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Astăzi sosește în țara noastră
Gerald R. Ford • ’

* . t .

președintele Statelor Unite ale Americii 

Un tordial bun venit înaltului 
reprezentant al poporului american!

Astăzi sosește la București președintele Statelor Unite ale Americii, Gerald R. Ford, care, la invitația 
președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, face, îm
preună cu soția, doamna Elisabeth Ford, o vizită oficială în țara noastră.

„Plinind semnătura pe 
documentele consacrate 
securității și cooperării în 
Europa, consider că ar fi 
deosebit de util să ne 
luăm angajamentul so
lemn de a asigura conți- 
nuarea fermă a cursului 
destinderii, excluderea de
finitivă a războiului din 
viața Europei și a planetei 
noastre, din viața tuturor 
popoarelor. Să nu pre
cupețim nimic pentru ca 
pacea, prietenia și colabo
rarea între popoare să 
triumfe pe întregul glob 

pămîntesc !“

CUVlNTAREA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

la Conferința pentru securitate 
și cooperare in Europa

Gerald R. Ford s-a născut la O- 
maha, statul Nebraska, la 14 iulie 
1913. După terminarea cursurilor 
primare și secundare la Școala pu
blică din Grand Rapids, se înscria 
la Universitatea din Michigan, pe 
care a absolvit-o în 1935. Urmează, 
apoi, cursurile Facultății de științe 
juridice a Universității Yale. După 
obținerea diplomei de absolvire se 
reîntoarce în orașul Grand Rapids, 
unde lucrează ca avocat, speciali- 
zîndu-se în legislația muncii. Gerald 
R. Ford deține titlul onorific de doc
tor în științe juridice acordat de 
Universitatea din Michigan și de alte 
universități din S.U.A.

In aprilie ■ 1942, . în timpul celui 
de-al doilea război mondial, intră 
în serviciul militar activ, în cadrul 
marinei Statelor Unite. Ca ofițer pe 
vasul portavion „U.S.S. Monterey", 
a participat, timp de doi ani, la o- 
perațiunile militare din Oceanul 
Pacific. In anul 1946 a fost demobi
lizat, cu gradul de căpitan de covertă 
cu 10 stele.

Reluîndu-și activitatea civilă, a 
deschis un cabinet de avocatură la 
Grand Rapids. Manifestă interes 
pentru • problemele politice și ob
ștești, desfășurînd, între altele, acti
vități în cadrul Crucii Roșii și al 
Organizației „Boy Scouts". Tot în a- 
ceastă perioadă iși incepe cariera po
litică, în cadrul Partidului Republi
can. S-a căsătorit in 1948 cu Elisa
beth Bloomer și are patru copii.

Activitatea parlamentară a lui Ge
rald R. Ford începe în anul 1948, 
cînd este gles. pentru prima dată, 
membru al Camerei Reprezentanților 
a Congresului S.U.A., bucurîndu-se 
în campania electorală îndeosebi de 
sprijinul elementelor tinere din rîn- 
dul Partidului Republican. Ulterior 
a fost reales în Camera Reprezen
tanților de 12 ori, fiind membru al 
Camerei timp de 25 de ani și obți
nând. la fiecare scrutin, o largă ma
joritate de voturi.

In îndelungata activitate desfășu
rată în Congresul american, Gerald 
R. Fard s-a consacrat, în special, 
diferitelor aspecte ale politicii inter
ne americane, inițiind și promovînd 
numeroase proiecte de legi și amen
damente in această sferă de proble
me. In domeniul relațiilor internațio
nale s-a făcut cunoscut prin poziția 
sa favorabilă destinderii și cooperării 
între state.

Pentru bogata activitate desfășura
tă in cadrul Partidului Republican, 
îh .anul 1963 devine „whip" (organi
zator) al grupului parlamentar repu
blican din Camera Reprezentanților. 
In luna noiembrie a aceluiași an este 
numit in Comisia prezidențială pen
tru Investigarea circumstanțelor asa
sinării președintelui John F. Kennedy 
(Comisia de anchetă Warren).

