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Cu remarcabile rezultate practice consemnate 
intr-un mare număr de acorduri și Înțelegeri bilaterale 

Vizita presediatelaî Republicii Gaboneze, 
Albert Bernard Bongo, s a încheiat

Convorbirile la nivel înalt, importantele documente adoptate au pus baze trainice, 
au deschis orizonturi largi cooperării româno-gaboneze în multiple domenii, 
potrivit intereselor celor două țări, ale cauzei edificării unei noi ordini 

economice și politice mondiale

CEREMONIA SEMNĂRII DOCUMENTELOR OFICIALE

Cuvîntul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte.
Doamnă,
Doamnelor și domnilor,
Doresc să exprim satisfacția Consi

liului de Stat, a guvernului și a po
porului român, precum și a mea în
sumi pentru documentele pe care 
le-am semnat astăzi împreună, pre
cum și pentru cele semnate de mi
niștrii și reprezentanții țărilor noas
tre. Prin aceste documente se pun 
bazele unei largi colaborări econo
mice, tehnico-științifice și culturale 
dintre România și Gabon.

Putem spune că vizita dumnea
voastră — deși scurtă — a fost deo
sebit de rodnică și se înscrie ca un 
moment important în relațiile din
tre România și Gabon. în același 
timp, am semnat Declarația solemnă 
comună în care sînt afirmate prin

cipiile relațiilor dintre țările noastre, 
principii pe care cele două state se 
angajează să le respecte în colabora
rea lor viitoare, precum și în rela
țiile internaționale. Iată motivele 
pentru care sîntem deosebit de mul
țumiți de rezultatele vizitei și con
vorbirilor pe care le-am avut în a- 
ceste zile.

Desigur, prin semnarea acestor 
acorduri și documente cu privire la 
colaborarea dintre țările noastre nu 
înseamnă că problemele au fost în
cheiate. Urmează ca, pe această ba
ză, organele celor două țări să des
fășoare o activitate susținută pentru 
materializarea lor. Aș dori să vă 
asigur că guvernul român va face 
totul pentru a asigura înfăptuirea în
(Continuare în pag. a IlI-a)

Cuvîntul președintelui
Albert Bernard Bongo
Domnule președinte,
Doamnă,
Doamnelor și domnilor,
Iată-ne la sfîrșitul vizitei noastre 

în frumoasa și marea dumneavoas
tră țară. Și ne vom face datoria, 
spunîndu-vă că această vizită pe 
care am făcut-o în frumoasa dum
neavoastră țară ne-a permis să cu
noaștem în mod concret, să trăim 
realitățile din Republica Socialistă 
România. într-adevăr, această vizită 
ne-a permis să judecăm la adevărata 
ei valoare munca gigantică și atît de 
folositoare pentru poporul român și 
pentru prietenii lui. De aceea, cre
dem că acordurile pe care le-am 
încheiat, acordurile și procesele- 
verbale care au fost semnate de 
miniștrii noștri vor găsi din partea 
noastră — așa cum am spus — o vo
ință mai hotărîtă de a merge înain

te. astfel încît totul să se realizeze 
intr-un timp 'record.

Cunoaștem voința care animă Re
publica Socialistă România și Repu
blica Gaboneză pentru a întări 
legăturile noastre de cooperare eco
nomică, culturală și științifică. Cred 
că noi am făcut totul și acum rămîne 
celor două părți să se întîlnească 
pentru a se cunoaște mai bine și să 
treacă la faza finală — realizarea a 
tot ceea ce am semnat.

în cursul întrevederilor noastre 
particulare și publice am putut să 
apreciem, domnule președinte, — și 
să nu vă fie cu supărare, ținînd sea
ma de modestia dumneavoastră — că 
sînteți omul care cunoaște proble
mele lumii, această lume care, din 
nefericire, trebuie să recunoaștem, 
cunoaște necazuri de tot felul. Pe 
plan internațional, noi am înregis-
(Continuare în pag. a IlI-a)

DECLARAȚIE SOLEMNA COMUNA 
a Republicii Socialiste România 

și a Republicii Gaboneze
Republica Socialistă România, pe de o parte, și 

Republica Gaboneză, pe de altă parte.
Luind in considerare evoluția favorabilă a rela

țiilor româno-gaboneze,
HOTARÎTE să dezvolte cooperarea între cele 

două țări și de a întări prietenia intre popoare
le lor,

REAFIRMÎND atașamentul lor față de princi
piile Națiunilor Unite,

CONȘTIENTE de răspunderea ce revine fiecărui 
stat, indiferent de sistemul politic sau nivelul de 
dezvoltare, pentru instaurarea unui climat de 
pace și securitate în lume, bazat pe respectarea 
dreptului sacru al fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta,

SUBLINIIND necesitatea respectării sincere și 
efective de către toate țările a principiilor drep
tului internațional universal recunoscute și in spe
cial respectarea independenței și suveranității 
naționale, a integrității teritoriale și a neameste
cului în treburile interne ale altor state,

REAFIRMÎND dreptul și îndatorirea tuturor 
statelor de a participa la reglementarea proble
melor internaționale, de a contribui la instaurarea 
unui climat de pace,

CONVINSE că prin dezarmarea generală și in

special dezarmarea nucleară va rezulta o pace 
justă și durabilă in lume,

DENUNȚlND politica imperialistă de forță, 
dominație, dictat și agresiune,

SUBLINIIND dreptul suveran al fiecărui stat 
de a folosi bogățiile sale naționale în conformi
tate cu interesele sale fundamentale și de a avea 
acces nestînjenit la știința și tehnologia modernă,

SALUTÎND cu satisfacție victoriile obținute de 
mișcările de eliberare națională din Africa în 
lupta pentru cucerirea independenței naționale,

HOTARÎTE să continue să acorde sprijinul lor 
multilateral țărilor care și-au cucerit de curind 
independența, precum și mișcărilor de eliberare 
națională din țările care se mai găsesc încă sub 
dominație colonială,

HOTARÎTE de a-și spori contribuția la lupta 
pentru lichidarea definitivă a colonialismului, 
neocoloniaiismului, politicii de apartheid și a ori
căror discriminări,

AFIRMÎND necesitatea sporirii eforturilor de 
către toate statele in vederea stabilirii unei noi 
ordini economice și politice internaționale, baza
te pe principiile noi democratice și progresiste 
ale relațiilor intre state în vederea suprimării 
inegalităților și să asigure un progres mai rapid

al economiilor țărilor în curs de dezvoltare în 
scopul reducerii și eliminării definitive a deca
lajelor care le separă față de țările dezvoltate,

I. DECLARA SOLEMN VOINȚA ȘI HOTA- 
RÎREA LOR COMUNA :

a) Să dezvolte și să diversifice relațiile de 
prietenie și colaborare în toate domeniile de in
teres comun ;

b) să promoveze relații de cooperare economi
că reciproc avantajoase, să dezvolte schimburile 
comerciale și să îmbunătățească căile și mijloa
cele pentru realizarea lor ;

c) de a încuraja și facilita schimburile și co
laborarea în domeniile invătămintului, sănătății, 
culturii, artei, sporturilor, contribuind în acest 
fel Ia dezvoltarea relațiilor de prietenie și înțe
legere între cele două țări ;

d) să se consulte și să coopereze in acțiunile 
inițiate de comunitatea internațională in scopul 
favorizării progresului economic al tuturor țări
lor în curs de dezvoltare.
(Continuare în pag. a îll-a)

Pentru Republica Socialistă România, Pentru Republica Gaboneză,

NICOLAE CEAUȘESCU ALBERT BERNARD BONGO
Președintele Republicii Socialiste România Președintele Republicii Gaboneze

CAPITALA 
Sî-A RESPECTAT 
l’CU CINSTE 

CUVÎNTUL DAT 
„La 25 iunie 1975 am îndeplinit 

angajamentul de a realiza 
cincinalul in patru ani și jumătate" 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

a primit ieri delegația Comitetului municipal 
București al P. C. R., care a transmis conducerii 
partidului și statului nostru raportul oamenilor 

muncii din Capitală

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, joi dimi
neața, delegația Comitetului muni
cipal București al P.C.R., care a ra
portat că oamenii muncii din Capi
tală, în frunte cu comuniștii, au în
deplinit, in ziua de 25 iunie, anga
jamentul ce și l-au asumat, în vara 
anului 1972, de a realiza actualul 
cincinal în patru ani și jumătate. 
Onorîndu-și angajamentul luat, oa
menii muncii bucureșteni au răspuns, 
prin fapte, chemării însuflețitoare 
pe care Conferința Națională, secre
tarul general al partidului au adre
sat-o întregului popor de a înfăptui 
cincinalul înainte de termen, ea mo- 
bilizînd și stimulînd energiile crea
toare ale națiunii noastre, angajată 
cu hotărîre, sub conducerea partidu

lui, pe calea progresului și bunăstă
rii, a civilizației socialiste.

La primire au participat tovarășii 
Emil Drăgănescu, Gheorghe Oprea, 
Dumitru Popescu.

Exprimînd calde mulțumiri pentru 
sprijinul și îndrumarea permanentă 
de care s-au bucurat din partea se
cretarului general al partidului în 
vederea realizării cu succes a anga
jamentului izvorît din conștiința so
cialistă și patriotismul profund al oa
menilor muncii bucureșteni, tovară
șul Gheorghe Cioară, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., a dat 
citire telegramei pe care o adresea
ză tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
aceste momente de rodnic bilanț, de 
intensă satisfacție și legitimă mîn- 
drie, comuniștii, toate colectivele de

muncă, toți cetățenii Capitalei pa
triei noastre.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a 
fost înmînat apoi textul telegramei 
în care, într-o unanimitate de sim- 
țire și gîndire, oamenii muncii din 
Capitală îșl reafirmă sentimentele 
de dragoste și stimă față de secre
tarul general al partidului, hotărîrea 
lor de a se achita cu cinste și în vii
tor de marile răspunderi și îndatoriri 
ce le revin, de a-și aduce întreaga 
contribuție, împreună cu întregul 
nostru popor, la transpunerea în via
ță a Programului partidului de edi
ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Adresîndu-se membrilor delegației, 
și prin ei tuturor comuniștilor, tu
turor oamenilor muncii din Capitală 
și din țară, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu
Stimați tovarăși,
Doresc ca, în numele Comitetu

lui Central al partidului și al meu 
personal, să exprim mulțumiri și, 
totodată, calde felicitări tuturor oa
menilor muncii, comuniștilor, activiș
tilor de partid, comitetelor de sec
toare și comitetului municipal de 
partid pentru realizarea cu succes a 
angajamentului asumat cu trei ani 
in urmă, la conferința organizației 
de partid din Capitală — de a în
făptui cincinalul in patru ani și ju
mătate.

Ne-a produs tuturor — și cred că 
va produce întregului nostru partid 
și popor — o deosebită bucurie fap
tul că oamenii muncii din Capitala 
patriei noastre și-au respectat cu 
cinste cuvîntul dat, realizind cinci
nalul chiar cu cîteva zile mai devre
me decît prevedea angajamentul a- 
sumat. Fără îndoială că realizarea 
cu succes a acestor angajamente a 
cerut eforturi susținute din partea 
tuturor colectivelor de oameni ai 
muncii, a conducerilor întreprinderi
lor, a organizațiilor de partid și, de
sigur, a comitetelor de sectoare și 
a comitetului municipal de partid ; 
dar aceste eforturi au fost încunu
nate de succes și puteți avea depli
na satisfacție că ați adus o contri
buție de mare însemnătate la înfăp
tuirea sarcinilor trasate de Congre
sul ai X-Iea, de Conferința Națio
nală a partidului cu privire la dez
voltarea economico-socială a patriei 
noastre in acest cincinal.

După cum se știe, și alte colec
tive de oameni ai muncii din în
treaga țară au realizat de pe acum 
cincinalul ; unele organizații jude

țene au, de asemenea, un avans im
portant — ceea ce face ca, pe în
treaga țară, cincinalul să fie realizat 
înainte de termen, așa cum s-a dis
cutat la Conferința Națională a 
partidului.

Toate aceste realizări se materia
lizează într-o creștere mai puternică 
a venitului național, a avuției națio
nale, ceea ce a permis atit dezvol
tarea impetuoasă a economiei națio
nale, cit și creșterea nivelului de 
trai, material și spiritual, al tuturor 
oamenilor muncii.

Fără îndoială că următoarele șase 
luni cer, de asemenea, eforturi sus
ținute pentru a realiza sporirea co
respunzătoare a producției în toate 
domeniile. Cele realizate in patru ani 
și jumătate să fie consolidate ast
fel in continuare in lunile care au 
mai rămas pînă la încheierea cinci
nalului. Eu am deplina convingere că 
oamenii muncii din Capitală, ca de 
altfel din întreaga țară, comuniștii, 
conducerile organizațiilor de partid 
vor face totul pentru a încheia și 
acest an cu depășirea sarcinilor de 
plan. Sînt convins că toți vor acționa 
cu fermitate pentru a realiza, în 
continuare, depășirea producției in
dustriale și în celelalte sectoare, co
respunzător cotei-părți ce revine fie
cărei unități in lunile următoare.

In același timp, in conformitate

cu hotăririle Congresului al XI-Iea, 
trebuie făcute pregătirile corespun
zătoare in vederea trecerii ia noul 
cincinal. După cum se cunoaște, 
noul cincinal pune sarcini deosebite 
— nu numai din punct de vedere 
cantitativ, cit mai ales din punct de 
vedere calitativ. Aceasta cere efor
turi serioase tuturor organizațiilor 
de partid, colectivelor de oameni ai 
muncii, conducerilor intreprinderilor 
și instituțiilor noastre din toate sec
toarele, pentru a face ca cincinalul 
următor să fie cincinalul afirmării re
voluției tehnico-științifice în toate 
sectoarele de activitate, să ducă la ri
dicarea pe o treaptă superioară a în
tregii dezvoltări economico-sociale a 
tării, a bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului nostru popor. Sint 
convins că organizația de partid a 
municipiului București, oamenii mun
cii din Capitală vor constitui și in 
viitor un detașament activ, de nă
dejde, in îndeplinirea sarcinilor ce 
le revin.

Cu această convingere, doresc să 
adresez încă o dată cele mai calde 
felicitări tuturor oamenilor muncii, 
comuniștilor, comitetelor de sectoare 
și comitetului municipal și să Ie 
urez noi și noi succese în îndepli
nirea sarcinilor ce Ie stau în față.

Vă doresc tuturor multă sănătate 1 
(Aplauze).

TELEGRAMA COMITETULUI MUNICIPAL 
BUCUREȘTI AL P.C.R. ADRESATĂ 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
IN PAGINA A Il-A

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU’ >
Ambasadorul Uniunii Sovietice

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit joi pe

V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniu- Cu acest prilej a avut loc o con- 
nii Sovietice la București, la cererea vorbire, care s-a desfășurat într-o 
acestuia. atmosferă caldă, tovărășească.

Ambasadorul Cambodgiei
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi după amia
ză. pe Chea San. ambasadorul Re
gatului Cambodgiei la București, la 
cererea acestuia.

Ambasadorul a transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un mesaj din 
partea șefului statului cambodgian.

prințul Norodom Sianuk, și a guver
nului cambodgian, împreună cu do
rința ca relațiile dintre cele două 
țări să cunoască un curs mereu as
cendent.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat un salut căl
duros prințului Norodom Sianuk și 
guvernului cambodgian, precum și

urări de succes în consolidarea eco
nomică și socială a țării, în dezvol
tarea ei pe o cale nouă, indepen
dentă și suverană. Șeful statului 
român și-a exprimat, la rîndul său, 
dorința ca relațiile de colaborare și 
solidaritate dintre România și Cam- 
bodgia să se extindă și să se întă
rească continuu.
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întregul popor înfăptuiește, prin strălucite succese in muncă, obiectivul de importanță națională:

CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN
Anunțind cu mîndrie îndeplinirea angajamentului patriotic al oamenilor muncii bucureșteni de a realiza cincinalul in patru ani și jumătate,
organizația de partid a Capitalei se angajează să facă totul pentru a se obține succese și mai mari, pentru transpunerea în viață a Programului P.C.R.

Oamenii muncii din Capitală, în frunte cu co
muniștii, au deosebita onoare și satisfacție de a 
vă raporta, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
îndeplinirea, la data de 25 iunie 1975, a angaja
mentului pe care și l-au asumat de a realiza ac
tualul cincinal în patru ani și jumătate. Acesta 
este răspunsul ferm, plin de devotament și abne
gație, pe care comuniștii și ceilalți oameni ai 
muncii din municipiul București l-au dat chemă
rii, pătrunse de fierbinte patriotism, pe care ați 
adresat-o la Conferința Națională a partidului 
din iulie 1972 organelor și organizațiilor de partid, 
întregii noastre națiuni, de a contribui la acce
lerarea dezvoltării economice și sociale a Româ
niei, reprezintă încă o expresie a încrederii de
pline și hotăririi unanime cu care vă urmează 
și aplică în viață indicațiile dumneavoastră.

Acționînd neabătut pentru îndeplinirea anga
jamentului asumat, organele și organizațiile de 
partid au desfășurat o susținută muncă politico- 
organizatorică și ideologică In rîndurile tuturor 
oamenilor muncii, care a generat o atmosferă de 
puternică angajare în toate colectivele de mun
că, determinind o largă mișcare de masă pentru 
punerea cît mai deplină în valoare a potențialu
lui tehnic, economic și uman existent în Capi
tală, pentru continua perfecționare a activității 
economice și ridicarea eficienței acesteia. Ca ur
mare, sarcinile planului cincinal, care prevedeau 
realizarea unei producții industriale în valoare 
de 328,7 miliarde lei, au fost îndeplinite în 4 ani, 
5 luni și 25 de zile, ceea ce creează condițiile ca 
pînă la sfirșitul anului să obținem o producție 
suplimentară de peste 52 miliarde lei. In acest 
fel, nivelul producției realizate in 1975 în muni
cipiul București va fi de 2 ori mai mare decit 
cel din anul 1970, producția industrială crescînd 
lntr-un ritm mediu anual de 14,7 la sută față de 
9,7 la sută cît s-a prevăzut în cincinal. Sporul 
de producție ce se va realiza pînă la sfirșitul a- 
nului se va concretiza în utilaje tehnologice pen
tru industria chimică, a materialelor de construc
ții și industria alimentară în valoare de peste 430 
milioane lei, 112 locomotive Diesel și 306 auto
buze, 326 mii CP motoare cu ardere internă, 
647 MW motoare electrice, 2,1 miliarde lei apa- 
rataj electric de joasă tensiune, 656 MVA trans
formatoare electrice. 10 200 km cabluri electrice 
Izolate, 558 mii radioreceptoare, 490 milioane lei 

mijloace de automatizare, electronice și electro
tehnice, 1,6 miliarde lei medicamente, 491 mii 
anvelope, peste 34 milioane mp țesături, 3,7 mi
liarde lei confecții și altele. In același timp, au 
fost asimilate mai repede și s-au realizat în can
tități mai mari decit cele prevăzute în cincinal 
o serie de produse de mare importanță, printre 
care : turboagregatele de 330 și 50 MW, cazane- 
le de 1 035, de 525 și 420 tone abur/orâ, compre- 
soare pentru industria chimică, mașini-unelte cu 
comandă program, diferite utilaje tehnologice de 
mare complexitate, calculatoare electronice din 
generația a treia, diferite tipuri de motoare

Telegrama Comitetului municipal 
București al P. C. R. adresată 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
Diesel și electrice, autobuze și troleibuze de ma
re capacitate, mașini agricole, bunuri de consum 
și altele.

Concomitent, s-au întărit continuu laturile cali
tative ale activității economice. Astfel, indicato
rul „producție-netă“ a fost realizat și depășit în 
întreaga perioadă care a trecut de la introduce
rea lui. Producția globală la 1 000 lei fonduri 
fixe a crescut de la 2 260 lei in 1970, la 2 545 lei 
în 1975. Nivelul productivității muncii realizat 
in acest an este cu 60 la sută mai mare decit în 
1970, prin depășirea planului de creștere a pro
ductivității muncii realizlndu-se mai mult de 
două treimi, respectiv 34,5 miliarde lei, din spo
rul de producție realizat pe întregul cincinal. In 

perioada 1973—1975 au fost asimilate suplimentar 
250 tehnologii și aproape 1 000 produse noi, pon
derea produselor noi și reproiectate ajungînd în 
acest an la 48 la sută față de 18 la sută cît era 
în 1971.

. Toate acestea au contribuit la îmbunătățirea 
calității produselor, la creșterea gradului lor de 
complexitate și de competitivitate, la sporirea 
exportului, care, în acest an, este de 2,5 ori mai 
mare decit în 1970.

Ca urmare a sporirii volumului producției, a 
reducerii cheltuielilor de fabricație și creșterii 
eficienței activității economice, prevederile pla

nurilor anuale la beneficii vor fi depășite, pe pe
rioada 1971—1975, cu 5 miliarde lei.

