mandato claro" — 
document de sin
teză a planurilor gu
vernamentale — s-a 
enunțat o serie de 
măsuri vizînd o re
partizare mai echi
tabilă a avuției na-

ționale, într-un spirit 
de justiție socială.

Grupările de dreap
ta și cercuri oligarhi
ce s-au opus, de la 
început, concretizării 
unor asemenea orien
tări, recurgînd la di
ferite obstrucții e- 
conomice și subter
fugii politice, în scopul 
conservării privilegii
lor oligarhice, ceea 
ce a determinat un 
climat social încor
dat, paralel cu o lar
gă mișcare revendica
tivă a oamenilor mun
cii. ’

Discursul ministru
lui muncii este apre
ciat în acest sens ca 
o expresie a hotărîrii 
guvernului de a asi
gura înfăptuirea pro
gramului preconizat. 
Infățișind privațiuni- 

Te la care' sînt su
puse milioane de 
persoane, în urma 
faptului că masele 
muncitoare beneficia
ză într-o proporție 
foarte redusă de bo
găția națională, mi
nistrul muncii arăta, 
în termeni categorici, 
că „posesorii capita
lului trebuie să-și 
schimbe poziția în 
fața revendicărilor le
gitime ale oamenilor 
muncii, să înceteze să 
mai ridice obstacole 
în calea transformări
lor de ordin social" 
— în caz contrar, ei

z „fiind condamnați să 
dispară de pe scena 
vieții politico-sociale 
columbiene".

Fermitatea cu care 
a fost expusă poziția 
guvernului este înso
țită de acțiuni care 
tind să definească, pe 
plan național, politica 
de progres economic 
și social. Nu de mult, 
Ministerul Dezvoltării, 
a inițiat realizarea 
unor importante obiec
tive strategice cuprin
se în „Mandato claro": 
„programul național 
de alimentație", „dez
voltarea rurală și ur
bană integrată" și 
„descentralizarea in
dustrială" — obiective 
cu evidente finalități 
sociale pozitive. In 
cadrul acelorași pre
ocupări a fost apro
bat „fondul națio
nal de securitate so
cială" avînd ca pre
vederi principale com
baterea șomajului și 
asigurarea asistenței 
medicale pentru oa
menii muncii și fami
liile lor.

Indicînd clar opțiu
nile guvernamentale, 
aceste măsuri, apro
bate larg de opinia 
publică, sînt menite să 
acționeze ca un im
puls puternic în vede
rea înfăptuirii unei 
politici de justiție so
cială.

Noua Convenție con
stituțională 
landa de 
la 1 mai, 
lucrările 
elaborării 
formule de guvernare 
a provinciei — formu
lă care să fie accep
tabilă celor două co
munități, protestantă 
și catolică. „Este cea 
mai serioasă încer
care din întreaga is
torie a Irlandei de 
Nord, pentru a se ve
dea dacă Ulsterul este 
capabil să se guver
neze in mod pașnic 
și echitabil" — a- 
precia „DAILY TELE
GRAPH".

Atmosfera 
a început 
Convenției 
totuși, a fi 
găsirii

din Ir- 
Nord, aleasă 
și-a început 
in vederea 

unei noi

careîn 
sesiunea 

nu pare, 
favorabilă 

găsirii unei soluții 
pașnice. în ciuda „ar
mistițiului" proclamat 
în urmă cu peste trei 
luni, ciocnirile și in
cidentele sîngeroase 
continuă, făcînd nu
meroase victime ome- 

O altă cauză 
încercările

Eugen POP

nești. 
constă in 
majorității membrilor 
Convenției, aparținînd 
unor grupări protes
tante, de a impune 
propria lor formulă, 
care, după cum scrie 
„FINANCIAL TIMES", 
ar însemna „să sc dea 
înapoi roata istoriei, 
reîntorcindu-ne Ia tim
purile dominației ne- 
stînjenite a cercu-

rilor protestante de 
dreapta".

în acest stadiu, dis
cuții vii a determinat 
in cercurile politice 
natura documentului 
ce urmează să fie e- 
laborat, și care va fi 
înaintat spre apro
bare parlamentului 
britanic. în timp ce 
grupările protestante 
de. dreapta insistă să 
se adopte doar un 
singur raport, cuprin- 
zînd formula ma
jorității, adică a 
lor, proprie, partidul 
social-democrat și la
burist (catolic), ca și 
protestanții moderați 
consideră că trebuie 
să fie oglindite toate 
punctele de vedere, 
atît ale majorității, cit 
și ale minorității.