In anul 1963 este ales președinte al 
Conferinței republicane. In perioada 
următoare, timp de cinci sesiuni con
secutive ale Congresului S.U.A., este 
lider al grupului parlamentar repu
blican. In 1968, ca și în 1972, este ales

președinte permanent al convențiilor 
naționale republicane.

Gerald R. Ford a desfășurat, de a- 
semenea, o bogată activitate in ca
drul Uniunii interparlamentare și al 
Grupului interparlamentar america- 
no-canadian.

La 12 octombrie 1973, Gerald R.

Ceaușescu. De asemenea, după cum 
se știe, recent a avut loc la Washing
ton întâlnirea soldată cu rezultate 
rodnice dintre președintele României 
și președintele S.U.A.

Poporul român, care și-a manifes
tat satisfacția față de evoluția pozi
tivă și cursul ascendent al colaboră

Ford este numit în funcția de vice
președinte ăl S.U.A.

La 9 august 1974, după demisia lui 
Richard Nixon, Gerald R. Ford este 
învestit în funcția supremă de stat, 
devenind cel de-al 38-lea președinte 
al Statelor Unite ale Americii. “In 
calitate de președinte al S.U.A., Ge
rald R. Ford a desfășurat o activitate 
bogată atît pe plan intern, incluzind 
turnee de lucru în statele americane, 
cit și pe plan internațional, efectuînd 
o serie de vizite în străinătate.

Gerald R. Ford s-a intiln.it în de
cembrie 1973, la Washington, în cali
tate de vicepreședinte desemnat al 
S.U.A., cu președintele Republicii So
cialiste România, țovarășul Nicolae

rii româno-americane, tntîmpină cu 
sentimente de stimă și respect, salu- 
tind cu căldură sosirea președintelui 
Gerald R. Ford și a doamnei Elisa
beth Ford în România. .Este convin
gerea opiniei publice dirt țara noastră 
că vizita distinșilor oaspeți, conti
nuarea dialogului la nivel înalt vor 
contribui la ridicarea pe o treaptă 
superioară a, relațiilor de prietenie 
si cooperare dintre ponorul român 
si poporul american, la întărirea co
laborării bilaterale pe multiple pla
nuri. a conlucrării celor două state, 
indiferent de deosebirile de orândui
re socială. în 'interesul unor rezol
vări constructive ale problemelor ma
jore ale actualității.Domnule președinte,înalți reprezentanți ai statelor participante la conferință.Doamnelor și domnilor,Conferința pentru securitate și cooperare europeană, care reunește reprezentanții cei mai autorizați ai 33 de state europene, precum și ai Statelor.Unite ale Americii și ai Canadei, este urmărită cu cel mai viu interes și cu îndreptățită speranță de către toate popoarele europene și, s-ar putea spune, de către aproape toate popoarele lumii. Este pentru prima oară cînd statele continentului european se întrunesc într-o asemenea reuniune pentru a conveni împreună asupra viitorului lor. a colaborării, securității și păcii în Europa.După cum se știe, Europa a avut și continuă să aibă un rol de seamă în dezvoltarea forțelor de producție, a științei, tehnologiei și culturii, a civilizației umane în general. în același timp, numai în secolul al XX-lea, de pe acest continent au pornit două războaie mondiale care au pricinuit uriașe pierderi umane și materiale, frînînd puternic procesul progresului întregii omeniri. Avînd în vedere toate acestea, succesul conferinței,

înfăptuirea unei reale securități pentru toate popoarele continentului, asigurarea dezvoltării libere a fiecărei națiuni la adăpost de orice agresiune sau imixtiuni în treburile sale interne vor reprezenta o cucerire de importanță istorică ce va putea deschide o eră nouă, o eră de pace trainică în Europa și în întreaga lume.Desfășurarea cu rezultate pozitive a Conferinței general-europene a fost posibilă datorită marilor schimbări petrecute în viața internațională contemporană. Impetuoasa revoluție tehnico-științifi- că, profundele transformări- revoluționare naționale și sociale au dat un puternic impuls luptei împotriva vechii politici de inegalitate, de forță și dictat, a politicii imperialiste, colonialiste și neocolo- nialiste, afirmării voinței popoarelor de a fi deplin stăpîne pe destinele lor, de a-și făuri viitorul așa cum doresc, fără nici un amestec din afară. Toate acestea au schimbat în mod radical raportul de forțe pe plan internațional, au deschis minunate perspective pen- ' tru înfăptuirea unei politici noi.— bazată pe egalitate și respect reciproc între națiuni — pentru soluționarea problemelor corespunzător intereselor de pace și bunăstare ale tuturor popoarelor.