De la începutul cincinalului și pînă în prezent 
s-au pus în funcțiune 331 noi capacități de pro
ducție, din care 54 în devans cu 1—12 luni.

Confirmind justețea politicii partidului nostru, 
rezultatele pe plan economic au asigurat premi
sele pentru dezvoltarea tuturor laturilor vieții 
sociale a Capitalei, pentru continua ridicare a ni
velului de trai al populației acesteia. In acest 
cincinal se dau în folosință 120 000 apartamen
te, noi spații comerciale de peste 200 000 mp, 
aproape 900 săli de clasă, peste 28 000 locuri în 
creșe, grădinițe și case de copil, precum și alte 
obiective social-culturale. Numărul de locuri în 

cămine muncitorești a crescut de Ia 12 000 la 
47 000. Au cunoscut o creștere substanțială desfa
cerile de mărfuri și serviciile către populație.

Acum, cînd facem bilanțul acestor realizări, 
gîndul nostru se îndreaptă spre dumneavoastră, 
inițiatorul amplei mișcări, care a cuprins întrea
ga națiune pentru dinamizarea dezvoltării eco
nomice și sociale a patriei, pentru ridicarea 
României în rindul țărilor dezvoltate ale lumii. 
Rezultatele obținute în Capitală, ca și in întreaga 
țară, confirmă pe deplin justețea aprecierilor 
dumneavoastră în legătură cu marile rezerve de 
care dispune economia noastră socialistă, precum 

și a orientărilor pe care le-ați trasat pentru pu
nerea lor în valoare, pentru accelerarea progre
sului societății românești și ridicarea continuă a 
nivelului de trai al poporului. Tocmai de aceea, 
noi, comuniștii, toți oamenii muncii legăm indi
solubil aceste rezultate, cele mai rodnice din În
treaga istorie a construcției socialiste in Româ
nia, de numele dumneavoastră, de activitatea 
neobosită, însuflețită de Înaltă responsabilitate 
față de destinele poporului român, pe care o des- 
fășurați cu atîta dăruire în fruntea partidului și 
statului nostru. Indicațiile dumneavoastră pre
țioase au orientat în permanență activitatea or
ganelor și organizațiilor de partid din Capitală, 
determinind creșterea continuă a rolului lor în 

conducerea activității politice, economice și so
ciale, afirmarea lor tot mai puternică ca factor 
hotărîtor în mobilizarea și unirea eforturilor tu
turor oamenilor muncii pentru îndeplinirea sar
cinilor care ne-au revenit. în activitatea vastă și 
complexă pentru înfăptuirea angajamentului a- 
sumat, organizația noastră de partid a crescut 
continuu și s-a maturizat, numărind în prezent 
peste 278 000 de membri, din care mai mult de 
jumătate sînt muncitori care lucrează nemijlocit 
în producție, s-a acumulat o bogată experiență, 
au crescut nivelul de pregătire politico-ideologi- 
că și competența comuniștilor, a activului de 
partid, care cuprinde astăzi 55 000 de cadre, ceea 
ce ne dă garanția că sarcinile pe care partidul 
le va pune în fața noastră în viitor vor fi în mod 
exemplar îndeplinite.

îngăduiți-ne, mult stimate tovarășe secretar 
general, să folosim acest prilej pentru a vă adre
sa recunoștința noastră fierbinte și cele mai calde 
mulțumiri pentru contribuția inestimabilă pe 
care o aduceți la elaborarea și înfăptuirea poli
ticii interne și externe a partidului și statului 
nostru, la continua propășire a României Si creș
terea prestigiului ei internațional, pentru sprijinul 
multilateral și permanent acordat organizației de 
partid a Capitalei In înfăptuirea angajamentului 
asumat, în întreaga sa activitate pentru aplicarea 
în viață a politicii partidului și statului nostru.

Conștient! de importanța sarcinilor ce ne re
vin în continuare, în opera măreață de înde
pliniră a istoricelor hotărîri ale Congresului al 
XI-lea al partidului, care prefigurează drumul 
strălucit al făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate și al înaintării României spre 
comunism, vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în numele puternicului detașament al 
comuniștilor bucureșteni, al tuturor oamenilor 
muncii din Capitală, că vom face totul pentru 
ca, laolaltă cu Întregul nostru popor, strîns uniți 
In jurul dumneavoastră, al conducerii partidului, 
să ne aducem contribuția, pe măsura forțelor 
noastre, la transpunerea in viață a Programului 
Partidului Comunist Român, la progresul conti
nuu și prosperitatea României socialiste.

COMITETUL MUNICIPAL BUCUREȘTI 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Noua întreprindere bucureșteanâ „Conect"

Cifre din raportul harnicelor colective bucureștene

DINAMISM
Ca urmare a creșterii producției 

Industriale Intr-un ritm mediu a- 
nual superior fața de cel prevăzut 
— așa cum reiese din graficul 
alăturat — nivelul producției 
realizate în 1975 va fi de 2 
ori mai mare decit in 
1970.

Vor fi realizate peste pre

vederi :
• 112 locomotive Diesel și 306 

autobuze;

• motoare cu ardere internă și 
motoare electrice Insumlnd 326 000 
CP și, respectiv, 647 MW;
• utilate tehnologice în valoare 

de 430 milioane lei;
• 33 000 tone laminate finite 

pline din oțel șl 29 000 tone țevi 
din oțel;
• cparotaj electric de joasă 

tensiune în valoare de 2,1 mlli- - 
arde lei;
• transformatoare electrice to- 

talizînd 656 MVA;
• 558 000 radioreceptoare ;
• 491 000 anvelope ;
• mijloace de automatizare e- 

lectronice șl electrotehnice în va
loare de 490 milioane lei;

ÎNALT AL INDUSTRIEI
RITMUL MEDIU ANUAL DE CREȘTERE 

A PRODUCȚIEI INDUSTRIALE

O mobilă în valoare de 667 mi
lioane lei;

LINIILE DE FORȚĂ ALE ÎNTRECERII CU TIMPUL

• încălțăminte In valoare de 1,2 
miliarde lei;
• peste 34 milioane mp țesă

turi ;

• 20 milioane bucăți tricotaje 
și alte produse.

Volumul exportului este 
în acest an de 2,5 ori mai 
mare decit în 1970.

Realizarea cu peste șase luni mai 
devreme a planului cincinal consti
tuie rezultatul preocupărilor stă
ruitoare ale comuniștilor, ale tu
turor oamenilor muncii din între
prinderi pentru punerea mai in
tensă în valoare a resurselor inter
ne, pentru ridicarea Ia un nivel 
superior a întregii activități econo
mice. Iată cîteva dintre acestea, a- 
devărate linii de forță ale amplifi
cării în ritm accelerat a potențialu
lui productiv din întreprinderile 
bucureștene.

ORGANIZAREA ȘTIINȚI
FICĂ A PRODUCȚIEI Șl A 
MUNCII. In urma unor ample 
acțiuni de reorganizare a fluxurilor 
tehnologice și de introducere in cir
cuitul productiv a unor spatii care 
aveau alte destinații, industria Ca
pitalei și-a adăugat o suprafață de 
producție echivalentă cu aceea a 
întreprinderii bucureștene „23 Au
gust".

GENERALIZAREA SCHIM
BULUI II SI EXTINDEREA 
SCHIMBULUI III. Ca urmare> 
indicele de utilizare a fondului de 
timp al mașinilor a crescut ou peste 
15 la sută față de cel din 1970. în 

TOTUL PENTRU OM, PENTRU BUNĂSTAREA LUI
® Retribuția medie lunară ° crescut în perioada 1970—1974 

cu 15,4 LA SUTĂ.
© Cheltuielile social-culturale pe un locuitor au sporit în 

anii 1970—1974 de la 1 898 LEI 'a 2 258 LEI.
® Numărul de apartamente ce se dau în folosința în acest 

cincinal este de 120 000.

® Volumul desfacerilor de mărfuri a crescut de 1,4 ORI 
în 1974, fațâ de 1970.

® Numărul de locuri în cămine muncitorești a crescut 
de la 12 000 'n 1972 la 47 000 'n prezent.

© Capacitatea creșelor, grădinițelor și caselor de copii 
crește cu peste 23 000 DE LOCURI.

1975, la unele grupe importante de 
mașini-unelte — strunguri automate 
și semiautomate, mașini de frezat 
portale, mașmi de danturat, acest 
indicator a depășit nivelul de 80 
LA SUTĂ, iar la o serie de agrega
te — cuptoare electrice, instalații 
pentru țevi sudate ș.a. — a trecut 
de 90 LA SUTĂ.

MODERNIZAREA Șl RIDI
CAREA NIVELULUI TEHNIC 
AL PRODUCȚIEI. In acest scop, 
în întreprinderi, la nivelul comite
telor de partid ale sectoarelor și al 
Capitalei, au fost constituite comisii 
pentru tehnologii și produse noi, 
care, cuprinzînd un larg activ 
de specialiști din unitățile de 
producție, învățămînt și cerceta
re, au intensificat preocuparea pen
tru perfecționarea tehnologiilor și 
utilajelor existente, au conceput al
tele noi, • au produs spre asimilare 
produse cu parametri tehnici și ca
litativi superiori. Ponderea produse
lor noi și reproiectate în totalul 
producției industriale realizate in 
acest an este de 48 LA SUTA, față 
de 18 Ia sută în 1971.

SCURTAREA TERMENE
LOR DE EXECUȚIE A UNOR

OBIECTIVE DE INVESTIȚII. 
Din cele 331 de noi capacități de 
producție, 54 au fost puse în func
țiune cu 1—42 luni înainte de ter
men. întreprinderea de calculatoare, 
întreprinderea de aparate electroni
ce de măsură și industriale, „Co
nect", mari secții la întreprinderile 
de mașini grele, de mecanică fină, 
de confecții și tricotaje, la „Vulcan", 
„Timpuri noi", „Electroaparataj" — 
sint numai cîteva din noile capa
cități care au sporit potențialul in
dustrial al Capitalei.

VALORIFICAREA GÎNDI- 
Rll ȘTIINȚIFICE Șl TEHNI
CE ORIGINALE. Pe baza cerce
tărilor proprii au fost realizate teh
nologii noi pentru sinteza cauciucu
lui poliizoprenlc și butadienlc, pen
tru fabricarea îngrășămintelor ohi- 
mice cu microelemente și organo- 
minerale, instalații de foraj de mare 
adîncime, motoare Diesel de peste 
250 CP, noi mărci de oțeluri înalt 
aliate, inoxidabile și anticorozive, 
noi tipuri de aparate și instalații de 
automatizare, de mașini agricole, 
componente electronice active, noi 
tipuri de izotopi, laseri ș.a. In pe

rioada 1970—1975, în unitățile de 
cercetare din Capitală, ponderea 
temelor cu caracter' aplicativ a 
crescut de la 85 la 95 la sută, du
rata medie a cercetării s-a redus 
de la 3 la 1,8 ani și s-a realizat o 
microproducție in valoare de 2,3 
miliarde lei. în contextul integră
rii învățămîntului superior cu pro
ducția și cercetarea, în institutele 
de învătămint superior din Bucu
rești se realizează in anul 1975 o 
producție industrială de 143 mili
oane lei, contracte de cercetare și 
proiecte în valoare de 83 milioane 
iei și, respectiv, 22 milioane Iei.

In întreprinderile bucureștene au 
fost aplicate 3 900 de invenții și 
inovații, a căror eficientă economi
că se ridică la circa 4 MILIARDE 
LEI ; de asemenea, prin autodo- 
tare, au fost create mașini și uti
laje în valoare de peste 443 MILI
OANE LEI.

PREGĂTIREA Șl PERFEC
ȚIONAREA CADRELOR. 111 
perioada 1972—1975 au fost califi
cați în 86 de meserii, prin diferite 
forme de școlarizare, peste 150 000 
de muncitori. Alti 136 000 de mun
citori, 4 000 maiștri și 1100 tineri 
ingineri proiectanți de tehnologii au 
urmat cursuri de perfecționare.

COTELE EFICIENTEI
• Productivitatea muncii în industrie în 

1975 este cu 60 la sută mai mare decît în 
1970, depășindu-se cu mult sarcina planifi
cată.

• La 1 000 lei fonduri fixe se obține în 
1975 o producție globală de 2 545 lei, față 
de 2260 lei în 1970.

• Beneficiile realizate în actualul cincinal 
vor depăși nivelul prevăzut cu 5 miliar
de lei.

• Valoarea producției obținute dintr-o tonă 
de metal, în întreprinderile constructoare de 
mașini, este în 1975 de două ori mai mare 
decît în 1970.

Azi, in cartierul Pantelimon din Capitald
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VIZITA PREȘEDINTELUI ALBERT BERNARD^BONGO
Ceremonia semnării Declarației solemne comune 

și a altor documente româno-gaboneze
Conferirea unor înalte distincții

Ziua de Joi, 26 iunie 1975, 
marchează un moment de referință 
in istoria relațiilor româno-gaboneze. 
In această zi. președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Gaboneze. Albert Bernard 
Bongo, au semnat, la Palatul Repu
blicii, Declarația solemnă comună a 
Republicii Socialiste România și Re
publicii Gaboneze, Acordul general 
de cooperare economică și tehnică 
între Republica Socialistă România și 
Repi^olica Gaboneză. Cei doi șefi de 
stat au parafat, de asemenea. Comu
nicatul comun cu privire la vizita o- 
ficială de prietenie în țara noastră 
a președintelui Republicii Gaboneze, 
Albert Bernard Bongo.

Document de o deosebită însemnă
tate. Declarația solemnă comună, a- 
firmînd principiile pe care cele două 
țări se angajează să le respecte in 
colaborarea lor. precum și în relațiile 
internaționale, consfințește voința re
ciprocă de a acționa hotărit în ve
derea înfăptuirii unei lumi mai bune 
și mai drepte, promovării cauzei pă
cii și progresului omenirii. La rîn- 
dul său. Acordul general de coope
rare economică și tehnică pune ba

Cuvintul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Cuvintul președintelui 
Albert Bernard Bongo

(Urmare din pag. I)
cele mai bune condiții a tuturor a- 
cestor acorduri.

De asemenea, doresc să menționez 
și cu acest prilej hotărîrea României 
socialiste de a milita neabătut pen
tru realizarea în viață a principiilor 
noi, de egalitate, respect al indepen
denței și neamestec în treburile in
terne, avantaj reciproc în relațiile 
dintre state, de a-și aduce contribu
ția tot mai activă la realizarea noii 
ordini economice internaționale, la 
lichidarea vechii politici de inechi
tate — ca rezultat al dominației im
perialiste, colonialiste și neocolonia- 
liste.

Avem ferma convingere că desfă
șurarea vieții internaționale creează 
condiții tot mai bune pentru afirma
rea drepturilor popoarelor de a fi 
stăpîne pe bogățiile naționale, de a-și 
făuri viața așa cum doresc ele. fără 
nici un amestec din afară.

De asemenea, considerăm că schim
bările care au loc pe plan interna
țional, afirmarea voinței ‘ și hotărîrii 
națiunilor de a mtltta pentru o po
litică nouă deschid perspectiva de a 
privi cu încredere înfăptuirea unor 

zele valorificării largi a posibilități
lor pe care le oferă în acest sens e- 
conomiile celor două țări.

La solemnitate au luat parte Ștefan 
Voitec, Gheorghe Cioară, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană. Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Nicolae Giosan, Ion Ioniță, Vasile 
Patilineț, loan Ursu. Constantin Stă- 
tescu, secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, și alți 
membri ai guvernului.

Au fost prezenți El Konighi Okum- 
ba D’Okwatsegue, Georges Rawiri, 
Edouard Alexis Mbouy Boutzit, Paul 
Moukambi. Etienne Guy Mouvagha, 
Michel Anchouey, Etienne Moussirou, 
Leon Auge, celelalte persoane oficia
le care îl însoțesc pe președintele 
Gabonului în vizita sa în țara noas
tră.

După semnarea documentelor, cei 
doi președinți s-au felicitat pentru 
rezultatele fructuoase cu care s-au 
încheiat convorbirile româno-gabo
neze la nivel înalt, și-au strîns mii- 
nile cu cordialitate, s-au îmbrățișat.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 

relații de pace și securitate, a unei 
lumi mai drepte și mai bune pe 
planeta noastră. In realizarea acestor 
deziderate ale omenirii, dorim să se 
dezvolte o colaborare tot mai strînsă 
între România și Gabon, astfel incit 
să ne aducem contribuția atît la dez
voltarea economico-socială a națiuni
lor noastre, cît și la cauza păcii și 
colaborării internaționale.

Peste cîteva ore veți părăsi Româ
nia. Ați putut cunoaște cîteva din 
preocupările și realizările poporului 
român. Ați cunoscut, de asemenea, 
sentimentele de prietenie pe care po
porul român le nutrește față de po
porul gabonez. V-aș ruga să duceți 
cu dumneavoastră aceste sentimente 
de prietenie, urarea fierbinte pe care 
poporul român, noi toți o adresăm 
poporului gabonez, de a obține noi 
și noi succese pe calea dezvoltării 
sale economico-sociale independente, 
a bunăstării și fericirii

Dumneavoastră și doamnei vă urez 
succes în întreaga activitate pe care 
o desfășurați.

Vă urez drum bun și să vă în
toarceți cu bine în patria dumnea
voastră. Sperăm să ne revedem mai 
des în viitor ! (Aplauze). 

președintele Albert Bernard Bongo 
au rostit alocuțiuni, aplaudate cu căl
dură de toți cei prezenți.

Cei doi șefi de stat au ciocnit apoi 
o cupă de șampanie pentru prietenia 
româno-gaboneză.

In prezența președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a președintelui Albert 
Bernard Bongo, a tovarășei Elena 
Ceaușescu și a doamnei Josephine 
Bongo au fost semnate o serie de alte 
documente care concretizează voința 
comună a celor două state de a va
lorifica posibilitățile de cooperare 
existente în domeniile economic, teh- 
nico-științific și cultural : Nicolae 
Ionescu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
și Etienne Moussirou, ministrul co
merțului și industriei, au semnat A- 
cordul comercial între Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Guvernul 
Republicii Gaboneze ; George Maco
vescu. ministrul afacerilor externe, 
și El Konighi Okumba D’Okwatse
gue, ministrul afacerilor externe și 
al cooperării — Acordul privind crea
rea Comisiei mixte guvernamentale 
româno-gaboneze ; Dumitru Popescu, 
președintele Consiliului Culturii și 

(Urmare din pag. I)
trat cu satisfacție independența 
Guineei-Bissau și a Insulelor Capului 
Verde, obținerea independenței de 
către Mozambic, Sao Tome și Prin
cipe și, în sfîrșit, sperăm să salutăm 
în mod strălucit și independența 
Angolei și a Cabindei. Credem, de 
asemenea, că și în Orientul Mijlociu 
se va găsi o soluție pașnică atunci 
cînd israelienii vor evacua teritoriile 
arabe ocupate atît de nedrept. Cu
noaștem rolul pe care România l-a 
jucat atît în ceea ce privește țările 
africane, cît și țările arabe în lupta 
lor dreaptă și echitabilă. Credem, 
de asemenea, că țări ca ale noastre 
trebuie să contribuie, fie chiar mo
dest, la eliberarea continentului afri
can. Ne rămîne să acționăm pentru 
ca Namibia și Zimbabwe să fie și 
ele la rîndul ior independente, astfel 
încît, în sfîrșit, întregul continent 
african, și deci întreaga lume, să 
fie independente !

Domnule președinte. Noi am înre
gistrat cu plăcere grija dumneavoas
tră pentru realizarea dezarmării și 
denuclearizării și salutăm, de ase
menea. spiritul apropiatei conferințe 
a țărilor din Europa pentru a se găsi 
căi și mijloace de a se ajunge la o 
pace durabilă și echitabilă.

In sfîrșit. domnule președinte, aș 
dori aici să mulțumesc, în numele 
poporului gabonez, promițîndu-vă 

Educației Socialiste, și El Konighi 
Okumba D’Okwatsegue — Acordul de 
cooperare culturală și științifică in
tre Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii Ga
boneze ; Nicolae Ionescu și Paul 
Moukambi. ministrul economiei și fi
nanțelor — Procesul verbal privind 
acțiunile de cooperare economică ; 
Traian Dudaș, ministrul transportu
rilor și telecomunicațiilor, și Georges 
Rawiri, ministru de stat însărcinat 
cu transporturile, aviația civilă, ma
rina comercială și Oficiul căii ferate 
transgaboneze — Procesul verbal pri
vind cooperarea în domeniul trans
porturilor ; Bujor Almășan. ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, și 
Edouard Alexis Mbouy Boutzit, mi
nistru de stat însărcinat cu minele, 
energia și resursele hidraulice — Pro
cesul verbal privind cooperarea în 
domeniul minier ; Vasile Patilineț, 
ministrul economiei forestiere și ma
terialelor de construcții, și Etienne 
Guy Mouvagha, ministru consilier 
personal al președintelui republicii, 
însărcinat pentru relațiile cu Oficiul 
național al pădurilor — un aide- 
memoire privind cooperarea în do
meniul forestier.