După cum se știe, 
ca urmare 
ment'elor 
petrecute, 
britanic a preluat, în 
1972, controlul asupra 
Irlandei de Nord. Da
torită schimbărilor in
tervenite de atunci în 
provincie, autoritățile 
de la Londra au apre
ciat că a venit timpul 
să se ofere reprezen
tanților populației 
nord-irlandeze posibi
litatea găsirii unei 
modalități de guver
nare, bazată pe prin
cipiul „împărțirii res
ponsabilităților". Re
zultatele alegerilor nu 
au corespuns așteptă-

a eveni- 
sîngeroase 

guvernul

rilor, adepții formu
lei bazate pe acest 
principiu fiind în mi
noritate în Convenția 
constituțională — în 
timp ce partizanii 
„dominației protestan
te" dețin majoritatea 
locurilor.

Ce se va întîmpla în 
cazul cind nu se va 
ajunge la o formulă 
acceptabilă tuturor 
părților 7 în cercurile 
politice de aci se a- 
preciază că in acest 
caz guvernul britanic 
fie își va prelungi 
controlul direct asu
pra provinciei, fie va 
hotărî retragerea tru
pelor sale.

Desigur, nu poate 
fi ignorat faptul că 
găsirea unei soluții 
politice presupune, tot
odată, eliminarea dis
crepanțelor economice, 
politice și sociale din 
Ulster.

în orice caz, un 
lucru este cert : în 
actualele condiții cind 
pe plan european și, 
în general, pe plan 
mondial se pune cu 
atita acuitate proble
ma 
lor 
conflict, 
din plin 
folosirii unicei căi ra
ționale și eficiente — 
calea reglementărilor 
politice, echitabile și 
constructive.

stingerii focare- 
de încordare și 

se vădește 
necesitatea

N. PLOPEANU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA :

în 
sind 
țiate 
patru țări 
crări — Emiratele Arabe Unite, 
weit, Qatar și Bahrein — își vor 
centra atenția asupra posibilităților 
de emisiune a unei monede comu
ne, care va fi denumită „dinarul 
Golfului". întrevederile sînt consa
crate, de asemenea, studierii actua
lei situații 
respectivă, 
existente între cele patru 
modalităților de coordonare 
tora.

monetare din regiunea 
diferențelor de prețuri 

state și 
a aces-

angli-Expulzare. EPisc°pul 
can pentru Namibia, Richard Wood, 
cunoscut ca unul din cei mai fermi 
adversari ai prezenței sud-africane 
pe teritoriul Africii de sud-vest, a 
primit din partea autorităților de la 
Pretoria ordinul de a părăsi Nami
bia, pînă cel mai tirziu luni, 23 iunie 
— s-a anunțat oficial la Windhoek.- 
După cum precizează agenția France 
Presse, nu a fost dată nici o expli
cație oficială acestui aviz de ex
pulzare. Predecesorul actualului epis
cop anglican a suferit, de asemenea, 
o măsură similară, în martie 1972.

Axa de rotație a sondei 
spațiale americane „Pion- 
neer 10" s-a m°di^icat ușor, în 
cursul ultimelor trei săptămîni, ca 
urmare a unei defecțiuni nede
pistate sau a acțiunii unei for
țe planetare pe care oamenii de ști
ință ai Terrei încă nu o cunosc — a 
declarat un purtător de cuvînt al 
N.A.S.A. Nu există pericolul scoa
terii din funcțiune a sondei. „Pion- 
neer 10", care, în 1973, a trecut pe 
lingă Jupiter, își continuă drumul 
spre planeta Pluton, din apropierea 
căreia urmează să transmită fotogra
fii în anul 1978, pentru a se pierde 
apoi în imensitatea sistemului solar.

La Tokio, !n sala ..BudoItan"> 
s-au desfășurat luni funeraliile na
ționale organizate în memoria fostu
lui prim-ministru, Eisaku Sato, care 
a încetat din viață la 3 iunie. Au 
participat prințul moștenitor al Ja
poniei, Akihito, primul ministru, Ta
keo Miki, membri ai guvernului, 
personalități ale vieții politice japo
neze, precum și reprezentanți ai u- 
nor guverne și organizații interna
ționale, ambasadori acreditați în ca
pitala niponă. A fost prezent amba
sadorul României la Tokio, Nicolae 
Finanțu.