Drept urmare, a avut loc trecerea de la perioada războiului ' rece, de la politica de încordare și confruntare, la’ o politică de colaborare care a inaugurat cursul destinderii în viața internațională.Trebuie menționat însă că nu sîntem decît la începutul perioadei de colaborare și destindere, că în lume există încă multe conflicte și zone de încordare, că acționează în continuare puternice forțe care pot pune în pericol destinderea și agrava din nou situația internațională, periclitînd pacea și securitatea popoarelor. Pornind de la aceste considerente, România apreciază că trebuie intensificate eforturile tuturor statelor, ale tuturor popoarelor pentru consolidarea și accentuarea cursului destinderii, pentru promovarea unei politici internaționale noi, în care toata națiunile să-și poată consacra forțele materiale și umane dezvoltării economico-sociale independente, bunăstării și fericirii.Animată de hotărîrea de a asigura poporului român posibilitatea construirii pașnice a noii orîn- duiri sociale, precum și de nobilele Idealuri ale prieteniei, colaborării și păcii internaționale, Republica ' Socialistă România a participat activ, împreună cu celelalte state, la eforturile pentru convocarea și

pregătirea Conferinței general- europene, la lucrările pentru elaborarea documentelor, aducîndu-și contribuția activă la succesul conferinței. Dăm o înaltă apreciere lucrărilor fazei întîi de la Helsinki și ale fazei a doua de la Geneva — care au stabilit principiul consensului, norme democratice, de egalitate pentru Conferința ge- neral-europeană și au elaborat documentele ce urmează a fi adoptate în mod unanim de actuala reuniune la nivelul cel mai înalt. Reprezentanții României participă Ia actuala reuniune avînd convingerea că semnarea documentelor cu privire la securitatea și cooperarea europeană corespunde pe deplin intereselor propriului popor, ale celorlalte popoare participante, cauzei securității, cooperării și păcii în Europa și în întreaga lume. Documentele ce vor fi semnate astăzi afirmă voința statelor participante de a așeza la baza relațiilor lor principiile deplinei egalități, în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, renunțării la orice formă de agresiune sau imixtiune în treburile interne ale altora, abolirea forței și amenințării cu forța

Opinia publică, poporul român 
Intîmpină cu sentimente priete
nești, de stimă și cordialitate pe 
înaltul reprezentant al Statelor 
Unite ale Americii, președintele 
Gerald Ford, care, la invitația pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, între
prinde, începind de astăzi. împre
ună cu doamna Elisabeth Ford, □ 
vizită oficială în țara noastră.

în persoana stimatului oaspete, 
salutăm pe exponentul poporului 
american față de care poporul ro
mân a nutrit Întotdeauna sentimen
te prietenești reciproc împărtășite, 
pe un remarcabil om politic, perso
nalitate proeminentă a vieții inter
naționale — fiind bine cunoscută 
activitatea pe care o depune, în

funcția de șef al executivului 
american, in direcția afirmării unor 
poziții realiste, a consolidării pro
ceselor și tendințelor pozitive spre 
destindere și înțelegere pe glob. In 
acest context, poporal. român a 
urmărit cu viu interes și satisfac
ție acțiunile întreprinse de președin
tele Ford, pentru dezvoltarea re
lațiilor româno-americane, apre
ciind contribuția remarcabilă adusă 
lâ aceasta. în conformitate cu, in
teresele reciproce ale ambelor po
poare și cauzei colaborării și înțe
legerii în lume.