(Agerpres)

că mă voi face pe lingă acest popor 
interpretul fidel al sentimentelor 
dumneavoastră, pentru a explica cît 
mai bine cum am fost primiți ca 
frați în frumoasa dumneavoastră 
țară.

Aș vrea, de asemenea, să-mi ex
prim admirația față de soția dum
neavoastră, care, alături de dum
neavoastră, contribuie la dezvoltarea 
și înflorirea Republicii Socialiste 
România.

Am dori, și este cît se poate de 
firesc, să vă mulțumim și să vă ru
găm pe dumneavoastră, precum și 
pe soția dumneavoastră, să binevoiți 
a accepta invitația pe care v-o adre
săm în mod solemn azi de a vizita 
Gabonul, pentru ca dumneavoastră 
să puteți cunoaște direct ceea ce fa
cem în sensul independenței noastre 
naționale. Iată, domnule președinte, 
în încheiere, dorința pe care o ex
prim — dorința cea mai fierbinte pe 
care poporul gabonez mi-a cerut să 
v-o exprim — aceea de a vă vedea 
într-o zi pășind pe pămîntul 
Gabonului.

încă o dată, domnule președinte, 
mulțumesc pentru manifestările pli
ne de căldură și cordialitate de care 
ne-am bucurat în timpul șederii 
noastre .în frumoasa dumneavoastră 
țară.

Nu vă spun la revedere, vă spun 
pe curind în Gabon. (Aplauze)

La Palatul Republicii a avut loc, 
joi dimineața, ceremonia conferirii 
de înalte distincții românești și ga
boneze.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a conferit președintelui 
Republicii Gaboneze, Albert Bernard 
Bongo, Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa I. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a înmînat 
aceeași înaltă distincție doamnei 
Josephine Bongo.

Președintele Republicii Gaboneze, 
Albert Bernard Bongo, a conferit 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Marea cruce a Ordi

Plecarea din Capitală

nului „Steaua Ecuadorială" — cea 
mai înaltă distincție a acestei țări. 
Președintele Albert Bernard Bongo 
a înmînat tovarășei Elena Ceaușescu 
aceeași înaltă distincție.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Albert Bernard Bongo, 
tovarășa Elena Ceaușescu și doamna 
Josephine Bongo își string mîinile 
cu căldură, se îmbrățișează, în a- 
plauzele. întregii asistențe.

La solemnitate au luat parte Ște
fan Voitec, Gheorghe Cioară, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu. Leonte 

Răutu, Nicolae Giosan, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, loan Ursu, Constan
tin Stătescu, secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat, George Ma
covescu, ministrul afacerilor externe, 
și alți membri ai guvernului.

Au luat parte El Konighi Okumba 
D’Okwatsegue, Georges Rawiri, 
Edouard Alexis Mbouy Boutzit, Paul 
Moukambi, Etienne Guy Mouvagha, 
Michel Anchouey, Etienne Moussi- 
rau, Leon Auge, alte persoane ofi
ciale gaboneze.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Libreville și ambasado
rul Gabonului la București.

(Agerpres)

DECLARAȚIE SOLEMNĂ COMUNĂ
(Urmare din pag. I)

II. PROCLAMA VOINȚA LOR COMUNA DE 
A FUNDAMENTA RELAȚIILE DINTRE ELE, 
PRECUM ȘI RELAȚIILE CU TOATE CELELAL
TE STATE, PE URMĂTOARELE PRINCIPII :

1. Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-și 
alege liber sistemul său politic, economic și so
cial, conform voinței și intereselor sale proprii, 
fără nici un amestec din afară ;

2. Dreptul sacru al fiecărei națiuni la existentă. 
Independență, libertate, suveranitate națională, 
pace și securitate, precum și dreptul de a întreține 
relații cu celelalte state, oricare ar fi sistemul lor 
social-politic ;

3. Dreptul suveran al fiecărui stat de a dispune 
de bogățiile sale naturale, conform intereselor 
sale naționale, fără nici un fel de constrîngere 
sau presiune străină ;

4. Egalitatea deplină în drepturi a tuturor sta
telor, indiferent de mărime, potențial, nivel de 
dezvoltare, de sistemul lor politic, economic și 
social și respectarea drepturilor inerente deplinei 
luveranități ;

5. Dreptul inalienabil și obligația fiecărui stat 
de a participa in condiții de deplină egalitate la 
examinarea și rezolvarea problemelor internațio
nale de interes comun ;

6. Dreptul și îndatorirea statelor de a coopera 
In diferitele domenii ale vieții internaționale, pe 
baza interesului reciproc, fără nici un fel de 
discriminare și dreptul de a avea acces nestinghe
rit la cuceririle științei și tehnologiei moderne :

7. Neamestecul sub nici o formă și sub nici un 
motiv in treburile interne ale unui alt stat ;

8. Inadmisibililatea dobindirii de teritorii prin 
forță, inviolabilitatea frontierelor și a integrității 
teritoriale a statelor, recunoașterea faptului că 
orice atentat al unui stat împotriva unității na
ționale a altui stat sau violarea integrității teri
toriale constituie o amenințare gravă pentru 
pacea și securitatea internațională ;

9. Obligația statelor de a se abține, în relațiile 
lor internaționale, de Ia folosirea forței sau ame
nințarea cu forța împotriva altui stat și solu
ționarea tuturor diferendelor prin mijloace paș
nice, Această îndatorire nu va impieta sub nici o 
formă și in nici o împrejurare asupra dreptului 
inalienabil al statelor la apărarea individuală sau 
colectivă, în conformitate cu art. 51 al Cartei Na
țiunilor Unite ;

10. îndatorirea fiecărui stat de a îndeplini cu 
bună credință obligațiile asumate in conformita
te cu Carta Națiunilor Unite și principiile drep
tului internațional unanim recunoscute, precum 
și acordurile internaționale încheiate in confor
mitate cu aceste principii.

In interpretarea și aplicarea acestor principii 
ale dreptului internațional trebuie ținut cont de 
faptul că ele constituie un tot și fiecare dintre 
ele trebuie interpretat in contextul general. Ele 
trebuie să fie respectate riguros de către toate 
statele, în relațiile lor reciproce, și nici o violare 
a unuia dintre aceste principii nu poate fi ad
misă.

III. DECLARA SOLEMN HOTARIREA LOR 
COMUNA CA. ÎMPREUNA CU TOATE CELE
LALTE STATE, SA ACȚIONEZE CU FERMI
TATE PENTRU :

— a dezvolta relații de prietenie și colaborare 
cu toate statele, pe baza principiilor sus-mențio- 
nate și a acționa pentru adoptarea de măsuri 
efective menite să promoveze pacea, destinderea 
și cooperarea in întreaga lume ;

— a lărgi colaborarea Intre ele și cu celelalte 
state în vederea întăririi rolului O.N.U. în men
ținerea și consolidarea păcii și in promovarea 
cooperării internaționale ;

— a instaura relații bazate pe deplină egali
tate in drepturi intre toate națiunile lumii, pe 
respectarea dreptului fiecărui popor de a-și alege 
sistemul său social-politic ;

— a continua cu fermitate lupta pentru lichi
darea colonialismului și neocolonialismului și a 
intensifica sprijinul lor politic, diplomatic, moral 
și material acordat mișcărilor de eliberare na
țională ;

— a stabili raporturi juste și echitabile între 
state pentru adoptarea de măsuri hotăritoare în 
vederea lichidării rapide a decalajului între țări
le dezvoltate și cele în curs de dezvoltare ;

— a se sprijini reciproc, ca țări în curs de dez
voltare, pentru soluționarea problemelor complexe 
ale situației economice internaționale, în vederea 
instaurării unei noi ordini economice și politice, 
pentru o lume mai bună și mai dreaptă.

IV. FAC UN APEL SOLEMN CĂTRE TOATE 
CELELALTE STATE PENTRU :

1. a depune eforturi sporite in vederea elimi
nării definitive a utilizării forței și amenințării 
cu forța din relațiile internaționale, pentru solu
ționarea tuturor diferendelor dintre state pe cale 
pașnică ;

2. a milita cu fermitate pentru instaurarea unei 
noi epoci de pace, justiție și colaborare, bazată pe 
principiile universal recunoscute ale dreptului in
ternațional ;

3. a acționa pentru instaurarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale, bazată pe de
plina egalitate in drepturi intre toate națiunile 
lumii.

V. In vederea rezolvării problemelor legate de 
punerea în aplicare sau interpretarea prevederi
lor prezentei Declarații solemne comune, Repu
blica Socialistă România și Republica Gaboneză 
declară voința lor comună de a se consulta Ia 
diferite niveluri, folosind căile diplomatice, schim
burile de vizite și intîlnirile periodice ale repre
zentanțelor lor.

întocmită la București, Ia 26 iunie 1975, în două 
exemplare originale, în limbile română și france
ză, ambele texte avind aceeași valoare.

Joi, 26 iunie, s-a încheiat vizita 
oficială de prietenie pe care a efec
tuat-o în țara noastră președintele 
Republicii Gaboneze, Albert Bernard 
Bongo, și doamna Josephine Bongo, 
la invitația președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Dialogul la nivel înalt româno-ga- 
bonez — a cărui rodnicie și însem
nătate o atestă documentele de deo
sebită importanță semnate cu acest 
prilej — se înscrie ca un eveniment 
de seamă în evoluția ascendentă a 
bunelor raporturi dintre cele două 
țări și popoare, precum și pe plan 
internațional.

Ceremonia plecării a avut loc la 
aeroportul Otopeni.

Pe frontispiciul salonului oficial se 
aflau portretele președinților Nicolae 
Ceaușescu și Albert Bernard Bongo, 
încadrate de drapelele României și 
Gabonului. Pe mari pancarte erau 
înscrise urările : „Să se dezvolte 
continuu relațiile de prietenie si co
laborare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Gaboneză, în 
interesul ambelor noastre popoare, 
al cauzei păcii și înțelegerii in 
lume !“, „Trăiască pacea, prietenia 
și colaborarea dintre toate popoa
rele lumii !“.

Președintele Nicolae Ceaușescu si 
tovarășa Elena Ceaușescu sosesc la 
aeroport împreună cu președintele 
Albert Bernard Bongo și doamna 
Josephine Bongo.

Numeroși bucureșteni. aflati aici, 
aclamă pe președinții Nicolae 
Ceaușescu si Albert Bernard Bongo, 
îsi manifestă deplina satisfacție față 
de rezultatele fructuoase ale convor
birilor dintre cei doi șefi de stat, ex- 
primîndu-și, în același timp, solida- 

, ritatea fată de lupta ponorului gabo
nez, a tuturor popoarelor africane 
pentru dezvoltarea de sine stătătoare, 

1 pentru progres economic si social.
Comandantul gărzii militare pre

zintă raportul celor doi președinți.

Se intonează apoi imnurile de stat 
ale Gabonului și României, în timp 
ce în semn de salut sînt trase 21 
de salve de artilerie.

Președinții Nicolae Ceaușescu șl 
Albert Bernard Bongo trec în re
vistă garda de onoare.

în continuare, președintele Repu
blicii Gaboneze și doamna Josephine 
Bongo iși iau rămas bun de la tova
rășii Ștefan Voitec, Gheorghe Cioară, 
Emil Drăgănescu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Pană. Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Nicolae Giosan, 
Ion Ioniță, Vasile Patilineț, loan 
Ursu, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, de la celelalte 
personalități române venite la aero
port — membri ai guvernului, con

ducători de instituții centrale, gen«- 
rali.

înalții oaspeți își iau, de asemenea, 
rămas bun de la șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Albert Bernard Bongo își string prie
tenește mîinile, se îmbrățișează cu 
căldură.

La rîndul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Josephine 
Bongo își string mîinile cu cordiali
tate.

La ora 15.15, aeronava preziden
țială gaboneză a decolat, fiind înso
țită, pînă la frontieră, de avioane cu 
reacție ale forțelor noastre armate.

(Agerpres)

Telegramă de la bordul avionului

DOMNULE PREȘEDINTE

AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 

ȘI DOAMNĂ ELENA CEAUȘESCU

Plecînd din frumoasa dumneavoastră țară, după o vizită oficială atît 
de fructuoasă și bogată in impresii, doresc în mod deosebit să vă exprim 
din nou, în numele meu, al soției mele și al delegației care mă însoțește 
sincera recunoștință și profunda satisfacție.

Șederea noastră în România ne-a permis să cunoaștem și să apreciem 
la~ justa lor valoare rezultatele concrete obținute de poporul român, clar
văzător și dinamic, sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă. Am încheiat 
această vizită oficială plin de admirație pentru tot ceea ce mereu faceți 
pentru fericirea și bunăstarea poporului dv. Păstrez cea mai frumoasă amin
tire despre România, despre poporul său, despre partidul său, despre pre
ședintele său și despre încintătoarea și atît de devotata doamnă Elena Ceaușescu.

Convins fiind că, datorită acestei vizite, cooperarea dintre țările noastre 
s-a consolidat mai mult ca oricînd, vă rog să primiți, domnule președinte, 
expresia prieteniei și înțelegerii între Gabon și România.

Cu înaltă și frățească considerație,

ALBERT BERNARD BONGO
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ACUM, LA RECOLTARE

ici o clipă pierdută, nici un bnb risipit
O privire de ansamblu asupra ci

frelor statistice care arată mersul 
lucrărilor agricole de vară In județul 
Olt impune constatarea că această 
săptămînă este hotăritoare pentru 
strîngerea orzului. Pînă joi seara, în 
unitățile agricole de stat și coopera
tiste din județ a fost strînsă recolta 
de orz de pe jumătate din cele 16 400 
ha cite ocupă această cultură. S-a lu
crat, ce-i drept, printre ploi. Intrucît 
temperaturile mari din timpul zilei 
duc la supracoacerea spicelor, acum 
totul este să se prindă momentul 
potrivit, astfel incit în cel mult două 
zile Întreaga recoltă să ajungă din 
cîmp în magazii. Așa s-a procedat 
în cooperativele agricole din Vădăs- 
trița, Obîrșia, Jieni, Vîrtopu, Gura 
Padinii etc., unde recoltatul s-a în
cheiat sau este pe terminate.

Dar. așa cum am arătat, mai sînt 
suprafețe mari de pe care trebuie 
strînsă recolta, situație determinată 
de ploile din ultimul timp. Pentru 
a lua „pulsul" lucrărilor, ne-am 
oprit la cooperativa agricolă din Do- 
brosloveni. Am făcut această alegere 
nu pentru că aci se cultivă o supra
față mare cu cereale păioase — 250 
ha orz și 935 ha grîu — ci pentru că 
o bună parte din recolta de cereale 
păioase obținută la Dobrosloveni 
este destinată pentru sămînță. De a- 
ceea, specialiștii unității urmăresc 
permanent stadiul coacerii la fiecare 
soi în parte, astfel încit recoltarea să 
se poată face în momentul cel mai 
potrivit. Președintele cooperativei, 
Const Cioboată, inginerul-șef Ion 
Uciu, precum și șeful de fermă M. 
Lățea, strînși în jurul umidometru- 
lui — aparat care determină conți
nutul de apă din boabe — urmăreau 
încordați mișcarea indicatorului (fo
tografia de sus, stînga). Căzuse 
o ploaie zdravănă și începerea 
recoltatului a trebuit să fie amînată. 
De miercuri dimineața, cele 7 com
bine „Gloria", la care se adaugă alte 
4, sosite în ajutor din județul Sălaj,

sînt folosite din plin la recoltatul or
zului. In primele zile, recolta a 
fost strînsă de pe 100 hectare. 
Există și un alt motiv care îi deter
mină pe cooperatorii din Dobro
sloveni să grăbească secerișul. Ei 
au prevăzut să însămînțeze 330 
ha cu a doua cultură, din care 150 
ha cu porumb pentru boabe. „Cine 
poate să pună mai mult po
rumb cîștigă, ne spunea Ion Uciu, 
inginerul-șef al cooperativei. Pe 30 
hectare de teren unde s-a recoltat 
secara pentru masă verde am însă-

SECERIȘUL
In județul olt

mînțat porumb. Acum este mare, a- 
proape că l-a ajuns pe cel însămîn- 
țat in primăvară". Nu numai la Do
brosloveni, ci și în alte cooperative 
agricole se dă zor cu recoltatul pen
tru a putea fi însămîntate suprafețe 
cit mai mari cu culturi succesive. La 
acest capitol merită consemnată o 
inițiativă a comitetului județean de 
partid. Este vorba de tnsămînțarea 
unor suprafețe cit mai mari cu po
rumb, care să fie recoltat sub formă 
de știuleți uscați sau masă verde 
destinată însilozării. Important este 
ca suprafețele eliberate să fie pre
gătite și însămînțate imediat.

în condițiile climatice actuale — 
dese averse de ploaie — se cere ca 
unitățile agricole să acorde o mare 
atenție transportului si livrării pro
duselor la bazele de recepție. Am 
văzut pe întinsele cîmpii ale Cara
calului sau Boianului mii de autoca
mioane. tractoare cu remorci, într-un 
continuu du-te-vino, străbătînd dru
murile dintre lanuri și magazii.

La una din bazele de recepție, între
gul itinerar al autovehiculelor se des
fășoară în mai puțin de 20 de minute. 
Toate cele 9 guri de descărcare au 
fost mecanizate și prevăzute cu insta
lații speciale pentru bascularea mij
loacelor de transport. Operația de 
descărcare durează între 5 și 7 minu
te, după care se trage la „rampă" o 
altă remorcă sau mașină (fotografia 
de sus, din mijloc). Din buncăre or
zul este preluat și condus, cu aju
torul unor relee, spre compartimen
tele de conservare și uscătoare. 
„Aceasta este de fapt și explicația 
că de la baza de decepție nu se în
toarce nici un camion cu cereale pe 
motivul că boabele depășesc procen
tul de umiditate admis — ne 
spunea șeful unității, Nicolae Bold. 
Dispunem de uscătoare moderne, de 
platforme de uscare și știm că ceea 
ce putem face noi, In unitățile agri
cole nu se poate realiza". La buna 
organizare a muncii, confirmată de 
altfel de toți delegații unităților 
agricole, noi am mai adăuga ordinea 
și curățenia întilnite la fiecare punct 
de lucru.

Pentru a da o mină de ajutor la 
grăbirea secerișului, în județul Olt 
au sosit din nordul țării numeroase 
combine. Mecanizatorii de la S.M.A. 
Crasna, județul Sălaj, care au venit 
să lucreze la cooperativa agricolă 
Mihăești (fotografia din dreapta, sus) 
— Aurel Cristea, Traian Codeuș, 
Nicolae Nemeth, Valki Ludovic, loan 
Brîndușa, Szuhany Stefan. Katona 
Andrei — transmit tovarășilor de 
muncă și celor de acasă că au fost 
primiți foarte bine. Conducerea coo
perativei le-a asigurat un dormitor 
curat, iar o bucătăreasă le pregătește 
mîncare. Au început munca și se În
trec cu cei de aici pentru titlul de 
cel mai bun mecanizator la recoltat.

Ion HERTEG 
Iosif POP

PE SCURT
Teleorman. Ieri, in unitățile 

agricole cooperatiste din jude
țul Teleorman se recolta orzul 
de pe ultimele suprafețe. Mijlo
cul acestei șăptămîni a marcat 
și declanșarea secerișului la 
griu. Printre cooperativele agri
cole care au început această lu
crare se numără cele din Fur- 
culești, Piatra, Seaca, Vînători, 
Botoroaga, Smîrdioasa, Crîngeni 
și altele. In condiții atmosferica 
prielnice și lucrîndu-se cu o vi
teză zilnică de 11 000 ha, sece
rișul griului în județul Teleor
man va fi terminat în circa 
10—11 zile. (Ion Toader)

Bihor. La începutul acestei 
săptămini, in județul Bihor 
a început seceratul orzului. în 
zonele de șes s-a lucrat cu 
maximum de randament, sece- 
rîndu-se și noaptea, la lumina 
farurilor. în cursul zilei de joi, 
la cooperativele agricole Salon- 
ta. Mădăras și altele a început și 
recoltatul griului. (Dumitru 
Gâță)

Satu-Mare. Recoltatul orzului 
s-a declanșat din plin și în ma
joritatea unităților agricole din 
județul Satu-Mare, care însu
mează în total 8 585 ha. în 
scurtă vreme, în cooperativele 
agricole din consiliul intercoope- 
ratist Cărei s-a strins recolta de 
pe 80 la sută din suprafețe. Se 
lucrează și în zonele unde au 
căzut precipitații abundente, în
deosebi In cooperativele de pe 
valea Someșului. La C.A.P. 
Păulești, chiar în prima zi me
canizatorii de pe combine au 
strîns orzul de pe 10 ha. (Octav 
Grumeza)
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ROMÂNIA-FILM prezintă filmul polonez

„ZBOR PESTE LIVEZI"

Prolog la confruntarea 
cu marele public

FAPTUL

16,00 Teleșcoaiă.
17,00 Telex.
17,05 Emisiune în limba germană.
18.50 Tragerea loto.
18,55 Forum — emisiune soelal-po- 

lltică pentru tineret. „Școala 
față In fată cu producția".