• TORNADE IN O- 
KLAHOMA. Cel puțin ju
mătate din cele 60 de clădiri ale 
Universității de stat din Okla
homa au fost avariate în urma 
puternicelor tornade care s-au 
abătut asupra localității Still
water (statul Oklahoma — 
S.U.A.). Pagubele materiale în
registrate sînt considerabile, 
ele cuprinzind și avariile pro
vocate altor clădiri din loca
litate, magazinelor, automobi
lelor răsturnate în timpul aces
tor furtuni. Au fost, de aseme
nea, rănite mai multe persoane.

• HARTA ROTATIVA 
A BOLȚII CEREȘTI. 
preună cu o întreprindere de 
cartografie, Observatorul astro
nomic din Praga a editat un 
sugestiv material astronomic : 
o hartă rotativă a bolții cerești. 
Ea oferă posibilitatea de a se 
stabili rapid poziția constelații
lor vizibile la un moment dat 
deasupra orizontului. Harta poa
te înlocui un anuar astronomic, 
oferind rapid și precis datele 
necesare pentru diferite obser
vații pe bolta cerească.

Convorbiri chino — tailandeze
PEKIN 16 (Agerpres). — Ciu De, 

președintele Comitetului 
al Adunării Naționale a 
tanților Populari a R.P. 
avut, luni, la Pekin, o 
prietenească cu membrii 
gații a Adunării Naționale a Tailan- 
dei. condusă de Prăsit Kanchanawat,

Permanent 
Reprezen- 

Chineze, a 
convorbire 
unei dele-

președintele Camerei Reprezentan
ților.

în aceeași zi, delegația tailandeză 
a avut, de asemenea, convorbiri cu 
Den Siao-pin, vicepremier al Con
siliului de Stat al R.P. Chineze — 
informează agenția China Nouă.

Retrageri de avioane militare americane din Tailanda
BANGKOK 16 (Agerpres). — 14 a- 

vioane militare americane de tip 
„F-lll" au decolat de la baza mili
tară situată în provincia tailandeză 
Korat, îndreptîndu-se spre baza Nel
lis, din statul american Nevada. A- 
ceastă acțiune are loc în cadrul pro
gramului de retragere a tuturor for
țelor americane din Tailanda, prevă
zut să se încheie în luna martie J976.

Conform acordului intervenit în

tre guvernele tailandez și american, 
ultimele 17 „fortărețe zburătoare" de 
tip „B-52" și 31 de avioane „F-lll" 
vor părăsi această țară pînă la sfîr
șitul lunii iunie. Circa 7 000 de sol
dați americani vor pleca din Tailan
da pînă la sfîrșitul aceleiași luni. 
Forțele americane ce staționează la 
bazele din această țară se vor redu
ce, astfel, de la 27 000 de persoane 
la 19 500.

• AMERICA PRECO- 
LUMBIANÂ A CUNOS
CUT TOTUȘI CALUL? 
Arheologi ai Universității din 
Lima au descoperit, în Anzi, 
resturile pietrificate ale unui 
cal care a trăit acum mai bine 
de 12 000 de ani. Descoperirea a 
fost făcută în regiudea JUnin, 
intr-o peșteră situată la altitu
dinea de peste 4 000 metri. In 
secolul al XVI-lea, cind spa
niolii au cucerit imperiul incaș, 
potrivit cronicarilor contempo
rani, locuitorii acestor melea
guri nu cunoșteau calul. De a- 
ceea, descoperirea unor urme 
ale unui cal din Anzi, vechi de 
mii de ani, capătă o deosebită 
însemnătate științifică.

• PERFORMANȚĂ 
SPORTIVĂ SAU CURĂ 
RAPIDĂ DE SLĂBIRE? 
Funcționara japoneză Katsumi 
Suzuki a stabilit un nou record 
mondial în săritura cu coarda. 
In 4 ore, 22 minute și 50 secun
de, ea a realizat 37 427 de sări
turi. Rezultatul : după executa
rea acestei performanțe, Suzukl 
a constatat că... slăbise cu 
2 kilograme.
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