Este, desigur, pozitiv și îmbucu
rător faptul că. relațiile dintre 
România și S.U.A. au cunoscut în 
acești ani o continuă dezvoltare și 
diversificare. Viața confirmă ast

fel. încă o dată, că este pe deplin 
posibil ca țări atit de diferite ca 
orinduire, mărime și potențial eco
nomic să colaboreze fructuos — ce
rință obiectivă fundamentală a 
vremurilor noastre — atunci cînd 
această colaborare este așezată pe 
temelia principiilor noi ale rapor
turilor interstatale, de egalitate și 
respect reciproc, a căror afirmare, 
și generalizare reprezintă un co
mandament suprem al contempora
neității. Ilustrare a curentelor noi, 
de destindere, apropiere și com
prehensiune mutuală care se ma
nifestă tot mai puternic pe. arena 
mondială, evoluția pozitivă a rela
țiilor româno-americane a contri-
(Continuare în pag. a VX-a)

Azi, în jurul orei 15,45, posturile noastre de radio și televiziune vor transmite 
direct ceremonia sosirii președintelui Statelor Unite ale Americii, Gerald R. Ford, și 
a doamnei Elisabeth Ford, care, la invitația președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, vor face o vizită 
oficială în țara noastră.

Solemnitateasemnării ctului final
al Conferinței pentru securitate 

și cooperare în Europa
HELSINKI 1 — De la trimișii spe

ciali : Vineri, 1 august, la ora 17,00, 
la Palatul „Finlandia" din Helsinki, 
care timp de trei zile a găzduit 
Conferința general-europeană pen
tru securitate și cooperare, la cel mai 
Înalt nivel — moment de cea mai 
mare importantă pentru evoluția re
lațiilor interstatale pe continentul 
nostru — a avut loc ședința solemnă 
a semnării Actului final al conferin
ței. înaltii reprezentanți ai celor 35 
de state, cu depline Împuterniciri 
din partea țărilor lor — reprezen
tate la cele trei etape ale lucrărilor 
— și-au pus semnătura pe docu
mentul care consacră cel mai larg 
consens interstatal asupra princi
piilor menite să întărească pacea și 
cooperarea pe continentul nostru. 
Semnarea documentului are semnifi
cația profundă a unui angajament 
solemn în fata popoarelor, a istoriei 
de a aicționa pentru traducerea în 
viată a acestor principii, pentru 
consolidarea cursului destinderii,

înaintarea pe calea unei securități 
reale pe continent. întărirea păcii și 
colaborării în lume.

Sala in care au avut loc lucrările 
a fost special amenajată în ve
derea acestei ceremonii. La o imensă 
masă în semicerc iau loc înaltii re
prezentanți al celor 35 de state par
ticipante la conferință : BRUNO 
KREISKY, cancelar federal al Aus
triei ; LEO TINDEMANS, primul 
ministru al Belgiei ; TODOR JIV- 
KOV, primn-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria ; PIERRE 
ELLIOTT TRUDEAU, primul mi
nistru al Canadei ; GUSTAV IIU- 
SAK, secretar general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele R.S. 
Cehoslovace ; arhiepiscopul MAKA
RIOS, președintele Republicii Ci
pru ; ANKER JOERGENSEN, primul 
ministru al Danemarcei ; PIERRE 
GRABER, președintele Confederației 
Elvețiene ; URHO KEKKONEN, pre
ședintele Republicii Finlanda ; VA-