19,25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Seară de balet.
20,20 Ancheta T. „Soluția".
20.50 Festivalul comediei cinema

tografice la TV. Filmul ar
tistic „O noapte furtunoasă".

22,00 Varietăți pe peliculă.
22,10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL 2
17.30 Telex.
17,35 Festivalul comediei cinema

tografice la TV. File de dic
ționar. Medalion Alberto 
Sordi.

19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial : Kojak.
20,50 Treptele afirmării.
21,15 Telerecltal Dina Cocea.
22.30 închiderea programului.

Scenariul și regia : Waldemar Podgorski. Cu : Krzystof Stroinski, Jerzy Cnota, Bozena 
Dykiel

Carnet cultural
EXPOZIȚIA TINERILOR

Cel de-al X-lea Congres al Uni
unii Tineretului Comunist este ln- 
timpinat în județul Arad printr-o 
serie de acțiuni politico-educative 
și cultural-artistice. Printre acestea 
se numără expoziția județea
nă de artă plastică a tinere
tului — „Arad 1975", organizată de 
comitetul județean U.T.C. în cola
borare cu filiala Arad a Uniunii 
artiștilor plastici și deschisă la ga
leriile de artă „Alfa" din munici
piul Arad. Expoziția cuprinde un 
însemnat număr de lucrări de 
sculptură, pictură, grafică și artă 
decorativă, executate de autori în 
vîrstă de pînă In 33 de ani și inspi
rate din munca și viața tineretului 
din patria noastră. (Constantin Si- 
mion).

'„CIREȘAR ’75"
în orașul Cisnădie, puternic cen

tru al industriei textile românești, 
se desfășoară lncepînd de marți, 24 
iunie, cea de-a 7-a ediție a festiva
lului „Cireșar", manifestare cultu- 
ral-artistică anuală inițiată în sco
pul descoperirii și îndrumării ta
lentelor autentice, precum și pentru 
permanentizarea activității artistice 
de amatori. Pe lîngă o suită de 
spectacole susținute de formații ale 
casei de cultură a sindicatelor din 
localitate, „Cireșar ’75“ a programat 
în aceste zile simpozionul cu tema 
„Promovarea cîntecului patriotic, 
revoluționar și muncitoresc", dez
baterea „Poezia populară din jurul 
Sibiului" și o masă rotundă pri
vind preocupările muzeului Bru- 
kenthal pentru cercetarea șl valo
rificarea artei populare românești. 
De asemenea, la casa de cultură au 
fost deschise expozițiile „Drumuri 
de inimă și țară" (pictură) șl 
„Făuritori de viață nouă" (expoziție 
de artă fotografică realizată de 
cercul foto al casei de cultură a 
sindicatelor din localitate). în ulti
ma zi, duminică 29 iunie, festivalul 
„Cireșar ’75“ programează, printre

altele, parada -portului popular, cu 
premierea celor mai frumoase cos
tume, și un spectacol al formațiilor 
artistice de amatori din zonă (Sadu, 
Tălmaciu, Rășinari, Șelimbăr, Cris
tian și altele) care evoluează în 
cadrul concursului județean al for
mațiilor artistice. (Nicolae Brujan).

DISTINCȚII DE PRESTIGIU
Participînd la concursul și festi

valul internațional pentru coruri de 
copii și tineret de la Bratislava, în
chinate celei de-a 30-a aniversări 
a victoriei umanității asupra fas
cismului, corul de fete al Liceului 
de muzică și artă plastică din Baia 
Mare (dirijor Gheorghe Parascineț) 
a obținut un frumos succes. Corul 
băimărean a fost premiat cu „Di
ploma și cupa de cristal" pentru cea 
mai bună interpretare â capeîla, 
pentru cea mai bună Interpretare 
a muzicii contemporane și pentru 
cea mai bună interpretare a muzi
cii naționale. De asemenea, cîntecul 
„Ad pacem”, creație a compozito
rului băimărean Liviu Borlan, a 
fost distins cu premiul pentru cea 
mai bună lucrare închinată festiva
lului. (Gheorghe Susa).

SECȚIE DE AFIȘ 
LA MUZEUL DE ARTĂ 

DIN GALAȚI
La Muzeul de artă românească 

contemporană din Galați a fost 
inaugurată o secție de afiș. Cu a- 
ceastă ocazie s-a deschis o expo
ziție de afiș românesc contempo
ran, cu circa 60 de lucrări de afiș 
politic, economic și social-cultural 
semnate de un mare număr de au
tori din întreaga țară. Vernisajul a 
prilejuit și susținerea unui simpo
zion pe probleme actuale ale aces
tui domeniu de creație. Acțiunile 
au fost organizate de Uniunea ar
tiștilor plastici, în colaborare cu 
muzeul gălățean. (Dan Plăeșu).

Peste cîteva zile, o 
nouă promoție de ac
tori și regizori, absol
venți ai Institutului de 
artă teatrală și cine
matografică din Bucu
rești, se va îndrepta 
spre teatrele țării, pur- 
tînd cu sine fermentul 
de energie tînără, de 
prospețime și elan — 
necesar procesului de 
permanentă reînnoire 
și revigorare a colec
tivelor artistice. De 
curlnd, tinerii absol
venți și-au prezentat 
producția ultimului an 
de învățămînt, rezul
tatul muncii artistice 
a unei întregi stagiuni. 
O producție bogată — 
șapte spectacole, un 
adevărat repertoriu 
pentru o scenă profe
sionistă. Și dacă ți
nem seama că aceste 
spectacole au fost 
pregătite de o „trupă" 
alcătuită din 22 de 
actori, și că o bună 
parte dintre ei au a- 
părut și pe unele 
scene ale teatrelor 
bucureștene In cadrul 
obligațiilor de prac
tică, apare limpede 
munca depusă de a- 
cești tineri în ultimul 
lor an de învățămînt 
și. mai ales, conside
rabila experiență pro
fesională acumulată 
de ei în vederea înce
perii carierei în insti
tuțiile artistice de stat.

Nu ne propunem 
Insă să discutăm pe 
larg despre spectaco
lele prezentate la stu
dioul „Casandra" și 
nici să-i enumerării pe 
tinerii absolvenți ; aș
teptăm ca însușirile 
lor certe să-și afle 
confirmarea în con
fruntarea cu exigențe
le marelui public, cu 
înaltele rigori ale sce
nei profesioniste. Din 

• această perspectivă 
vom reliefa doar cîte
va aspecte' cu caracter 
mai general. Talen
tele și-au găsit în 
cadrul I.A.T.C. condi
ții prielnice dezvoltă
rii. cizelării, valorifi
cării. Tinerii actori se 
mișcă dezinvolt, vor
besc limpede, aproape 
toți pot face față și 
unor partituri muzica
le, demonstrează așa
dar un grad superior 
de pregătire tehnică. 
Cei mai mulți dintre 
ei — distribuiți în 3—4 
roluri — au putut face 
dovada unor resurse 
variate și, ceea ce e la 
fel de important, a u- 
niei capacități de trans
punere în roluri diferi
te ca gen, ca factură, 
ca structură psiho-so- 
cială.

Și totuși, ne între
băm : sînt oare su
ficient pregătiți tine
rii absolvenți pentru 
a se integra programu
lui ideologic-artistic de 
mare răspundere al 
teatrului nostru con
temporan 7 în ce mă
sură repertoriul jucat 
la studioul I.A.T.C., în 
ultimul an de stu

dii, corespunde aces
tui program 7

Răspunsul la aceste 
întrebări este, în bună 
măsură, pozitiv, dar 
nu în întregime. Re
pertoriul studioului 
I.A.T.C. în această sta
giune a avut două 
spectacole cu piese 
românești contem
porane („Sîmbătă la 
Veritas" de Mircea 
Radu Iacoban și spec
tacolul „Procese", a- 
lături de piesele „Ser
bare princiară" de 
Teodor Mazilu și „Pro
cesul Horea" de Al. 
Voitin), ceea ce în
seamnă un progres 
față de alți ani. Dar 
dacă în cele șapte

Probleme 
și semnificații 
desprinse din 
spectacolele 

noii promoții a 
Institutului de 
artă teatrală și 
cinematografică

titluri ale repertoriu
lui nu și-a putut găsi 
loc dramaturgia clasi
că românească, iar 
dramaturgia clasică 
universală a fost re
prezentată prin „Re
gele cerb" de Gozzi, 
„Bolnavul închipuit" 
de Moliere și „Pălăria 
florentină" de Labiche 
— orientarea acestui 
repertoriu apare dis
cutabilă. Evident, re
pertoriul de la „Ca
sandra" — cu caracter 
de studiu, de exerci
țiu — nu poate fi asi
milat cu cel al unui 
teatru profesionist. El 
se cere însă privit din 
perspectiva încadrării 
absolvenților în pro
gramul teatrelor noas
tre, a ideii de teatru 
pe care o reprezintă. 
Școala măiestriei se 
face pe baza mare
lui repertoriu, și nu 
credem că dramatur
gia clasică româneas
că, de pildă, tre
buie să fie considerată 
doar obiect de studiu 
în cadrul procesului 
de învățămînt, In timp 
ce vodevilul constituie 
o obligație în cadrul 
producției. Oare dra
maturgia clasică româ
nească (inclusiv cca 
interbelică) nu oferă 
suficiente posibilități 
de valorificare publică, 
scenică a talentelor 
actori cești 7 Drama 
eroică in versuri ar 
trebui să nu lipsească 
din repertoriul ultimu
lui an. Așa cum n-ar 
trebui să lipsească 
Shakespeare. Orien
tarea dominantă spre 
comedie poate fi justi
ficată parțial de cali
tatea talentelor unei 
promoții, dar ea poate 
și trebuie să fie echi
librată prin distribu

irea în roluri care să 
ceară adevărul senti
mentelor, sinceritatea 
trăirilor, nu mimarea 
lor convențională.

Reprezentațiile ca 
atare au fost, în gene
re. de o frumoasă ți
nută scenică, relevan
te sub raportul con
cepției, al expresivi
tății artistice. O bună 
„carte de vizită" și 
pentru activitatea ca
tedrelor, a cadrelor 
didactice. Cu totul 
neconcludent a apărut, 
în acest context, spec
tacolul cu „Regele 
cerb" de Carlo Gozzi. 
însăși alegerea piesei 
mi se pare discuta
bilă, ca material de 
examen. Spectacolul — 
pus in scenă de un 
student-regizor și în- 
cercînd să reînvie ceva 
din verva și puterea 
de improvizație a 
Commediei dell'arte — 
a oferit unora dintre 
tinerii studenți-actori 
posibilitatea să-și de
monstreze din plin 
capacitatea inventivă, 
voioșia, pofta de joc. 
Dar pe alocuri to
tul s-a transformat 
într-o joacă de-a tea
trul, actorii amuzîn- 
du-se copios între ei și 
uitînd, se pare, că a- 
veau de comunicat un 
mesaj (dacă au avut 
vreunul, limpede). în 
avalanșa de gaguri s-âu 
pierdut ideea piesei, 
coeziunea ansamblu
lui. îndoielnică deci 
opinia regiei despre 
teatru, despre misi
unea acestuia. Un sin
gur spectacol Insă nu 
poate fi pe deplin re
velator...

...Iată, așadar, cîte
va constatări pe mar
ginea spectacolelor u- 
nei noi promoții de 
actori și regizori — 
prilej de îndreptățite 
satisfacții și de medi
tație responsabilă la 
început de drum. Aș
teptăm să-i vedem la 
lucru pe tinerii absol
venți care părăsesc a- 
cum scena „Casandrei" 
pentru marea scenă a 
teatrului românesc 
contemporan. Aștep
tăm să ne vedem con
firmate speranțele, în
crederea. certitudinea. 
Bineînțeles, dezvol
tarea lor și contribuția 
la împlinirea misiunii 
sociale, culturale, edu
cative a teatrului nos
tru depind în bună 
măsură și de condițiile 
pe care directorii 
teatrelor în care vor 
intra, ca și membrii 
colectivelor respective 
le vor oferi. Dar de
pinde In bună mă
sură de ei înșiși ca 
înzestrarea naturală și 
pregătirea profesiona
lă solidă primită în 
institut să fie temelia 
unor mari realizări ar
tistice, reprezentative 
pentru cultura noastră 
socialistă. Le-o dorim 
din toată inima !

Marqareta 
BARBUTA

DIVERS
Poveste 
cu patru 
voinici

în timp ce se aflau laîn timp ce se aflau la Joacă 
— doar e vacanță ! — frații Dă- 
nuț și Gabi Pintilie, împreună 
cu alți 
Mereuță 
patru în 
au găsit 
o haină.

— Ce facem cu ea 7
— Cum ce facem 7 — 

puns tot cu o întrebare cel mai 
„virstnic" dintre ei. O ducem la 
nenea milițianul.

în buzunarele hainei s-au 
găsit o mare sumă de bani și 
actele păgubașului : Doru Ale
xandru din Murgeni. Chemat să 
și le ridice, D. A. n-a știut cui 
să adreseze mai întîi mulțumiri: 
copiilor, părinților sau învăță
torilor... Cit despre împrejura
rea în care își pierduse haina, 
asta e altă poveste.

doi prichindei. Victor 
și Vasile Arsene (toți 
vîrstă de 7, 8 și 
pe o stradă din

9 ani) 
Bîrlad

a răs-

La film, 
ca-n filme!

23 iunie, seara. Grădina de 
vară a cinematografului „Cen
tral". Situată — cum o arată și 
numele — în plin centrul Ga- 
iațiului. Unii intră pe la... in
trare, alții pe unde apucă. Bi
letele nu s-au dat cu locuri, deși 
scaunele 
nu ăsta-i 
se stinge 
să apară 
pe escaladarea gardului și 
milor care înconjoară grădina. 
Unii mai rup o creangă, alții își 
fac culcuș și rămin în... pom, 
pînă la terminarea filmului. Și, 
colac peste pupăză, tocmai în 
momente de „suspena", se aud 
strigări din diferite colțuri : , " 
bomboane agricole ! Ia alune, 
e bune !“... Pe ecran, un film, 
grădină, mai multe 1

sînt numerotate. Dar 
necazul. înainte 
luminile și pe 
primele imagini,

de a 
ecran 
înce- 
a po-

,Ia 
că 
în

la 
cu

Act ires
ponsabil

Gheorghe Păduraru, șofer 
l.T.A. Brașov, a fost trimis
autocamionul si transporte niște 
piese de schimb pentru S.M.A. 
Pungești (județul Vaslui). Sin- 
tem în plină campanie și ase
menea piese erau așteptate de 
mecanizatori ca pîinea caldă. 
Dar in loc să meargă spre Vas
lui, șoferul și-a schimbat tra
seul spre satul Lipova, din ju
dețul Bacău, unde un frate at 
său avea nuntă. De necrezut, 
dar trei zile și trei nopți a che
fuit la nuntă... Iar cind a por
nit din nou la drum, tot nu s-a 
dus de-a dreptul unde era aș
teptat. A făcut un ocol pe la 
Bacău, să ducă vesela împru
mutată pentru nuntă. Acum nu 
mai poate ocoli răspunderea pen
tru actul lui iresponsabil.

Un nou motel
« Pe traseul asfaltat Pitești — 
Piscani — Pietroșani se ajunge 
în pitoreasca localitate rurală de 
munte Domnești. Aici, coope
rația de consum din Argeș a 
construit și dat în folosință un 
nou motel turistic, reconfortant 
loc de popas pentru toate ano
timpurile anului. Motelul este 
construit în stil rustic, dispune 
de 40 de locuri de cazare în

la Domnești
camere frumos mobilate. La 
restaurantul și braseria localu
lui, turiștii pot solicita prepara
te culinare cu specific local. în 
sezonul cald, rîul Doamnei, care 
trece prin comună, oferă condi
ții bune de plajă, iar munții 
Făgăraș din apropiere îi îmbie 
pe turiști la drumeție, (Gh. 
Cîrstea).

Uite prețul, 
nu e prețul

Despre Mița Cercel, de la u- 
nitatea nr. 52 Metalochimice din 
municipiul Drobeta Turnu-Se- 
verin, colegele vorbeau cu o u- 
șoară invidie, văzînd-o din ce 
în ce mai elegantă, mai coche
tă. Dar invidia s-a transformat 
repede în mirare, iar mirarea in 
indignare. Mița Cercel, cu de la 
sine putere, începuse de la o 
vreme să schimbe prețurile 
produselor. Mai concret, Mița 
rupea etichetele de la mărfurile 
puse în vînzare cu preț redus 
și le vindea cu prețuri pe care 
singură le stabilea, „ciupind" 
cit mai mult cu putință. Acum 
urmează ca instanța să stabi
lească și pentru Mița prețul 
faptei. Nici cu suprapreț, nici 
cu reducere. Strict legal.

Din dragoste 
pentru oraș

Ne vorbește, într-o sprin
tenă limbă de pe Olt, un 
vîlcean get-beget, care se 
recomandă plin de modes
tie : „Emil Nedelescu, un... 
anonim locuitor al orașu
lui".

— Uitați-vă în poză. Se 
vede clar, la marginea de 
nord a orașului, ceva În
tins și întunecat ca o pă
dure 7 Se vede 7 Bineee... 
Ei, aflați că nu fu pădure, 
ci bălării și țipirig. Și ui
tați-vă și la astălaltă poză. 
Exact pe locurile despre 
care vă vorbii se înalță a- 
cum o pădure...

Am privit-o. Era o pă
dure de blocuri.

— Și ia uitați-vă dincoa
ce, la poza asta pe care o 
făcui prin ’70. După cum 
se vede, erau numai ma
ghernițe. Dar în ’74 făcui 
altă fotografie. Uite-o : e 
un cartier nou, cu 4 000 
de apartamente ; cartierul 
„Traian".

...Inimosul vîlcean ne a- 
rătă, ca să vorbim ca pe 
Olt, zeci, sute de fotografii, 
între ele, una mare, bote
zată „cartierul Ostroveni", 
în care locuiesc 25 000 de 
suflete și în care ar putea 
încăpea toată populația 
municipiului existentă în 
Rm. Vîlcea cu 10 ani In 
urmă.

Imortalizase pe hîrtie și 
noul spital cu 750 de pa
turi, și cele 10 creșe 
(în care se intîlnesc in 
fiecare dimineață cîteva 
mii de copii ai orașu
lui), și supermagazinul 
„Cozla" (unul dintre cele 
mai mari din țară) și cite 
altele...

Din albumul voluminos <________________________

al vîlceanului apar mereu 
și mereu noi fotografii ca
re ne defilează prin fața 
ochilor ca niște secvențe 
de film. Case insalubre și 
blocuri moderne ; ateliere 
modeste și coșurile seme
țe ale întreprinderilor de 
pe noua platformă in
dustrială. Ai în imagini tot 
tîrgul umil și mărunt de 
odinioară — față în față cu 
orașul modern și robust de 
astăzi.

cere din țară, este cea mai 
bine asortată și mai renta
bilă. Au venit s-o vadă și 
să învețe comercianții de 
la Sibiu și de la Gorj, de 
la Alba și de la Olt. De ce 
tocmai la Rm. Vîlcea 1 Di
rectorul întreprinderii lo
cale de alimentație publi
că, Gheorghe Marinescu, 
ne dă aceleași informații 
pe care le-a oferit și cole
gilor lui din județele a- 
mintite.

interesantă inițiativă de 
interes cetățenesc : „Dialo
gul opiniilor". Inițiativa îi 
aducea periodic față în față 
cu cetățenii din diferite 
cartiere pe edili sau pe re
prezentanți ai primăriei, ai 
I.G.O., ai întreprinderii de 
construcții, comerțului, co
operației meșteșugărești, 
direcției sanitare ș.a.m.d. 
în esență, la aceste întîl- 
niri cetățenii își exprimau 
doleanțele, propunerile, au-

La Rîmnicu-Vîlcea
— Dar cine te-a îndem

nat pe dumneata, tovarășe 
Emil Nedelescu, să faci a- 
ceastă monografie in ilus
trații a orașului ? Ai chel
tuit bani, ai sacrificat mult 
din timpul dumitale liber...

— Cine mă îndeamnă 7 
Nimeni. Poate că dragostea 
mea pentru oraș și cea 
pentru arta fotografică.

Gospodarii 
de la „Gospodina"

în centrul orașului, In
tr-o mică unitate comer
cială — aprovizionată ca o 
cămară și curată ca paha
rul — se adună lumea în 
fiecare zi ca la... gară ! în 
numeroasele noastre rai
duri prin orașele țării am 
văzut și alte unități de a- 
cest fel, bine aproviziona
te, căutate de public. La 
Timișoara, Bacău. Brașov. 
Dar cea de la Rm. Vîlcea 
are cea mai mare desfa-

— în unitatea noastră, 
oamenii nu vin să cumpere 
ce s-o găsi, ci vin să cum
pere ce vor. Primim, anti
cipat, orice comenzi. Avem 
legături bune cu toa
te cooperativele agricole 
din județ, cu I.A.S.-urile, 
cu întreprinderile alimen
tare. Umblăm cu toții pe 
teren. Acum, de curînd, am 
hdtărît să oferim premii In 
bani celor care aduc cele 
mai bune rețete — dintre 
cele tradiționale ! — pen
tru preparate culinare. Alt
fel, cum am fi putut noi. 
Intr-o unitate mică, să vin
dem zilnic, numai mincare, 
cît vfnd la un loc două mari 
restaurante din București 7

— Care va să zică, așa tă
curăți 7

Un dialog 
pe jumătate... mut

în urmă cu vreo 2—3 ani, 
primăria a avut o foarte

gestiile, iar reprezentanții 
autorităților stabileau pe 
ioc soluții, termene, res
ponsabilități.

Din simplă curiozitate 
reportericească, am aruncat 
și noi o privire asupra mo
dulul cum au fost soluțio
nate recentele propuneri, 
sugestii etc., exprimate de 
cetățeni cu ocazia ultimei 
întrevederi. Se ceruse a- 
tunci amenajarea căilor de 
acces dintre blocuri, înfiin
țarea unor secții de servire 
meșteșugărească, efectua
rea unor remedieri la noile 
locuințe. După promisiuni
le făcute atunci de munici
palitate, toate aceste cereri 
trebuiau rezolvate în cel 
mult o săptămînă. Rezul
tatul 7 A trecut nu o săp
tămînă, au trecut vreo 5 ! 
Lucrurile au rămas ca mai 
înainte. De aceea e ușor de 
înțeles ce opinie au cetă
țenii care au participat la 
ultimul dialog al... opi
niilor.

Prin oraș, 
cu ușa-n spate 

într-o dimineață am vă
zut un om cu o ramă de fe
reastră în spinare, cărîn- 
d-o spre un atelier pentru 
pus geamuri al coopera
ției meșteșugărești (toate 
atelierele de acest fel sînt 
plasate în jurul pieței cen
trale a orașului). Conduce
rea cooperativei se pare 
Insă că nu dă nici o im
portanță faptului că în Rm. 
Vîlcea se menține de ani 
de zile această ciudată si
tuație. în definitiv — ar 
putea spune cineva — ar 
fi bună chiar actuala am
plasare dacă, în loc să se 
deplaseze la atelier cetă
țeanul, cu ușa în spate, 
s-ar deplasa geamgiii la 
domiciliul solicitanțllor. 
Dar nu se deplasează că 
n-au „circulară de la fo
ruri".

Poate o fi servirea ex
cepțională — ne-am gîn- 
dit. Și, pe loc, am luat pe 
umăr o fereastră de 60X90 
cm și fuga cu ea la unita
tea de pe str. Cozia.

— Cît costă un geam de 
60X90 7

— 40 lei.
La unitatea de pe str. 

Știrbei Vodă :
— 27 lei.
La unitatea din spatele 

pieței :
— 50 de Iei.
E obositor să mergi prea 

mult cu rama de fereastră 
și cu ușa în spate. Și e ne
plăcut cînd nicăieri nu gă
sești un tarif legal. De a- 
ceea, vîlcenii ar dori ca 
toate practicile amintite la 
unitățile de geamuri să se 
transforme în... cioburi.

Gh. GRAURE 
I. STANC1U

Unde duce 
beția...

— N-am omorît In viata mea 
o muscă. Mi-e frică și de um
bra mea. Nu știu cum s-a in- 
timplat. Pur și simplu, parcă 
mi-a luat cineva mințile...

Am redat textual din declara
ția făcută la miliție de un ti- 
năr de 20 de ani — Ionel Con
stantin, din comuna Ciochina — 
Ialomița. Se căiește amarnic. Ii 
e rușine de fapta lui, dar fapta 
rămîne faptă : ' . '
„cinstit" cu băuturi tari, ames
tecate, pe o căldură sufocantă, 
a început un scandal de pomi
nă. După ce și-a alungat părin
ții din casă, a lovit-o și pe o 
soră și a început să-i amenin
țe pe vecini. Dar vecinii au să
rit, l-au potolit și l-au dus la 
miliție, unde s-a trezit de-a bi- 
nelea.

după ce s-a

Au făcut-o
pe 
cascadorii

înt?i- 
izi Kau 
upSan 
.St. M

Furișlndu-se tiptil prin 
nericul nopții, doi indivizi ___
înșfăcat pe Iosif CristurSanu, 
paznic la grajdurile I.A.S. Me
diaș, silindu-1 să descuie ușa la 
grajdul cu cai. Vlăjganii au dat 
buzna înăuntru și au ieșit călare 
pe cîte un cal, după care s-au 
pierdut în noapte. Paznicul a 
anunțat imediat miliția. A doua 
zi, hoții de cai au fost desco- 
periți. Se numjsc Marcel Cos- 
tache și Hans Dorling. întrebați 
de instanță — după cum ne scrie 
procurorul-șef din Mediaș, Mir
cea Pașca — de ce au furat caii, 
cei doi au răspuns : „Am vrut 
s-o facem și noi pe cascadorii". 
Acum o fac pe mielușeii.

Rubrica redactata de
Petre POPA
cu spri|inul corespondenților 
„Scinteii"
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COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială de prietenie in 

Republica Socialistă România a președintelui 
Republicii Gaboneze, Albert Bernard Bongo

Primire la Ministerul Educației 
și Invățămîntului

La Invitația președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintele Repu
blicii Gaboneze, Albert Bernard 
Bongo, șl doamna Josephine Bongo 
au efectuat o vizită oficială de prie
tenie în Republica Socialistă Româ
nia, în perioada 23—26 iunie 1975.

Cei doi șefi de stat au avut con
vorbiri oficiale, la care au participat 
următoarele personalități :

— din partea română : Ștefan 
Voitec, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Ion Pățan, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, Dumitru Popescu, 
președintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Vasile Patilineț, 
ministrul economiei forestiere și ma
terialelor de construcții, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor externe, 
Bujor Almășan, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, Traian Du- 
daș, ministrul transporturilor și te
lecomunicațiilor. Vasile Pungan, con
silier al președintelui republicii, Iu
lian Văcărel, prim-adjunct al minis
trului finanțelor. Porfir Negrea, am
basadorul României în Republica Ga- 
boneză.

—*. din partea gaboneză : El Ko- 
nighi Okumba D’Okwatsegue, minis
trul afacerilor externe și al coope
rării, Georges Rawiri, ministru de 
stat, însărcinat cu transporturile, a- 
viația civilă, marina comercială și 
Oficiul căii ferate transgaboneze, 
Edouard Alexis Mbouy Boutzit, mi
nistru de stat, însărcinat cu minele, 
energia și resursele hidraulice, Paul 
Moukambi, ministrul economiei și fi
nanțelor, Etienne Guy Mouvagha, 
ministru consilier personal al pre
ședintelui republicii, însărcinat pen
tru relațiile cu Oficiul național al 
pădurilor al Gabonului, Michel An- 
chouey, ministru delegat la președin
ția republicii, însărcinat cu planul, 
dezvoltarea și amenajarea teritoriu
lui, Etienne Moussirou, ministrul co
merțului și industriei, Leon Auge, 
secretar de stat la președinția re
publicii, consilier special al șefului 
Statului. Luis Gaston Mayila, direc
torul cabinetului președintelui repu
blicii, Jean Firmin N’Gondet, amba
sadorul Gabonului la București, Jean 
Baptiste Ngomo, consilier al pre
ședintelui republicii pentru proble
mele africane și internaționale, Jean 
Felix Adande, secretar general al 
Ministerului Afacerilor Externe și 
Cooperării, șl Paul Kounda Kiki, con
silier al președintelui republicii pen
tru problemele agriculturii, director 
al agriculturii. ;.i - ' ' \

In cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de cor
dialitate și înțelegere reciprocă, cel 
doi președinți au procedat la un larg 
schimb de păreri privind relațiile în
tre Republica Socialistă România șl 
Republica Gaboneză, precum și asu
pra problemelor Internaționale ac
tuale.

Cei doi președinți și-au exprimat 
satisfacția față de importantele pro
grese realizate în relațiile dintre ță
rile lor. Ei au afirmat voința comună 
a Republicii Socialiste România și a 
Republicii Gaboneze de a dezvolta și 
întări tot mai mult aceste relații, 
pentru a contribui astfel la instau
rarea unul climat de pace și secu
ritate în lume. în acest scop, ei au 
semnat, în numele țărilor lor, o De
clarație solemnă comună care defi
nește principiile fundamentale pe 
care trebuie să se bazeze relațiile 
dintra cele două state.

Președintele Albert Bernard Bongo 
a dat o înaltă apreciere progreselor 
remarcabile înregistrate de România 
pe plan economic, social și cultural, 
sub conducerea clarvăzătoare a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. precum 
și programului de dezvoltare multi
laterală a țării stabilit de cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului Comu
nist Român vizînd ridicarea pe o 
treaptă superioară a nivelului de 
bunăs re și prosperitate a poporului 
rom’.i. El a omagiat cu deosebită 
căld >ră politica externă promovată 
de șeful statului român, președintele 
Nicolae Ceaușescu, orientată spre in
staurarea unor noi relații între sta
tele lumii, bazate pe justiție și echi
tate, care să asigure tuturor popoare
lor o existență liberă și indepen
dentă.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat, la rîndul său, calde felicitări 
președintelui Albert Bernard Bongo 
pentru remarcabilele realizări obți
nute de către guvernul, poporul și 
Partidul Democratic Gabonez In dez
voltarea economică și socială a Re
publicii Gaboneze axată pe valorifi
carea resurselor naturale și umane 
și ridicarea nivelului de trai al po
porului gabonez, pentru consolidarea 
independentei economice și politice a 
țării. El a exprimat, de asemenea, 
înalta sa apreciere fată de politica 
realistă de dialog, de pace și colabo- 
rare între popoarele lumii întregi 
promovată de președintele Albert 
Bernard Bongo.

Cei doi președinți sînt convinși că 
dezvoltarea economică și socială a 
celor două țări și raporturile de prie
tenie stabilite între ele constituie 
premise deosebit de favorabile pen
tru extinderea relațiilor bilaterale de 
cooperare economică și tehnică, pe 
baze reciproc avantajoase. Ei au 
subliniat necesitatea de a acor
da în viitor o atenție deosebită in
tensificării schimburilor comerciale 
și a oricăror altor forme de cooperare 
de interes comun, îndeosebi prin 
crearea de societăți mixte care să 
conducă la valorificarea superioară 
a resurselor naturale și umane ale 
celor două țări.

în acest scop, cei doi președinți 
au semnat un Acord general de 
cooperare economică și tehnică în
tre Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii Ga
boneze. De asemenea, au mai fost 
semnate în timpul vizitei urmă
toarele documente :

— Acordul comercial între Guver
nul Republicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Gaboneze ;

— Acord privind crearea unei co
misii mixte guvernamentale româno- 
gaboneze ;

— Acord de cooperare culturală și 
științifică între Guvernul Republicii 

Socialiste România și Guvernul Re
publicii Gaboneze.

Cei doi președinți au convenit, tot
odată. ca reprezentanții celor două 
părți să continue consultările în ve
derea negocierii de noi acorduri de 
cooperare in domeniile minier, agri
col, forestier și turistic.

Cei doi șefi de stat sînt convinși 
că dezvoltarea relațiilor de prietenie 
între popoarele și țările lor va con
tribui la instaurarea unei noi ere 
de pace și securitate în lume.

în scopul Întăririi raporturilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare, inclusiv In via
ta internațională, cei doi președinți 
au hotărît să dezvolte relațiile direc
te de cooperare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Democra
tic Gabonez.

Pe planul relațiilor internaționale, 
cei doi președinți au scos în evidentă 
mutațiile profunde care au loc în 
lume, în sensul afirmării tot mai 
puternice a voinței popoarelor de a 
dispune liber de soarta lor, creșterea 
continuă a rolului și influentei for
țelor democrației, progresului și 
păcii.

Ei au subliniat necesitatea Intensi
ficării relațiilor internaționale pe 
baza principiilor respectării stricte a 
suveranității și independenței națio
nale, egalității în drepturi și respec
tului reciproc, neamestecului in tre
burile interne ale altor state, renun
țării la folosirea forței sau amenin
țării cu forța, integrității teritoriale 
și inviolabilității frontierelor, rezol
vării tuturor problemelor litigioase 
interstatale pe cale pașnică, dreptu
lui fiecărei națiuni de a participa la 
rezolvarea problemelor internaționale 
ori de eîte ori pacea și securitatea 
în lume sînt amenințate.

Cei doi șefi de stat au reafirmat 
rolul important pe care țările ne
aliniate, ca și țările mici și mijlocii, 
îl joacă In viața internațională pen
tru instaurarea unui climat de pace, 
justiție și securitate In lume, pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
între toate națiunile.

Cei doi președinți au reliefat că 
în lume există multe probleme care 
iși așteaptă rezolvarea, mari concen
trări de mijloace de distrugere, zone 
de încordare care pot duce la cioc
niri militare cu consecințe grave 
pentru întreaga omenire. Problemele 
deosebit de complexe ale relațiilor 
internaționale actuale sint agravate 
și de adîncirea decalajului dintre 
țările în curs de dezvoltare și țările 
dezvoltate, de accentuarea instabili
tății economice și financiare pe plan 
international.

Ăecunoscînd că această situație 
constituie un obstacol în calea in
staurării unui climat de pace și secu
ritate în lume, cei doi președinți au 
reafirmat hotărirea țărilor lor, ca 
țări în curs de dezvoltare, de a ac
ționa in mod constant pentru instau
rarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale, care să țină 
seama de caracterul complementar 
al economiilor naționale și să con
ducă la eliminarea relațiilor de ine
chitate și de exploatare între state, 
la stabilirea in viața internațională a 
unor relații de perfectă egalitate în
tre țări și popoare.

în acest context, ei au constatat 
necesitatea ca întreaga comunitate 
internațională să se angajeze, prin 
eforturi susținute, la realizarea re
formei sistemului economic și mone
tar internațional, la stabilirea unui 
raport mai echitabil între prețurile 
materiilor prime și cele ale produ
selor finite, la realizarea transferu
lui de tehnologie, precum și la asi
gurarea exercitării suveranității 
permanente asupra resurselor natu
rale de către fiecare stat.

Cei doi șefi de stat au luat notă 
cu satisfacție de rolul tot mai im
portant al forțelor care acționează în 
favoarea instaurării unor noi rapor
turi în viața internațională, pentru 
destindere și pentru o largă coope
rare bazată pe avantajul reciproc. Ei 
au adresat un apel tuturor statelor
— indiferent de mărime, sistem so
cial-politic și nivel de dezvoltare
— de a depune eforturi sporite pen
tru a realiza o destindere generală, 
pentru lichidarea zonelor de tensiune, 
pentru a-și baza relațiile cu alte sta
te pe principiile dreptului internațio
nal, de a pune toate forțele în sluj
ba progresului, bunăstării și fericirii 
omenirii.

Cei doi șefi de stat au reliefat 
contribuția pozitivă pe care o aduc 
cauzei păcii și cooperării internațio
nale statele care s-au angajat In 
mod hotărît pe calea dezvoltării și 
progresului, hotărînd să pună astfel 
capăt sistemului dominației colo
niale.

După ce au condamnat politica de 
discriminare rasială și de apartheid 
practicată de regimurile din Africa 
de Sud și Rhodesia, cei doi pre
ședinți au scos în evidentă impor
tantele succese obținute de mișcările 
de eliberare națională din Africa pe 
calea cuceririi libertății șl indepen
denței totale și au salutat apropiata 
proclamare a independenței Angolei, 
Insulelor Capului Verde, Sao Tome 
și Principe.

Ei au salutat cu deosebită satis
facție proclamarea, la 25 iunie 1975, a 
independentei totale a Mozambicu- 
lul, apreciind că aceasta reprezintă o 
nouă confirmare a voinței popoare
lor de a înlătura orice formă de do
minație străină și a-și făuri viito
rul în conformitate cu aspirațiile lor 
de progres și bunăstare.

Cei doi șefi de stat au subliniat 
hotărirea guvernelor lor de a conti
nua să acorde sprijinul lor politic și 
material mișcărilor de eliberare și au 
reafirmat deplina solidaritate cu po
poarele Zimbabwe și din Namibia în 
lupta lor pentru libertate și Inde
pendență.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
dat o înaltă apreciere contribuției 
președintelui Albert Bernard Bongo 
la menținerea unui climat de pace și 
înțelegere intre țările din Africa, cit 
și sprijinului acordat luptei mișcă
rilor africane de eliberare națională.

Președintele Albert Bernard Bongo 
a adus, la rîndul său, omagiul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pentru 
sprijinul politic, diplomatic, mate
rial și moral acordat de România 

mișcărilor de eliberare națională și 
ajutorului dat tinerelor state în ve
derea consolidării independenței lor 
economice și politice.

Cei doi președinți au salutat vic
toriile repurtate de popoarele viet
namez și cambodgian în lupta pen
tru cucerirea libertății și indepen
denței, considerînd că aceasta repre
zintă rezultatul voinței nestrămutate 
a celor două popoare de a fi deplin 
stăpîne pe soarta lor. Ei au subli
niat că aceste victorii au un rol ho- 
tărîtor în instaurarea păcii în Indo
china și deschid perspective ca po
poarele vietnamez și cambodgian 
să-și consacre întreaga energie re
construcției pașnice a țărilor lor.

Cei doi președinți au afirmat spri
jinul lor față de lupta poporului co
reean pentru unificarea pașnică și 
independentă a patriei, pronunțîn- 
du-se împotriva tuturor încercărilor 
de permanentizare a divizării Co
reei, pentru recunoașterea dreptului 
inalienabil al poporului coreean de 
a hotărî singur asupra destinelor 
sale.

Exprimlndu-și îngrijorarea față de 
gravitatea situației din Orientul Mij
lociu, cei doi președinți au apreciat 
că este necesar de a se acționa și 
mai hotărît în direcția unei soluțio
nări politice, care să ducă la o pace 
dreaptă și durabilă în zonă, prin re
tragerea trupelor israeliene din toate 
teritoriile arabe ocupate în 1967 și 
rezolvarea problemelor poporului pa- 
lestinean în conformitate cu intere
sele sale naționale, inclusiv crearea 
unui stat liber, precum și prin ga
rantarea independentei, suveranității 
și integrității teritoriale tuturor sta
telor din zonă, deschizîndu-se ast
fel calea unei cooperări fructuoase 
între ele. Ei au apreciat că în ve
derea reglementării situației din zonă 
este necesar să sporească rolul Or
ganizației Națiunilor Unite, precum 
și contribuția tuturor statelor la gă
sirea unor soluții pentru o pace 
durabilă și dreaptă în Orientul Mij
lociu. Cei doi președinți au salutat 
deschiderea Canalului Suez și re
darea lui traficului internațional ca 
un aport substanțial la crearea unui 
climat de stabilitate și încredere re
ciprocă între țările din regiune.

Cei doi președinți au apreciat pro
gresele înregistrate în cadrul Con
ferinței general-europene pentru 
securitate și cooperare și și-au ex
primat convingerea că edificarea 
securității în Europa va avea con
secințe pozitive, atît pe planul rela
țiilor dintre țările europene, cit și 
asupra păcii și securității în întrea
ga lume.

Cel doi șefi de stat au subliniat 
necesitatea adoptării unor măsuri 
concrete șl eficace care să conducă 
la punerea în aplicare a unui pro
gram de dezarmare generală și, în 
primul rînd, de dezarmare nucleară, 
care să prevadă încetarea produce
rii și stocării de arme strategice, 
crearea de zone denuclearizate în di
ferite regiuni ale lumii, folosirea In 
scopuri pașnice a uriașelor mijloace 
cheltuite azi pentru înarmare, în ve
derea îmbunătățirii climatului inter
național și a condițiilor de viată ale 
omenirii.

Evocînd necesitatea întăririi rolu
lui O.N.U. în viata politică interna
țională, cei doi președinți au lansat 
un apel solemn către toate statele 
membre pentru a participa la rezol
varea problemelor fundamentale cu 
care este confruntată omenirea, pen
tru ca organizația mondială să-și 
îndeplinească mai bine nobila mi
siune de a apăra interesele vitale ale 
popoarelor.