LfiRY GISCARD D’ESTAING, pre
ședintele Republicii Franceze ; ERICH 
HONECKER, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Socialist Unit din Ger
mania — R.D. Germană ; HELMUT 
SCHMIDT, cancelarul federal al 
R.F. Germania ; CONSTANTIN KA
RAMANLIS, primul ministru al Gre
ciei ; LIAM COSGRAVE, primul 
ministru al Irlandei ; GEIR HALL- 
GRIMSSON, primul ministru al Is- 
landei ; ALDO MORO, președintele 
Consiliului de Miniștri al Italiei, și 
în calitate de președintă în exerci
țiu al Consiliului Comunității Econo
mice (vest) Europene ; IOSIP BROZ 
TITO, președintele R.S.F. Iugoslavia ; 
WALTER KIEBER, șeful Guvernului 
Liechtensteinului ; GASTON THORN, 
primul ministru al Luxemburgului ; 
ANTON BUTTIGIEG, vicepremier al 
Guvernului Maltei, în numele pri
mului ministru, Dom Mintoff ; HA
ROLD WILSON, primul ministru al
(Continuare în pag. a Il-a)
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Cuvin tarea președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)în raporturile dintre ele sau cu alte state. Aceste principii, afirmate, de altfel, cu putere în ultimii ani în viața internațională, constituie singura bază trairjică pentru asigurarea păcii, colaborării și progresului economico-social al fiecărei națiuni. în același timp, statele semnatare își iau angajamentul solemn de a acționa în spiritul Cartei Națiunilor Unite pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase dintre ele pe calea tratativelor.O importanță deosebită reprezintă, după părerea României, faptul că s-au adoptat, de comun acord, o serie de măsuri menite să ducă la sporirea încrederii, să deschidă calea unor noi pași în direcția soluționării problemelor dezarmării în Europa. Deși insuficientă, măsura — consemnată în document — de a se anunța în prealabil manevrele și mișcările de trupe este menită să joace un rol important în întărirea securității europene.Apreciem, de asemenea, înțelegerile la care s-a ajuns cu privire Ia dezvoltarea relațiilor economice, în domeniul științei și tehnologiei, care trebuie să asigure înlăturarea tuturor barierelor și restricțiilor de orice fel în realizarea urior;S6himburi economice reciproc avantajoase.Intensificarea schimburilor culturale și realizarea unei mai bune informări prin presă și prin alte mijloace trebuie să servească apropierii și prieteniei între popoare, să nu admită -propagarea rasismului, a propagandei războiului, a tot ceea ce poate învrăjbi popoarele. Dimpotrivă, această activitate trebuie să ducă la întărirea respectului pentru tradițiile și cultura fiecărui popor, să contribuie, totodată, la răspîndirea a tot ceea ce a creat mai bun omenirea în toate domeniile de activitate și ale cunoașterii umane. Avem, deci, nevoie de o informare corectă a popoarelor. Este necesar să pornim de la faptul că trebuie să fie pus capăt diferitelor activități de dezinformare, care dăunează colaborării și securității. M-aș referi, printre altele, la activitatea unor posturi de radio de pe teritoriile unor state participante la actuala conferință, care nu servesc cu nimic nobilelor scopuri pe care le consemnăm în documentele ce le vom adopta astăzi.în ce privește problemele umanitare, fără nici o îndoială că sînt importante toate cele ce s-au convenit, cele legate de asigurarea călătoriilor și căsătoriilor, precum și cele care sînt legate de condițiile de muncă și de viață ale milioanelor de oameni care sînt nevoiți să-și părăsească familia, patria, în căutare de lucru. Este greu să nu subliniem că, poate, acestor proble- 

rne va trebui în viitor să le acordăm mai multă atenție.S-au făcut aici multe referiri cu privire la principiile ideologice. Eu sînt comunist și nu pot să nu menționez cu satisfacție că, tocmai datorită pășirii pe calea nouă, socialistă a eliberării sociale, România, sub conducerea comuniștilor, și-a cîștigat cu adevărat independența și își făurește o viață nouă, care asigură poporului bunăstarea și fericirea. Fără nici o îndoială că sînt concepții deosebite în organizarea societății, în problemele democrației și asupra altor probleme filozofice. Dar, oare, nu trebuie să pornim în discutarea acestor probleme de la necesitatea respectului dreptului fiecărui popor de a-și alege calea dezvoltării așa cum o dorește ? Sînt pentru o discuție liberă asupra oricăror probleme ideologice ; sînt pentru schimburi libere de păreri, de delegații — și cred că politica României demonstrează cu prisosință aceasta. Dar în legătură cu ceea ce au expus unii iluștri vorbitori mai înainte, mi-aș permite să remarc că există, într-adevăr, democrație și democrație. Cum se poate, oare, vorbi de egalitate, de libertate și democrație între țările bogate și între țările care nu au nici o sută-.'de dolari venit național pe.