Apreciind importanța hotărtrii 
O.N.U. de a declara anul 1975 ca 
Anul Internațional al Femeii, cei doi 
președinți au subliniat necesitatea 
creării condițiilor care să asigure fe
meilor o largă participare la viata 
socială, pentru a-și aduce întreaga 
lor contribuție la dezvoltarea eco
nomiei, științei și culturii. Președin
ții consideră că actuala Conferință 
internațională a femeii, care are loc 
în Mexic, constituie un cadru adec
vat pentru discutarea acestor pro
bleme.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
președintele Albert Bernard Bongo 
s-au felicitat reciproc pentru rezul
tatele importante ale convorbirilor, 
în cursul cărora au constatat cu sa
tisfacție similitudinea sau identita
tea de vederi asupra problemelor 
privind cooperarea bilaterală și si
tuația internațională. Ei sînt convinși 
că vizita în Republica Socialistă 
România a președintelui Albert Ber
nard Bongo va contribui la dezvol
tarea prieteniei Intre popoarele lor. 
la dezvoltarea cooperării între cele 
două țări. Ei au exprimat voința lor 
comună de a continua contactele 
personale directe si de a promova 
consultările la toate nivelurile, utili- 
zlnd căile diplomatice, schimburile 
de vizite și tntîlnirile periodice ale 
reprezentanților lor, cu scopul de a 
consolida colaborarea și respectul 
reciproc între cele două ponoare.

în timpul șederii lor în Republica 
Socialistă România, distinșii oaspeți 
gabonezi au vizitat importante reali
zări economice, sociale și culturale 
din orașul București și din țară.

Președintele Albert Bernard Bongo 
și doamna Josephine Bongo au ținut 
să exprime profunda lor gratitudine 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, poporu
lui român pentru calda ospitalitate 
ce Ie-a fost rezervată pretutindeni, 
atît lor, cît și întregii delegații gabo
neze, în timpul vizitei în Republica 
Socialistă România, expresie a pro
fundelor sentimente de prietenie și 
stimă reciprocă care leagă cele două 
țări și popoare.

Președintele Republicii Gaboneze, 
Albert Bernard Bongo, și doamna 
Josephine Bongo au adresat pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și tovarășei 
Elena Ceaușescu invitația de a efec
tua o vizită oficială In Republica 
Gaboneză. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere, data vizitei urmînd a fi 
stabilită ulterior, pe cale diploma
tică.

București, 26 iunie 1975.

Tovarășul Paul Niculescu, vice- 
prim-mi.nistru al guvernului, minis
trul educației și învățămîntului, a 
primit joi la amiază delegația de 
profesori sovietici care întreprinde o 
vizită în țara noastră. Din delegație 
fac parte Nikolai Pavlovici Kuzin, 
membru al Academiei de Științe Pe
dagogice, Feodor Petrovici Korovkin, 
profesor universitar, și Mihail Ale- 
xeevici Muntean, cercetător principal

Vizita delegației Congresului Statelor Unite Mexicane
în continuarea vizitei oficiale pe 

care o întreprinde în țara noastră la 
invitația Marii Adunări Naționale, 
delegația Congresului Statelor Unite 
Mexicane, condusă de Carlos San- 
sores Perez, președintele Marii Co
misii a Camerei Deputaților, a sosit, 
joi, in județul Argeș.

In cursul dimineții, membrii dele
gației parlamentare mexicane, înso
țiți de Aneta Spornic, vicepreședinte 
al M.A.N., și de loan Ceterchi, pre
ședintele Consiliului Legislativ, au 
avut întrevederi la sediul consiliu
lui popular județean cu Ion Dincă, 
președintele Comitetului Executiv al 
Consiliului popular județean Argeș. 
Apoi, ei au vizitat principalele secții 
de producție ale întreprinderii de 
autoturisme din Pitești, unde au luat 
cunoștință de procesul de fabricația 
a automobilelor „Dacia 1300". Ing.

Cronica zilei
Cu prilejul turneului în țara noas

tră al Ansamblului national de cin- 
tece si dansuri din Irak, ambasado
rul Irakului la București, Ahmad 
Hussein Al-Samarrai, a oferit joi 
după-amiază o recepție la reșe
dința sa.

La recepție au participat loan 
Jinga, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe, oameni de cultură 
și artă, ziariști.

★
Cu prilejul celei de-a XXX-a ani

versări a semnării Cartei O.N.U., 
Asociația română pentru Națiunile 
Unite și Filarmonica de Stat „George 
Enescu" au organizat un concert 
extraordinar în Sala mică a Palatu
lui. înaintea începerii concertului, 
prof. dr. docent Alexandru Balacl, 
președintele ANUROM, a rostit o 
scurtă alocuțiune în care a eviden
țiat semnificația aniversării.

La concert și-au dat concursul 
soliștii Valentin Gheorghiu, Martha 
Kessler, Mihai Constantinescu, Va
rujan Cozighian, Aurelian Octav 
Popa, Cătălin Ilea și cvartetul 
„Philarmonia".

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați In tara noas
tră, precum și Sayed Abbas Chedid,

vremea
Ieri în țară : Vremea 3-a răcit u- 

șor in toate regiunile. Cerul a fost 
schimbător. Innorări mal accentu
ate s-au produs în zona deluroasă și 
de munte, în centrul Moldovei, Ol
tenia și Muntenia, unde pe alocuri 
s-au semnalat averse de pipăie șl 
descărcări electrice. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 18 gra
de la Bistra Cîmpeni, Dr. Petru 
Groza și Joseni și 29 grade la Băi- 
lești și Călărași. în București : Vre

De la
Casa de Economii și Con- 

semnațiuni aduce la cunoștința 
celor interesați că unitățile sale 
din întreaga țară primesc, pînă 
luni 30 iunie a.c. inclusiv, de
puneri pe librete de economii 
pentru turism, in vederea parti
cipării la tragerile la sorți 
pentru trimestrul III 1975.

De asemenea, pînă la 30 iunie 
a,c. inclusiv se emit librete de 
economii pentru construirea de 
locuințe și librete de economii 
ou ciștiguri în materiale de 
construcții, care asigură titula
rilor dreptul de a participa la 
tragerile la sorți pentru tri
mestrul III 1975.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Ieri, la sala Floreasca

O excelentă demonstrație oferită 
de gimnaștii români și chinezi

CONCURSUL INTERNATIONAL DE LA ROMA 
llie Floroiu, record național la 10 000 m

Ieri, la sala Floreasca din Capitală, 
numeroși amatori de gimnastică au 
asistat la o excelentă demonstrație 
oferită de sportivii români și de 
membrii selecționatei de tineret a 
R. P. Chineze. Au fost executate la 
toate aparatele numai exerciții liber 
alese, fapt care a sporit elementul 
de spectacol al demonstrației.

Dintre talentații sportivi oaspeți am 
remarcat calitatea exercițiilor efec
tuate de In Hai-lian (inele), Huan 
Lun (cal cu minere), Wan Tien-han 
(sol și bară), Lu-lu (paralele și sol) 
și Li Hui-pin (bîrnă).

Spectatorii au urmărit cu mult In
teres pe specialiștii români Ia proba 
de inele, Dan Grecu și Mihai Borș,

TENIS : Turneul de la 
Wimbledon

Turneul de la Wimbledon a conti
nuat cu desfășurarea întîlnirilor pro
bei de simplu. Principalele rezultate 
înregistrate : masculin : Ashe—Gott
fried 6—2, 6—3, 6—1 ; Connors—Cox 
6—4, 6—2. 6—2 ; Borg—Fillol 0—6, 
6—4, 6—4, 6—3 ; Ramirez—Panatta
6—4, 7—5, 7—5 ; Riessen—Pasarell
6—4, 6—4, 1—6, 9—8 ; feminin : Na
vratilova—Mapping 6—1, 6—2 ; Wa
de—Riedl 6—1, 6—3 ; Court—Greer 
6—2. 5—3 ; Jean King—Burton 6—1, 
6—3.

CICLISM: Turul Franței
Din orașul belgian Charleroi s-a 

dat joi startul în cel de-al 62-lea 

la Institutul de Economie Mondială 
din Moscova.

La primire a luat parte Stefan $te- 
fănescu, decanul Facultății de istorie 
a Universității din București, direc
torul Institutului de istorie „Nicolae 
Iorga". In cadrul întrevederii, care 
s-a desfășurat intr-o atmosferă cor
dială. a fost abordată dezvoltarea re
lațiilor de colaborare în domeniul 
învățămintului între România și 
Uniunea Sovietică. (Agerpres)

Mihai Dumitru, directorul întreprin
derii, i-a informat asupra caracteris
ticilor tehnico-funcționale ale auto
turismului românesc.

Tovarășul Ion Dincă a oferit un 
dejun in onoarea oaspeților mexicani.

După amiază, membrii delegației 
Congresului Statelor Unite Mexicana 
au vizitat monumente reprezentative 
ale arhitecturii medievale românești 
din orașul Curtea de Argeș, precum 
și marea hidrocentrală de pe Argeș.

Seara, oaspeții mexicani și persoa
nele oficiale care ii însoțesc s-au 
înapoiat în Capitală. în timpul că
lătoriei in județul Argeș, parlamen
tarii mexicani au mai fost tnsoțițl 
de Salvador Campos Icardo, însărci
natul cu afaceri ad-interim al Me
xicului la București.

(Agerprea)

directorul Centrului da informare al 
O.N.U. de la București.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului 
afacerilor externe al Marelui Ducat 
de Luxemburg, Gaston Thorn, pen
tru mesajul de felicitare adresat cu 
ocazia zilei naționale a acestei țări.

★
Joi seara a sosit în Capitală a 

delegație de oameni de afaceri din 
Grecia, condusă de președintele Ca
merei de Comerț și Industrie din 
Atena, Christos Panagos.

La sosire, pe aeroportul OtopenI, 
au fost prezențl Hristache Zambetti, 
vicepreședinte al Camerei de Comerț 
și Industrie' a Republicii Socialiste 
România, membri ai Ambasadei Re
publicii Elene la București.

★
La sediul Asociației de drept in

ternațional și relații internaționale 
a avut loc, joi, o masă rotundă pe 
tema „întărirea rolului O.N.U.". A 
luat cuvîntul Michel Virally, profesor 
de drept internațional la Universita
tea din Geneva și la Institutul uni
versitar de Înalte studii internațio
nale.

(Agerpres)

mea s-a răcit ușor. Cerul a fost 
schimbător, mai mult noros. A 
plouat slab. Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit, temperatura maxi
mă a fost de 28 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
28, 29 și 30 iunie : In țară vremea 
In general instabilă. Cerul va fi va
riabil. Local se vor semnala ploi sub 
formă de averse, mai frecvente în 
cursul după-amiezelor. Vînt potrivit, 
cu intensificări de scurtă durată. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 8 și 18 grade, iar cele 
maxime între 20 și 28 grade, pe a- 
locuri mai ridicate. In București : 
Vreme ușor instabilă. Cerul va fi 
variabil, favorabil aversei de ploaie 
în cursul după-amiezelor. Vint po
trivit, Temperatura ușor variabilă.

C. E. C.
Tragerile 18 sorți pentru tri

mestrul II 1975 ale acestor li
brete de economii vor avea loc 
la data de 24 iulie a.c., ora 
16,30, In sala clubului Finanțe- 
Bănci din Capitală, str. Doamnei 
nr. 2. La tragerea la sorți a li
bretelor de economii pentru tu
rism se vor acorda cîștîguri în 
excursii organizate de O.N.T, la 
Paris, Roma și in U.R.8.S., pre
cum și ciștiguri in bani pentru 
efectuarea de excursii indivi
duale peste hotare.

La celelalte două trageri la 
sorți se vor acorda ciștiguri In 
materiale de construcții și res
pectiv ciștiguri în bani.

Tragerile la sorți stnt publice.

campionul și, respectiv, vicecampîo- 
nul european la această specialitate.

Firește, micuța Nadia Comăneci, 
cea mai tinără campioană absolută a 
Europei, și-a atras admirația publi
cului pentru stilul Impecabil in care 
execută cele mai dificile elemente. 
Ieri, Nadia a prezentat un program 
selecționat, avind incluse și exerciții 
din categoria celor „impuse" pentru 
turneul olimpic. Cu multă simpatie și 
căldură a fost primită fetița Cristina 
Itu, in vîrstă de numai 12 ani și ju
mătate, originară din Cluj-Napoca. 
Ea a avut execuții promițătoare, în
delung aplaudate de către spectatori 
și bine apreciate de specialiști.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Tur ciclist al Franței. Prima etapă 
„prolog" disputată contracronome- 
trului pe distanța de 6,250 km a fost 
cîștigată de italianul Moser, cronome
trat în 8’49”83/100. Pe locurile urmă
toare ș-au clasat Merckx (Belgia) 
8’51”27/100 și Van Impen (Belgia) — 
8’03”ll/100.

VOLEI FEMININI 
România — Ungaria 3—0
In prima zi a turneului interna

țional feminin de volei de la Lodz, 
selecționata României a cîștigat cu 
scorul de 3—0 (15—13, 15—13, 15—9) 
partida susținută cu reprezentativa 
Ungariei.

Celelalte două jocuri disputate s-au 
Încheiat cu următoarele rezultate;

Revistele noastre pentru străinătate 
sărbătoresc 25 de ani de apariție
Acum 25 de ani a apărut primul 

nvmăr al revistei românești desti
nate străinătății — „România" — 
fiind semnificativ faptul că în acest 
sfert de veac s-a ajuns de la aceas
tă unică revistă la 6 reviste edita
te în 13 versiuni.

De-a lungul anilor, publicațiile 
pentru străinătate au depus stră
duințe spre a face cit mai bine 
cunoscute peste hotare viața 
nouă a poporului român, înfăptui
rile istorice dobîndite sub conduce
rea Partidului Comunist, profun
dele transformări înnoitoare — po
litice. economice, sociale, spiritua
le — aduse de orînduirea socialistă. 
In paginile lor și-a găsit oglindire 
politica externă a partidului si sta
tului nostru de pace, securitate șl 
destindere, corespunzătoare deopo
trivă intereselor vitale ale poporu
lui român și aspirațiilor de pace și 
destindere. înțelegere și colaborare 
ale tuturor popoarelor.

Aniversarea acestui sfert de 
veac are loc in condițiile u- 
nei puternice creșteri a prestigiu
lui internațional al României. Re
marcabilele succese obținute In e- 
dificarea socialismului, ca și activi
tatea atît de bogată desfășurată de 
tara noastră pe arena mondială in 
slujba promovării cauzei libertății, 
independentei naționale și progre
sului popoarelor, eforturile ei neo
bosite consacrate edificării unei noi 
ordini mondiale, întemeiate pe e- 
chitate și justiție, au făcut să

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

roma „Rezultatul alegerilor — 
expresia clară 

a voinței de înnoire socială"
Rezultatele alegeri

lor regionale și admi
nistrative de la 15 și 
16 iunie, victoria de 
amplă semnificație 
obținută de Partidul 
Comunist Italian, se 
află, așa cum este 
și firesc, în centrul 
atenției cercurilor po
litice și a Întregii 
opinii publice. Ne
număratele comenta
rii care au apărut în 
aceste zile în presa 
italiană pun în evi
dență în primul rind 
faptul că „prin votul 
de la 15 Iunie Italia 
șl-a exprimat o voin
ță cum nu se poate 
mai clară de reînnoi
re" („ÎL MESSA- 
GGERO"). „Referen
dumul de anul tre
cut asupra divorțului, 
alegerile din Sardi
nia, care i-au urmat, 
precum și rezultatele 
recentelor alegeri ilus
trează cum nu se poa
te mai bine — scrie 
același ziar — că țara 
este obosită de un a- 
numit mod de a sa 
face politică, ca și de 
un anumit mod de gu
vernare".

Majoritatea ziare
lor apreciază faptul că 
Partidul Comunist Ita
lian a obținut cel mai 
mare succes electoral 
din 1946 și pînă as
tăzi drept „o coti
tură în istoria po
litică a tării" („COR- 
RIERE DELLA SE
RA"). în ce privește 
explicația acestui suc
ces, sint semnificative 
considerațiile aceluiași 
ziar, care scrie : „Vo
turile s-au îndreptat 
spre partidul comu
nist, deoarece P.C.I. a 
demonstrat că este un 
partid serios, care are 
ceva de spus — în

timp ce alte formații 
politice tac In fața 
milioanelor de șomeri, 
victime ale recesiunii 
și a păturilor medii, 
sacrificate de politica 
restrictivă de credi
te". „Comuniștii s-au 
prezentat în alegeri — 
scrie la rîndul său „IL 
GIORNO" — ca un 
partid preocupat de 
stabilitatea instituțiilor 
democratice, susținînd 
in permanență că țara 
poate depăși actuala 
criză, achimbind me
todele de guvernare 
și de administrare. 
Comuniștii au reușit 
să convingă o mare 
parte a electoratului 
că reprezintă un par
tid care militează 
pentru o Italie nouă, 
muncitoare, studioasă, 
capabilă să se sacri
fice pentru drepturi 
și libertăți democra
tice". Toate acestea 
explică — relevă la 
rindul său „LA STAM
BA" — de ce a dat fa
liment tentativa parti
dului democrat-creștin 
de a recupera voturi 
la dreapta, cu ajuto
rul unei campanii e- 
lectorale duse In spirit 
anticomunist.

Ziarul „L’UNITA" ■ 
consacrat pînă acum 
mai multe comentarii 
rezultatelor alegeri
lor. „Succesul ex
traordinar realizat de 
partidul nostru — 
se subliniază într-unul 
din aceste comentarii 
— arată că mase 
imense de oameni au 
înțeles și apreciat li
nia noastră politică 
de reînnoire, atit pen
tru administrațiile re
gionale și locale, cit 
și, in general, pentru 
intreaga țară. Propu
nerea P.C.I. s-a con

ATLETISM

ROMA 26 (Agerpres). — Pe stadio
nul olimpic din Roma, in prezența 
a peste 30 000 de spectatori, a înce
put întilnirea internațională de atle
tism dintre selecționatele masculine 
ale României, R. P. Chineze, Spaniei 
și Italiei. După prima zi de întreceri 
scorurile sînt următoarele : Italia — 
R. P. Chineză 74—20 puncte ; Italia
— România 59—46 puncte ; Italia — 
Spania 63—43 puncte ; România — 
Spania 53—52 puncte ; România
— R. P. Chineză 67—25 puncte ; Spa
nia — R. P. Chineză 70—24 puncte.

Proba de 10 000 m a fost cîștigată 
de llie Floroiu, care a stabilit un nou 
record al României, cu timpul de 
28’22”8/10. L-au urmat sportivii spa-

R. D. Germană — Polonia 3—1 
(15—13, 9—15, 15—7, 15—10) ; Cuba — 
Cehoslovacia 3—1 (15—9. 5—15,
15—12, 15—10).

CANOTAJ t Azi începe 
„Regata Snagov*'

Începînd de astăzi șl pînă dumi
nică se vor desfășura întrecerile 
competiției feminine de canotaj 
„Regata Internațională Snagov".

La actuala ediția și-au anunța» 
participarea sportive din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, Po
lonia, U.R.S.S., Ungaria și România.

Un grup de canotori români a 
p’*oat tn Anglia pentru a participa 
la Regata de ia Nottingham. 

crească mal mult ca oricînd, pe 
toate meridianele. Interesul fată de 
România.

Desigur că, mai ales în astfel de 
împrejurări, publicațiilor românești 
pentru străinătate, ca importante 
instrumente ale propagandei noas
tre externe, le revin îndatoriri spo
rite. ele fiind chemate să răspundă 
la un înalt nivel acestui interes, să 
înfățișeze mai expresiv — de la un 
nivel superior de exigență și spirit 
selectiv — realitățile românești, ac
tualitățile țării noastre în tot ce au 
ele mai semnificativ, mai pregnant, 
și, totodată, să reliefeze mai puter
nic caracteristicile fundamentale șl 
permanente, de principiu, ale poli
ticii noastre externe, ale activității 
internaționale a României. Este ne
îndoielnic că forța de influențare a 
revistelor va crește prin dezvolta
rea unor forme publicistice mereu 
mai vii, printr-o ilustrație bogată 
și o înfățișare grafică de înaltă ți
nută, la nivelul celor mal reușite 
publicații de acest gen.

Cu prilejul celei de-a 25-a ani
versări. „Scînteia" adresează co
lectivului redacțional șl tehnic al 
publicațiilor române pentru străină
tate calde felicitări și urări de noi 
succese în îndeplinirea sarcinilor 
de onoare și răspundere ce le revin, 
ca mesageri ai României socialiste, 
ai voinței de pace, prietenie și co
laborare a poporului român eu po
poarele din Întreaga lume.

firmat astfel ca fiind 
cea mai avansată șl 
cea mal convingă
toare". Referindu-se 
la factorii care au 
determinat victoria 
P.C.I., ziarul enu- 
meră, între altele, 
votul acordat de tine
rii care s-au prezen
tat pentru prima dată 
la urne, prectjm și de
plasarea spre stingă 
din rîndurile maselor 
de alegători catolici 
— ceea ce vine să 
confirme realismul 1- 
deii „compromisului 
istoric".

Intr-un document 
dat publicității zilele 
trecute, Direcțiunea 
P.C.I. a făcut cunos
cute propunerile co
muniștilor pentru În
sănătoșirea vieții na
ționale și pentru a se 
face față probleme
lor urgente cu care 
sînt confruntate ma
sele de oameni ai 
muncii. Arătînd că 
prima problemă asu
pra căreia comuniștii 
solicită atenția tutu
ror forțelor democra
tice și a opiniei pu
blica are în vedere 
viața și activitatea a- 
dunărilor regionale, 
provinciale și comu
nale, documentul rele
vă că grupurile de 
consilieri ale P.C.I. 
vor lua inițiativa unei 
dezbateri politice și 
programatice ou toa
te forțele democratice 
și antifasciste — și in 
primul rind eu socia
liștii — eu scopul de 
a căuta convergențele 
și înțelegerile nece
sare pentru a înfrun
ta problemele majore 
ale țării.

Radu BOGDAN

nioli Mariano Haro — 28’24”6/10 și 
Juan Hidalgo — 29’02”8/10. In proba 
de 1 500 m, atleții români au ocupat 
primele două locuri prin Gheorghe 
Ghipu — 3’42” și Petre Lupan — 
3’42”3/10. Pe locul trei s-a situat ita
lianul Giulio Riga — 3’42”9/10. Cea 
de-a treia victorie a echipei române 
a fost obținută de Tudor Stan, câști
gător în proba de aruncarea cioca
nului cu rezultatul de 68,14 m. În 
proba de săritură în înălțime, vic
toria a revenit italianului Enzo del 
Forno — 2,18 m, secundat de Cian 
lung-an (R. P. Chineză) — 2,14 m.

Alte rezultate : 100 mi Menmea 
(Italia) — 10”l/10 ; aruncarea greu
tății : Groppelli (Italia) — 19,20 (nou 
record național) ; 400 m garduri : 
Ballati (Italia) — 50”6/10, Dorin Me- 
linte și Iosif Korodi s-au clasat pe 
locurile doi — 51”5/10 șl, respectiv, 
trei — 51”8/10 ; 400 m plat: Abeti 
(Italia) — 47” ; săritura In lungime : 
Molinaris (Italia) — 7,62 m ; ștafeta 
4 x 100 m : 1. Italia — 40”2/10 ; 2.
Spania — 40”2/10 ; 3. România — 
40”7/10 ; 4. R. P. Chineză — 41”l/10.

★
În prima zi a concursului interna

țional de atletism, care se desfășoară 
pe stadionul olimpic din Helsinki, 
dublul campion olimpic Valeri Bor
zov (U.R.S.S.) a cîștigat proba de 100 
m cu timpul de 10”27/100. iar record
manul mondial Dwight Stones 
(S.U.A.) a ocupat primul Ioc in proba 
de săritură In înălțime, cu 2,18 m. 
În cea mai disputată probă a zilei, 
cursa de 400 m garduri, englezul 
Allan Pascoe — 49”28/100 a reușit 
să-i întreacă pe ugandezul John Akli 
Bua — 49”55/100 și americanul Jlm 
Bolding — 49”63/100.
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COMUNICAT
cu privire la cea de-a XXIX-a sesiune 

a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

PREȘEDINTELE REPUBLICII POPULARE MOZAMBIC 
A PRIMII DELEGAȚIA DE PARTID Șl DE STAI A ROMÂNIEI

în perioada 24—26 iunie 1975, in 
capitala Republicii Populare Unga
re — Budapesta — a avut loc cea 
de-a XXIX-a sesiune ordinară a 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

La lucrările sesiunii au participat 
delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R. conduse de : S. Todorov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria, 
L. Strougal, președintele Guvernu
lui Federal al Republicii Socialiste 
Cehoslovace, C. R. Rodriguez, vice- 
prim-ministru al Guvernului Revo
luționar al Republicii Cuba, H. Sin- 
dermann, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Democrate 
Germane, J. Batmunh, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole, P. Jaroszewicz, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone, Ma
nea Mănescu, primul ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, G. Lazar, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare, A. N, Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al. Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste.

în conformitate cu convenția din
tre C.A.E.R. și Guvernul R.S.F.I., la 
sesiune a participat o delegație a 
R.S.F.I., condusă de D. Ciulafici, 
vicepreședinte al Consiliului Execu
tiv Federal al R.S.F.I.

La lucrările sesiunii a participat 
N. V. Faddeev, secretarul C.A.E.R.

La sesiune au participat reprezen
tanți ai unor organizații internațio
nale, ale țărilor membre ale C.A.E.R.

în calitate de observator a par
ticipat la sesiune Nguyen Man Lam, 
ambasadorul R. D. Vietnam in R.P.U.

Sesiunea a fost prezidată de con
ducătorul delegației Republicii Popu
lare Ungare, G. Lazar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P.U.

Sesiunea a examinat raportul Co
mitetului Executiv cu privire la ac
tivitatea C.A.E.R. între sesiunile a 
XXVIII-a și a XXIX-a. Prezentarea 
acestui raport a fost făcută de G. 
Szeker, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.P.U., președintele 
Comitetului Executiv.

Sesiunea a ascultat o informare cu 
privire la stadiul lucrărilor de coor
donare a planurilor economice ale 
țârilor membre ale C.A.E.R. pe pe
rioada 1976—1980, care a fost prezen
tată de G. Schurer, reprezentantul 
R.D.G. în Comitetul C.A.E.R. pentru 
colaborare în domeniul activității de 
planificare, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele Co
misiei de Stat a Planificării a R.D.G. 
Sesiunea a examinat proiectul pla
nului convenit al acțiunilor multila
terale integraționiste ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. pe perioada 
1976—1980. O comunicare in legătură 
cu această problemă a fost făcută de 
N. Baibakov, președintele Comitetu
lui C.A.E.R. pehtru colaborare în do
meniul activității de planificare, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. în legătură cu ra
portul privind concepția dezvoltării 
în continuare a bazei de combustibil 
șl energie și concepția sistemului e- 
lectro-energetic unic al țărilor euro
pene interesate membre ale C.A.E.R., 
a luat cuvîntul P. Neporojnîi. pre
ședintele Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru energie electrică, mi
nistrul energeticii și electrificării al 
U.R.S.S.

Sesiunea consiliului a relevat că 
perioada dintre sesiunile a XXVIII-a 
și a XXIX-a ale consiliului a fost 
marcată de succese noi și importante 
în politica internă și externă a ță
rilor membre ale C.A.E.R., în întă
rirea în continuare a prieteniei lor, 
a dezvoltării colaborării multilatera
le. Anul 1975 este deosebit de remar
cabil pentru popoarele țărilor socia
liste frățești. Țările membre ale 
C.A.E.R. și Iugoslavia au sărbătorit 
30 de ani de la victoria asupra fas
cismului. Manifestările jubiliare ale 
țărilor membre ale C.A.E.R. s-au 
transformat într-o demonstrație ex
presivă a rezultatelor remarcabile 
realizate de popoarele acestor țări în 
toate sferele vieții economice, politice 
și spirituale, a întăririi unității și 
coeziunii lor. O victorie remarcabilă 
în lupta pentru libertatea și inde
pendența sa a obținut eroicul popor 
vietnamez.

Țările socialiste frățești duc In 
mod perseverent și consecvent lupta 
pentru destinderea încordării inter
naționale, pentru întărirea păcii în 
lumea întreagă.

Transpunerea cu succes în viață a 
hotărîrilor partidelor comuniste și 
muncitorești ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. cu privire la dezvoltarea e- 
conomiilor lor naționale, lărgirea și 
adîncirea continuă a colaborării bila
terale și multilaterale și dezvoltarea 
integrării economice socialiste a ță
rilor membre ale C.A.E.R., ce se în
făptuiește in conformitate cu Pro
gramul complex, adoptat de cea de-a 
XXV-a sesiune a C.A.E.R., au asi
gurat o creștere dinamică în anul 1974 
a economiilor lor și o creștere în 
continuare a nivelului bunăstării po
poarelor. Cel mai expresiv, aceasta 
s-a manifestat în creșterea venitu
lui național. Venitul național produs 
în țările membre ale C.A.E.R. în an
samblu a crescut în anul 1974 față 
de anul 1973 cu 6,4 la sută, iar pro
ducția globală industrială — cu a- 
proximativ 8,5 la sută. în centrul 
atenției țărilor membre ale C.A.E.R. 
șl a organelor consiliului în peri
oada precedentă s-au situat lucră
rile privind finalizarea coordonării 
planurilor economice ale țărilor mem
bre ale C.A.E.R. pe perioada 
1976—1980.

Sesiunea a relevat activitatea vas
tă desfășurată de țările membre ale 
C.A.E.R., de Comitetul C.A.E.R. 
pentru colaborare in domeniul acti

încheierea lucrărilor celei de-a XXIX-a sesiuni a C. A. E. R.
BUDAPESTA 26 — Coresponden

tul nostru transmite : Joi s-au în
cheiat la Budapesta lucrările celei 
de-a XXIX-a sesiuni a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, la ca
re au participat delegații din ță
rile membre — R.P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, Republica Cuba, R. D. 
Germană, R. P. Mongolă, R. P. Po
lonă, Republica Socialistă România, 
R. P. Ungară, U.R.S.S. — precum și 
o delegație din R.S.F. Iugoslavia. 

vității de planificare și de către ce
lelalte organe ale consiliului în ce 
privește coordonarea planurilor eco
nomice pe anii 1976—1980, care are 
o importanță politică și economică 
deosebită pentru comunitatea țărilor 
membre ale C.A.E.R.

în cursul acestei activități au fost 
definite principalele direcții ale dez
voltării colaborării economice și teh- 
nico-științifice în diferite domenii 
afle economiilor naționale ale țărilor 
membre ale C.A.E.R., au fost conve
nite acțiuni concrete privind realiza
rea acestora și, de asemenea, au fost 
convenite, în mod preliminar, livră
rile reciproce de mărfuri, care vor 
sta la baza pregătirii în continuare a 
acordurilor comerciale Intre țările 
membre ale C.A.E.R. pe perioada 
1976—1980.

în cursul coordonării planurilor, 
țările membre ale C.A.E.R. au pre
văzut creșterea schimburilor reci
proce de mărfuri în cincinalul viitor 
cu peste 50 la sută fată de cinci
nalul actual. Partea crescîndă a li
vrărilor reciproce de mărfuri preco
nizate este legată de înfăptuirea 
diferitelor forme ale colaborării în 
sfera producției materiale, inclusiv 
crearea de noi capacități de produc
ție cu eforturile comune ale țărilor 
interesate în coordonarea investiții
lor în cadrul construirii diferitelor 
obiective si reconstruirii capacită
ților existente care prezintă interes 
reciproc, precum și dezvoltarea spe
cializării și cooperării în producție 
în ramurile industriei prelucrătoare.

Sesiunea a trasat organelor co
respunzătoare ale C.A.E.R. sarcina să 
continue elaborarea celor mai im
portante probleme ale colaborării pe 
perioada 1976—1980 și într-o perspec
tivă mai îndelungată, avînd în ve
dere folosirea posibilităților supli
mentare pentru soluționarea de către 
țări a sarcinilor economice ce stau 
în fața lor, pe calea adîncirii și per
fecționării în continuare a colabo
rării și dezvoltării integrării econo
mice socialiste a țărilor membre ale 
C.A.E.R.

Sesiunea a adoptat planul convenit 
al acțiunilor multilaterale integrațio- 
niste ale țărilor membre ale C.A.E.R. 
pe perioada 1976—1980. pregătit în 
conformitate cu hotărirea celei de-a 
XXVIII-a sesiuni a C.A.E.R. de Co
mitetul C A.E.R. pentru colaborare în 
domeniul activității de planificare, 
cu participarea Comitetului C.A.E.R. 
pentru colaborare tehnico-științifică. 
Elaborat prin eforturile colective ale 
țărilor membre ale C.A.E.R., pe baza 
principiilor Statutului C.A.E.R. și ale 
Programului complex, planul conve
nit are o deosebită însemnătate pen
tru dezvoltarea colaborării între ță
rile membre ale C.A.E.R. Aceasta re
prezintă o nouă etapă în adîncirea și 
perfectionarea în continuare a cola
borării și dezvoltarea integrării eco
nomice socialiste a țărilor membre 
ale C.A.E.R, în acest plan sint, in
cluse cele mal importante acțiuni 
multilaterale integraționiste. preconi
zate de țări pentru a fi înfăptuite 
în perioada viitorilor cinci ani în ce 
privește construirea de obiective și 
crearea de capacități suplimentare de 
producție, prin eforturile comune ale 
țărilor interesate. în valoarea totală 
de deviz de circa 9 miliarde ruble 
transferabile. Intrarea lor în func
țiune va permite creșterea substan
țială a producției, care va fi desti
nată satisfacerii necesităților țărilor 
membre ale C.A.E.R. interesate, par
ticipante Ia construirea obiectivelor, 
între care la celuloză, azbest, materii 
prime cu conținut de fier, feroaliaje, 
nichel ș.a. Va fi dată In exploatare 
cea mai mare conductă magistrală de 
gaze Orenburg — granița de vest a 
U.R.S.S.

în cursul lucrărilor sesiunii, Im- 
puterniciții guvernelor R.P.B., R.S.C., 
Republicii Cuba, R.D.G., R.P.P., Re
publicii Socialiste România. R.P.U. 
și U.R.S.S. au semnat Convenția de 
colaborare privind crearea în Cuba 
a unor întreprinderi pentru produc
ția de produse cu conținut de ni- 
chel-cobalt, cu o capacitate de 30 
mii tone pe an.

în planul convenit sînt reflectate 
acțiuni importante privind dezvol
tarea în perspectivă a specializării 
și cooperării internaționale in pro
ducție, în primul rînd în domeniul 
construcțiilor de mașini și al indus
triei chimice în țările membre ale 
C.A.E.R., precum și acțiuni privind 
soluționarea în viitorul cincinal, pe 
baza unirii eforturilor acestor țări, 
a problemelor tehnico-științifice 
cheie.

Examinînd raportul elaborat în or
ganele consiliului din însărcina
rea celei de-a XXVIII-a sesi
uni a C.A.E.R. cu privire la con
cepția dezvoltării în continua
re a bazei de combustibil și e- 
nergie și concepția sistemului 
electroenergetic unic al țărilor 
europene interesate membre ale 
C.A.E.R., sesiunea a relevat că ță
rile membre ale C.A.E.R. și organe
le consiliului au acordat o atenție 
deosebită problemelor asigurăm cu 
resurse de combustibil și energie. 
Ca rezultat al măsurilor adoptate de 
țările membre ale C.A.E.R., bazele 
lor de combustibil și energie se dez
voltă în mod planic și, in principal, 
echilibrat. în soluționarea probleme
lor asigurării cu resurse energetice, 
țările membre ale C.A.E.R. acordă o 
mare importanță energeticii nucleare.

Sesiunea a relevat faptul că con
tinuă să se adîncească procesul spe
cializării și cooperării internaționale 
în producție în domeniile construcții
lor de mașini, industriei radiotehnice 
și electronice, industriei chimice, u- 
șoare și alimentare, în domeniul in
dustriei materialelor de construcții șl 
în alte ramuri ale economiilor na
ționale.

S-au semnat o serie de noi con

La lucrările sesiunii a participat, 
în calitate de observator, și o dele
gație din R. D. Vietnam.

Delegația română a fost condusă 
de tovarășul Manea Mănescu, pri
mul ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România. Joi după- 
amiază, conducătorii delegațiilor 
participante au semnat protocolul 
celei de-a XXIX-a sesiuni a Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc. 

venții multilaterale privind specia
lizarea și cooperarea internațională 
în producție în aceste domenii.

în perioada care a trecut, s-a dez
voltat în continuare colabora
rea tehnico-științifică. în domeniul 
colaborării tehnico-științifice. țările 
membre ale C.A.E.R. și organele 
consiliului și-au concentrat efortu
rile în rezolvarea problemeîor tehni- 
Co-științifice de bază, stabilite de 
Programul complex. în cadrul cola
borării tehnico-științifice multilate
rale, în prezent se elaborează 270 
probleme și teme separate, care cu
prind practic toate direcțiile de bază 
ale dezvoltării științei șl tehnicii. Ca 
rezultat al înfăptuirii Programului 
complex, s-au îmbogățit într-o mă
sură însemnată formele colaborării 
tehnico-științifice. în anul 1974 s-au 
încheiat 15 noi convenții multilate
rale privind colaborarea în domeniul 
științei șl tehnicii, iar numărul total 
de convenții multilaterale încheiate 
privind colaborarea tehnico-științifică 
a depășit cifra de 70.

Se dezvoltă în ritmuri rapide rela
țiile de comerț exterior ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. în primii patru 
ani ai cincinalului în curs, schimbu
rile reciproce de mărfuri ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. au crescut cu 
51 la sută, ritmurile de creștere ale 
schimburilor reciproce în 1974 au cres
cut pină la 14,5 la sută, în compa
rație cu 10,9 la sută în 1973.

A continuat elaborarea de acțiuni 
comune ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. privind acordarea de ajutor 
Republicii Populare Mongole in ac
celerarea dezvoltării economiei sale 
naționale. Țările membre ale C.A.E.R. 
au semnat convenția privind înființa
rea expediției geologice internaționa
le în Mongolia, care are menirea 
să efectueze lucrări complexe geo
logice și de prospectare-evaluare a- 
supra tipurilor de substanțe minera
le utile, precum și exploatarea pre
liminară a zăcămintelor care pre
zintă interes deosebit. Toate lucră
rile expediției din Mongolia vor fi 
finanțate gratuit de către țările 
membre ale C.A.E.R.

Au fost elaborate, In conformitate 
cu Programul complex, măsuri pri
vind perfecționarea bazelor juridi
ce, precum și a formelor organizato
rice ale colaborării țărilor membre 
ale C.A.E.R. și ale activității orga
nelor C.A.E.R.

în mod neabătut se lărgește și se 
adincește colaborarea bilaterală și 
multilaterală intre țările membre ale 
C.A.E.R. și Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia, inclusiv colabo
rarea realizată in organele C.A.E.R. 
în problemele care prezintă interes 
reciproc.

A continuat să se dezvolte colabo
rarea multilaterală între țările 
membre ale C.A.E.R. și Republica 
Finlanda, ce se realizează pe baza 
Convenției dintre C.A.E.R. șl Fin
landa.

In anul 1974, în comparație cu anul 
precedent, livrările reciproce de măr
furi între țările membre ale C.A.E.R. 
și Finlanda au crescut, după unele 
evaluări preliminare, de aproape 
două ori.

Crește interesul pentru colaborarea 
cu C.A.E.R. din partea altor țări, 
precum și a organizațiilor interna
ționale. C.A.E.R. întreține, in dife
rite forme, relații cu numeroase or
ganizații economice și tehnico-știin
țifice internaționale, ai căror mem
bri sint țări cu sisteme social-econo- 
mice diferite.

Sesiunea a aprobat activitatea Co
mitetului Executiv in perioada din
tre sesiunile a XXVIII-a și a XXIX-a 
ale C.A.E.R. in ce privește condu
cerea activității organelor C.A.E.R. 
legate de realizarea sarcinilor din 
Programul complex și a adoptat ho- 
tăriri corespunzătoare îndreptate spre 
îndeplinirea în continuare a Progra
mului complex, inclusiv hotăririle 
care decurg din examinarea de către 
aceasta a concepțiilor dezvoltării in 
continuare a ramurilor de combusti
bil și energie ale țărilor membre ale 
C.A.E.R.

Comitetul Executiv al C.A.E.R. șl 
Comitetul C.A.E.R. pentru colabora
rea in domeniul activității de plani
ficare au primit sarcina de a pre
zenta, spre examinare la cea de-a 
XXX-a sesiune a consiliului, propu
neri privind dezvoltarea bazei ener
getice și de combustibil și schema 
generală a sistemului electroenerge
tic unic al țărilor europene intere
sate membre ale C.A.E.R., cu luarea 
în considerare a colaborării cu sis
temul energetic al R.S.F.I.

în scopul dezvoltării și perfecțio
nării in continuare a colaborării ță
rilor membre ale C.A.E.R. în dome
niul aviației civile, conducîndu-se 
după Programul complex, sesiunea a 
hotărit crearea Comisiei permanente 
a C.A.E.R. pentru aviația civilă.

în scopul dezvoltării și perfecțio
nării colaborării țărilor interesate 
membre ale C.A.E.R. in domeniul o- 
crotirii sănătății, al științei și tehnicii 
medicale, care au o mare importanță 
pentru creșterea în continuare a ni
velului de trai material și cultural 
al popoarelor țărilor membre ale 
C.A.E.R., sesiunea a adoptat hotărî- 
rea de a crea Comisia permanentă a 
C.A.E.R. de colaborare în domeniul 
ocrotirii sănătății.

La sesiune a fost adoptată, de ase
menea, hotărirea privind organizarea 
de către țările interesate a Institu
tului internațional de cercetări știin
țifice în problemele de conducere șl 
s-a dat sarcină Comitetului C.A.E.R. 
de colaborare tehnico-științifică să 
pregătească propuneri legate de or
ganizarea institutului menționat.

Lucrările sesiunii a XXIX-a s-au 
desfășurat tn spiritul prieteniei, co
laborării tovărășești și deplinei uni
tăți de vederi în problemele exami
nate.