ricol pentru înseși civilizația și progresul omenirii.Sperăm că toate acestea își vor găsi în viitor o soluționare corespunzătoare, că se vor bucura de o mai mare atenție din partea următoarelor reuniuni, astfel ca, într-adevăr, să creăm toate premisele — așa cum au spus mulți din iluștrii antevorbitori — ca popoarele să trăiască mai bine, mai libere, să se bucure din plin de binefacerile civilizației și progresului.în același timp, documentele ce vor fi semnate prevăd organizarea în viitor a unor noi reuniuni, a- vînd scopul de a face bilanțul aplicării angajamentelor asumate și, totodată, de a găsi căile soluționării problemelor grave ale vieții politice europene. Deși a- ceste prevederi nu corespund întru totul așteptărilor Republicii Socialiste România, nevoii resimțite de popoarele europene de a-și coordona și în. viitor eforturile pentru securitate, deschid nuității niu.După vității crearea zată pe națiuni independente, pe o sura-.’.ae amari venin național pe.. ■•■.<«„••cap de locuitbr ? A realiza în stateîf^fară'egalitatea ■■înseamnă a .realiza și intle •toate statele, fătacondițiile materiale necesare. Cum se poate vorbi, în general, de o absolutizare a unor . așa-zise norme democratice ? îmi permit să afirm că democrația pe care o realizăm în România .este cu mult superioară celei la care s-au referit unii antevorbitori aici. Dar despre a- cestea sînt gata să discutăm în orice condiții, însă pe principiul egalității și respectului părerilor, al dreptului fiecăruia de a-și exprima aceste păreri. Dar, vorbind de problemele umanitare, ar fi fost poate bine să ne gîndim că, pe lîngă afirmarea multor drepturi și preocupări — cu care sînt complet de acord — privind condițiile de muncă ale presei, ar fi trebuit să ne preocupăm mult mai mult și de condițiile de muncă ale muncitorimii, țărănimii, intelectualității, ale păturilor mijlocii. De ce oare să ne preocupăm numai de o anumită categorie socială, considerînd că numai aceasta intră în domeniile problemelor umanitare ? Oare zeci și sute de milioane de oameni, care muncesc din greu în uzine, în mine,, pe ogoare, nu merită atenția noastră pentru a duce o viață liberă, demnă și de bunăstare ? Poate că în problemele umanitare ar fi fost bine să acordăm mai multă atenție unor aspecte legate de lupta împotriva drogurilor, a stupefiantelor, a criminalității și nomene care afectează de milioane de tineri din se țări și constituie un
altor fe- grav zeci numeroa- mare pe-

de orînduiri sociale nu trebuie să 1 împiedice în nici un fel aplicarea și realizarea consemnate în documentele ce le vom adopta. Este necesar să înfăptuim asemenea relații în .Europa, în care fiecare națiune, indiferent de orînduire socială sau de mărime, să poată participa cu drepturi egale la soluționarea tuturor problemelor, să aibă asigurate independența și suveranitatea, să se bucure din plin de binefacerile dezvoltării economico-socia- le, ale progresului și civilizației.Se .poate spune că prin semnarea acestor documente se încheie cu succes prima conferință gene- ral-europeană. Totodată, trebuie spus că aceasta nu este decît cea dintîi etapă, importantă desigur, a luptei pentru securitate și pace. Nu trebuie să se creeze iluzia că putem sta liniștiți și în siguranță ; dimpotrivă, trebuie să fim con- știenți că urmează o etapă nouă, hotărîtoare pentru viața popoarelor europene, aceea a realizării în fapt a păcii; bunăstării și libertății.Popoarele europene, întreaga 0- menire așteaptă să se treacă de îndată la aplicarea fermă în viață a principiilor și normelor consemnate în documentele ce le vom semna, demonstrîndu-se astfel în -fapt- că toate statele partici- . wt. pante sîht animate, de dorința deS’ -■■ ■’deosebire de oflftduire socfală sau : a asigur^.triuipfuh.noii poliției în<■ de măririle. Pornind de îa acest -Europă. 'Porhirid de lâ interesele