Păi Losonczi, președintele Consi
liului Prezidențial al R. P. Ungare, 
l-a primit pe conducătorii delegațiilor 
care au participat la sesiunea 
C.A.E.R.

Cu prilejul încheierii celei de-a 
XXIX-a sesiuni a C.A.E.R., Consi
liul Prezidențial al R. P. Ungare a 
oferit, in clădirea parlamentului, o 
recepție In onoarea delegațiilor par
ticipante la sesiune.

BUDAPESTA

Intilniri ale primului ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

BUDAPESTA 26. — Coresponden
tul nostru transmite : Primul mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, tovarășul Manea 
Mănescu, s-a întîlnit, joi dimineața, 
cu tovarășul Gyorgy Lazar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare. Cu acest prilej, cei 
doi șefi de guvern au făcut un schimb 
de păreri cu privire Ia dezvoltarea 
relațiilor de colaborare și cooperare 
industrială între cele două țări. în- 
tîlnirea s-a desfășurat într-o atmos
feră prietenească și de deplină înțe
legere.

în aceeași zi, tovarășul Manea Mă
nescu s-a întîlnit cu tovarășul Aleksei 
Kosîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. în timpul întîl-

In interesul reunificârii pașnice, 
independente a Coreei 

Marele miting 
de la Phenian

PHENIAN 26 (Agerpres). — Peste 
200 000 de persoane au participat la 
mitingul organizat la Phenian, cu 
prilejul celei de-a 25-a aniversări a 
războiului pentru apărarea patriei, 
independenței și suveranității națio
nale a Republicii Populare Democra
te Coreene.

Cu acest prilej, a luat cuvîntul Ryu 
Jang Șik, membru supleant al Comi
tetului Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, care 
a evocat glorioasele fapte de eroism 
ale poporului în lupta sa împotriva 
agresiunii americane, pentru liberta
tea patriei. El a reafirmat linia po
litică a Partidului Muncii din Coreea 
și a guvernului R.P.D. Coreene pri- 
vind_ reunificarea pașnică, indepen
dentă a Coreei, condamnînd politica 
militaristă a regimului de la Seul, 
sprijinită din afară și avînd drept 
scop menținerea divizării țării.

Participanții la miting au adoptat 
un apel către populația Coreei de 
sud, îndemnînd-o să lupte împotriva 
clicii lui Pak Cijan Hi și a ocupan- 
ților străini, pentru salvarea patriei.

Mitinguri similare au avut loc cu 
acest prilej în principalele orașe ale 
R.P.D. Coreene.

ORIENTUL APROPIAT
• Apeluri libaneze și palestinene pentru încetarea ciocni

rilor armate
BEIRUT 26 (Agerpres). — O decla

rație oficială dată publicității la Bei
rut informează că, în cadrul unei 
reuniuni a Comitetului suprem liba- 
nezo-palestinean și ca urmare a de
mersurilor inițiate de ministrul de 
interne, generalul Said Nasrallah, a 
fost realizat un acord privind înce
tarea incidentelor și a luptelor de 
stradă semnalate, în ultimele trei 
Zile, în suburbiile Ein al Rummapa 
și Al Shiah din Beirut, între grupări 
politice rivale înarmate — relatează 
agențiile de presă. Potrivit prevede
rilor acordului, s-a convenit ca întreg 
personalul paramilitar să fie retras 
din zonele unde au avut loc inciden
te, urmînd ca acestea să treacă sub 
controlul forțelor libaneze de secu
ritate.

Agenția M.E.N. informează că to-

Decretarea
DELHI 26 (Agerpres). — Președin

tele Indiei, Fakhruddin Aii Ahmed, 
a decretat, joi la ora 7,00 (ora loca
lă), starea de urgență pe întreg te
ritoriul Indiei. Guvernul a procedat 
la arestarea tuturor liderilor opozi
ției, în afara conducătorilor parti
dului comunist. Au fost reținuți de 
forțele de securitate peste 50 de li
deri ai opoziției.

Decretarea stării de urgență de 
către președintele Fakhruddin Aii 
Ahmed, în virtutea prerogativelor 
pe care i le conferă Constituția ță
rii, a fost determinată de faptul că 
guvernul central al Indiei a aflat 
despre comploturile și uneltirile par
tidelor de opoziție, acțiuni ce repre
zentau un pericol pentru securitatea 
internă, integritatea și stabilitatea 
pe întreg teritoriul indian — a de
clarat premierul Indira Gandhi, joi 
dimineața, într-un mesaj radiodifu
zat către națiune.

Anumite persoane — a declarat 
Indira Gandhi — au făcut tot ce 
este posibil pentru a instiga armata 
la rebeliune împotriva autorității
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agențiile de presă transmit:
Administrația revoluțio* 

nară din Vietnamul de sud 
a confiscat sutele de hectare de te
renuri agrare de cea mai bună cali
tate, pe care fostul șef al regimului 
marionetă, Nguyen Van Thieu, le a- 
caparase tn regiunea Saigon-Gia 
Dinh pentru folosul său personal. 
Pămintul confiscat, precizează agen
ția Giaiphong, a fost Împărțit țăra
nilor.

Direcțiunea Partidului So
cialist italian s a intrunit i°‘ 18
Roma pentru a se pronunța asupra 
propunerii partidului democrat- 
creștin privind reconstituirea coali
ției guvernamentale de centru-stînga, 
din care să facă parte, în afară de 
P.S.D. și P.S.I., partidele socialist-de
mocratic și republican. Lucrările Di
recțiunii P.S.I. au debutat cu o in
tervenție a secretarului național al 
acestui partid. Francesco de Martino, 
care a spus : „Răspunsul nostru va 
fi negativ la această propunere, atit 
timp cit democratia-creștină nu va 
proceda la o revizuire serioasă a po
liticii sale".

Președintele Indoneziei,
Suharto, a sosit, joi, la Teheran, 
pentru o vizită de stat de cinci zile, 
la invitația șahinșahului Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr — anunță 
agenția P.A.R.S. 

nirii, care s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească, cei doi 
șefi de guvern au abordat probleme 
de interes reciproc privind dezvol
tarea în continuare a colaborării și 
cooperării economice și tehnico-știin
țifice dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovietică.

De asemenea, tovarășul Manea Mă
nescu s-a întîlnit cu tovarășul Dobro- 
sav Ciulafici, vicepreședinte al Consi
liului Executiv Federal al R.S.F. Iu
goslavia, conducătorul delegației iu
goslave la cea de-a XXIX-a sesiune 
a C.A.E.R., cu care a făcut un utd 
schimb de opinii în probleme ale co
laborării și cooperării economice din
tre cele două țări.

Congresul P. C. 
din S. U. A.

CHICAGO 26 (Agerpres). — La 
Chicago și-a început, joi, lucrările 
cel de-al XXI-lea Congres al Parti
dului Comunist din S.U.A. Cuvîn- 
tarea de deschidere a fost rostită de 
președintele național al partidului, 
Henry Winston. Raportul politic a- 
supra activității și sarcinilor comu
niștilor americani a fost prezentat 
de Gus Hali, secretar general al P.C. 
din S.U.A.

Documente adoptate 
de Conferința internațională 

a muncii
GENEVA 26 (Agerpres). — La Ge

neva au luat sfîrșit, după trei săp- 
tămîni de dezbateri, lucrările celei 
de-a 60-a sesiuni a Conferinței inter
naționale a muncii.

Reuniunea a adoptat o serie de 
convenții și recomandări privind or
ganizațiile de muncitori rurali și ro
lul lor în dezvoltarea economică și 
socială, rolul orientării și formării 
profesionale pentru punerea în va
loare a resurselor umane, promova
rea egalității de șanse și tratament 
pentru -femeile muncitoare.

tuși, joi dimineața, in suburbiile a- 
mintite ale capitalei libaneze s-au 
semnalat schimburi de focuri de 
arme. Incidentele au cauzat, potrivit 
cifrelor preliminare, moartea a 15 
persoane, între' care patru polițiști, 
și rănirea a peste 50.

Autoritățile libaneze și liderul Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei au adresat apeluri părților în 
fconflict pentru încetarea incidentelor 
și restabilirea calmului, scoțînd in 
evidență pericolul pe care asemenea 
acțiuni îl prezintă pentru securitatea 
și stabilitatea internă a Libanului.

Din Beirut se anunță că premierul 
desemnat Rashid Karame desfășoară 
intense consultări cu liderii forma
țiunilor politice în vederea constitui
rii unui nou cabinet.

stării de asediu în India
centrale și poliția la revoltă, au 
luat o amploare tot mai mare ten
dințele separatiste, s-a recurs la 
incitarea pasiunilor religioase, toate 
punînd în pericol unitatea tării, in
tegritatea și securitatea ei. împotri
va mea personal — a adăugat pre
mierul — au fost formulate acuzații 
false de toate felurile, încercîndu-se 
discreditarea funcției de prim-mi- 
nistru. Datorită acțiunilor opoziției 
și forțelor de dreapta, guvernele ale
se — a arătat Indira Gandhi — nu 
au avut posibilitatea de a-și desfă
șura în mod normal activitatea, 
într-o serie de cazuri recurgîndu-se 
la folosirea forței pentru a-i deter
mina pe reprezentanții aleși ai po
porului să-și prezinte demisia, pen
tru dizolvarea organelor puterii de
semnate în urma alegerilor. In legă
tură cu aceasta, primul ministru a 
anunțat despre asasinarea ministru
lui transporturilor feroviare și despre 
atentatul asupra judecătorului prin
cipal de la Tribunalul Suprem al 
Indiei.

Aflat în vizită la Moscova, 
directorul general al „Agerpres", Ion 
Mărgineanu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., a purtat convorbiri cu 
L. M. Zamiatin, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.U.S., direc
torul general al T.A.S.S., asupra cola
borării dintre cele două agenții de 
presă și s-a întîlnit cu M. V. Zimia- 
nin, membru al C.C. al P.C.U.S., ra- 
dactor-șef al ziarului „Pravda".

întrevederi Ia Roma. Ct>- 
mandantul Manuel Guerreiro, mem
bru al Consiliului Revoluției din 
Portugalia, a avut la Roma o con
vorbire cu secretarul general al Par
tidului Socialist Italian, Francesco de 
Martino. Au fost evocate aspecte ale 
desfășurării procesului revoluționar 
din Portugalia, Manuel Guerreiro re- 
levind, cu acest prilej, recentele ho- 
tărîri adoptate de Consiliul Revolu
ției privind continuarea procesului 
de construire a unei societăți socia
liste. Francesco de Martino și-a ex
primat satisfacția în legătură cu e- 
voluția situației din Portugalia, u- 
rînd succes Mișcării Forțelor Arma
te și partidelor democratice în e- 
torturile lor de dezvoltare a țării.

Consiliul general al Con
gresului sindicatelor brita
nice <T U-C.) a adoptat un plan în 
care fixează coordonatele colaborării 
membrilor organizației la eforturile 
in vederea limitării creșterilor infla

KAN PFUMO 26 — Trimisul nos
tru transmite : Joi seara, tovarășul 
Samora Moises Machel, președintele 
Republicii Populare Mozambic, 
președintele FRELIMO, a primit de
legația de partid și de stat a Repu
blicii Socialiste România, condusă de 
tovarășul Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, care a participat la 
solemnitățile prilejuite de proclama
rea independenței Mozambicului. Din 
delegație fac parte generalul-colonel 
Ion Coman, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct al ministrului 
apărării naționale și șef al Marelui 
Stat Major, Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, și Ion Drînceanu, ambasador. 
Șeful delegației României a înminat 
președintelui Samora Machel un me
saj din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
P.C.R., președintele Republicii Socia

Zile istorice 
în Mozambicul liber

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL LA KAN PFUMO

Peste nouă milioane de mozam- 
bicani au trăit la 25 iunie un eve
niment unic al istoriei țării : naș
terea Mozambicului liber. In capi
tală, ca și in cele mai îndepărtate 
localități rurale, întreg poporul a 
fost prezent cu trup și suflet la a- 
ceastă sărbătoare. Ovațiile pentru 
conducătorii FRELIMO din partea 
mulțimilor masate , compact pe 
străzi și in piețele publice, sutele 
de mii de steaguri și fanioane agi
tate deasupra capetelor, asemenea 
valurilor unei mări multicolore, 
„orchestra" claxoanelor automobi
lelor, îmbrățișările intre oameni ce 
nici nu se cunosc — sint doar as
pecte ale intensității cu care a 
decurs actul solemn al proclamării 
independenței.

In prezența tovarășului Samora 
Machel, președintele FRELIMO și 
președinte al Republicii Popu
lare Mozambic, a celorlalți condu
cători ai FRELIMO, a numeroaselor 
delegații străine, intre care delega
ția de partid și de stat a Româ
niei condusă de tovarășul Emil 
Bobu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, la miezul nopții a avut 
loc ceremonia inălțării drapelului 
național al noului stat. După rela
tiva liniște cu care asistența a ur
mărit coborirea steagului portu
ghez, marcind sfirșitul unei domi
nații de aproape cinci secole, cele 
27 de secunde ale inălțării steagu
lui mozambican, subliniate de salve 
de artilerie, au fost marcate de o 
adevărată explozie de urale, de 
manifestări de entuziasm nestăvilit. 
„Republica noastră populară se 
naște din singele poporului — spu
nea Samora Machel in mesajul a- 
dresat cu prilejul acestui măreț e- 
veniment. Consolidarea și dezvol
tarea ei este o datorie de onoare a 
fiecărui mozambican patriot Și re
voluționar".

Ulterior, cu prilejul unui dineu 
în onoarea oaspeților de peste ho
tare prezenți la ceremoniile de la 
Kan Pfumo, Samora Machel a ex
primat, in numele poporului mo
zambican, sentimente de recunoș
tință țărilor africane frățești, țări
lor socialiste, tuturor celor care au 
sprijinit lupta de eliberare națio
nală a Mozambicului. „Țările so
cialiste — a spus el — au fost de 
la bun inceput in mod ferm de 
partea poporului mozambican în 
lupta sa. Victoria noastră este vic
toria politicii internaționaliste a 
statelor socialiste". Evocind impor
tanța momentului care simbolizea
ză încununarea anilor de luptă

În pregătirea decolonizării Timorului
MACAO 26 (Agerpres). — La Macao 

au început convorbirile oficiale între 
o delegație portugheză, formată din 
maiorul Victor Alves, membru al 
Consiliului Revoluției, și Antonio de 
Almeida Santos, ministrul pentru 
coordonarea teritorială, și reprezen
tanții a două formațiuni politice — 

ționiste. Liderii TUC condiționează 
instituirea unui control voluntar a- 
supra revendicărilor oamenilor mun
cii, în esență, de realizarea unei sta
bilități a prețurilor pînă la jumăta
tea anului 1976, și de reducerea la 
jumătate, în cursul întregului an 
1976, a șomajului.

Autoritățile rasiste din 
Rhodesia au trecut Prin ..parla
ment" hotărirea privind prelungirea 
cu încă un an a stării excepționale, 
instituită în anul 1965, cînd minorita
tea albă rasistă, uzurpînd drepturile 
legitime ale poporului Zimbabwe, a 
proclamat unilateral independența 
Rhodesiei. Prin această hotărîre, po
liția are drepturi nelimitate pentru a 
reprima orice împotrivire față de re
gimul rasist al lui Ian Smith și a 
înăbuși lupta de eliberare a patrio- 
ților Zimbabwe, care revendică trans
ferarea puterii către populația afri
cană majoritară și înlăturarea guver
nului rasist.

La Nicosia 8 avut loc’In pre* 
zența reprezentantului special al se
cretarului general al O.N.U. In Ci
pru, Luis Weckmann-Munoz. o În
trevedere Intre liderii comunităților 
greacă și turcă din Cipru — Glafkos 
Clerides și, respectiv, Rauf Denktaș. 
în acest cadru, s-a continuat anali
zarea unor probleme umanitare, 
create ca urmare a evenimentelor 

, din vara trecută din insulă. 

liste România, precum și invitația de 
a vizita tara noastră.

Mulțumind cu multă căldură pen
tru mesaj și acceptînd cu plăcere in
vitația de a vizita România, Samora 
Machel a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai bune urări de să
nătate și viață lungă. Președintele 
Republicii Populare Mozambic 
a subliniat, cu acest prilej, solidari
tatea constantă a poporului român 
fată de cauza și lupta poporului mo- 
zambican pentru libertate și indepen
dență, recunoștința sa față de spri
jinul acordat. Tovarășul Samora 
Machel a evidențiat perspectivele 
largi care se deschid pentru relațiile 
între FRELIMO și P.C.R., între cele 
două țări, in noile condiții de după 
proclamarea independentei Mozambi
cului.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială, de caldă priete
nie și solidaritate.

eroici pentru afirmarea ființei na
ționale, Samora Machel a relevat 
că, dobîndindu-și libertatea, poporul 
Mozambicului este hotărit să sp- 
jine popoarele din Zimbabwe și 
mibia in lupta pentru eliberai-a 
lor. Este o datorie sfintă să fim 
solidari cu masele asuprite ale fra
ților noștri din aceste teritorii, care 
luptă pentru lichidarea regimului 
inuman al politicii rasiste, a spus 
președintele.

La festivitățile care au continuat 
miercuri, peste 250 000 de locuitori 
ai capitalei, alături de multe alte 
mii de oameni veniți cu autobuze 
și trenuri speciale din diverse lo
calități ale țării, au participat la 
demonstrația populară și la parada 
militară.

Prima demonstrație populară a 
Mozambicului independent, desfă
șurată în prezența conducătorilor 
FRELIMO și a delegațiilor străine, 
a fost o grăitoare ilustrare a hotă- 
ririi poporului mozambican de a 
învinge dificultățile create de moș
tenirea grea a colonialismului, de a 
se dedica edificării unei patrii 
prospere. Care alegorice evocind 
un trecut de împilare, alături de 
altele, redind sugestiv preocupările 
actuale și de perspectivă pe plan 
politic, economico-social și cultu
ral, grupuri de demonstranți pur- 
tind lozinci ca „Trăiască FRELIMO, 
călăuza noastră", „Trăiască Mozam
bicul independent", „Solidaritate cu 
popoarele africane frățești", „Salu
tăm țările socialiste pentru vtcio- 
riile obținute în construirea noii 
societăți", colective din întreprin
deri, instituții și școli, intonînd 
cintece revoluționare reluate apoi 
de întreaga asistență — iată pe 
scurt tabloul oferit de demonstra
ția populară. Parada militară, în
deosebi defilarea unităților de gue
rila ale FRELIMO, incluzind și de
tașamente de femei, a fost îndelung 
aclamată de mulțime.

In aceeași zi, Samora Machel a 
așezat, in cadrul unei solemnități 
speciale, prima piatră a fundației 
monumentului ce se va înălța la 
Kan Pfumo in memoria eroilor 
mozambicani care și-au dat viața 
pentru libertatea țării lor.

Vasile OROS
★

Republica Populară Mozambic a 
fost recunoscută oficial de către noi 
state — respectiv Cuba, R. F. Ger
mania, Irak, Japonia, S.U.A., Ma
roc, Pakistan, Sudan, Guineea- 
Bissau.

Uniunea Democratică a Tir irului 
(U.D.T.) și Asociația pentru de >?- 
crație populară în Timor (ADODEfl).

Convorbirile, inaugurate oficial de 
Garcia Leandro, guvernatorul Timo
rului, sînt consacrate examinării pro
blemelor legate de decolonizarea 
acestui teritoriu administrat de Por
tugalia din secolul al XVI-lea.

Delegația sovietică con- 
dusă de Ignati Novikov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și-a încheiat vizita în 
S.U.A. Delegația a luat parte la pri
ma sesiune a Comisiei mixte sovieto- 
americane de colaborare în domeniul 
construcției de locuințe și alte con
strucții. Ignati Novikov a fost primit 
de președintele S.U.A., Gerald Ford.

Viitoarele alegeri legisla*- 
tive din R. F. Germania vor 
avea loc la 3 octombrie anul viitor, 
a anunțat cancelarul Helmut Schmidt. 
El a precizat că o propunere in a- 
cest sens a fost transmisă spre a- 
probare președintelui țării. Walter 
Scheel. Ultimele alegeri legislative 
din R.F.G. s-au desfășurat în no
iembrie 1972, ele încheindu-se cu vic
toria partidelor din coaliția guver
namentală — P.S.D. și P.L.D.

0 nouă ședință plenară 
din cadrul negocierilor privind re
ducerea trupelor și armamentelor și 
măsuri adiacente în Europa centrală 
a avut loc joi la Viena.

în statul Nevada a avut loc> 
joi la amiază, o nouă experiență nu
cleară subterană, a doua în decurs 
de o săptămînă și a 10-a efectuată 
In cursul acestui an. Bomba — deto
nată la adîncimea de 1 300 metri — 
a avut o putere cuprinsă între 200 șl 
1 000 tone de trinitrotoluen, a preci
zat David Miller, purtător de cuvînt 
al Administrației pentru cercetări șl 
dezvoltare (E.R.D.A.).
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