apreciem că ele totuși perspectiva conti- activității în acest dome-părerea mea, țelul acti- noastre trebuie să fie unei Europe unite, bâ
deziderat suprem, România consideră necesară crearea unui organism permanent care să asigure continuarea consultărilor în problemele majore ale relațiilor statelor europene, intensificarea conlucrării pentru înfăptuirea deplină a securității și păcii pe continent. Viața impune, de asemenea, sporirea rolului Organizației Națiunilor Unite și al celorlalte organisme internaționale, în scopul democratizării largi a . vieții politice mondiale, asigurării cadrului pentru participarea activă la soluționarea problemelor complexe ce confruntă omenirea a tuturor statelor, indiferent de mărimea lor, creîndu-se condițiile necesare ca țările mici și mijlocii să participe tot mai activ la viața internațională.în cursul prirhei și celei de-a II-a faze a conferinței europene, și chiar la actuala reuniune, s-a vorbit de multe ori despre destinderea între Vest și Est, lăsînd impresia că securitatea europeană ar însemna o rezolvare a problemelor între diferite zone geografice sau diferite blocuri. în Europa — după cum se știe — trăiesc state cu o- rînduiri sociale diferite, state mari și mici ; dar înfăptuirea securității și cooperării trebuie să se refere deopotrivă la așezarea pe baze noi a relațiilor dintre rent că -trăiesc în sau Sud. Consider la diferite blocuri

acestea, indife- Vest, Est, Nord că participarea sau deosebirile

tuturor principiilor

de la interesele tuturor popoarelor continentului, nostru și ale cauzej păcii, este necesar ca orice încălcare a principiilor și normelor adoptate în comun să fie considerată drept lipsă de bunăvoință, drept acțiune menită să pună în pericol securitatea, colaborarea și pacea în Europa.în ce o privește, România este ferm hotărîtă să facă totul pentru ’ realizarea acestor principii. Ea va dezvolta, cu toate statele participante la confeririță, cu toate țările lumii relații multilaterale de prietenie și colaborare, va face totul pentru triumful păcii pe planeta noastră.Nu putem uita nici un moment că —r deși au trecut de ani de Ta lui de-al doilea dial — în Europa rămîn încă multe probleme de soluționat. Va trebui să acționăm și în viitor, pe baza principiilor și normelor care au guvernat lucrările Conferinței pentru securitate europeană, pentru a găsi împreună căile de lichidare definitivă a surselor de încordare, pentru soluționarea problemelor majore fiecărei națiuni, să pornim constant piui suprem că nici diferent de mărime socială, nu poate fi cu adevărat liber, nu-și poate asigura bunăstarea și fericirea proprie dacă nu respectă independența, dreptul la

30 terminarea ce- război mon-

în interesul Este necesar de la princi- un popor, in- sau orînduire

eforturi tuturor state- la reducerea a armamente- militare. In

bunăstare și fericire al celorlalte țări și popoare.Trebuie să privim în față realitatea și să spunem deschis popoarelor că în Europa se află concentrate cele mai puternice forțe militare și armamente din cîte a cunoscut istoria, inclusiv armament nuclear, ceea ce reprezintă un grav pericol pentru viața popoarelor europene și pentru întreaga lume. De aceea, consolidarea destinderii, realizarea unei reale securități și păci pe continentul european nu pot fi concepute fără adoptarea unor măsuri hotărîte de dezarmare și, în primul rînd, de dezarmare nucleară. Dezvoltarea încrederii și colaborării trebuie să ducă la lichidarea blocurilor militare opuse, la desființarea concomitentă a Pactului Nord-Atlantic și a Tratatului de la Varșovia. Totodată, trebuie acționat cu hotărîre pentru desființarea bazelor militare și retragerea trupelor străine de pe teritoriile altor state în granițele naționale. Se impun susținute din partea lor pentru trecerea armatelor naționale, lor, a cheltuielilor mod deosebit sînt necesare măsuri energice pentru retragerea armamentului nuclear de pe teritoriul statelor europene neposesoare ge;,, asemenea armament, pentru tranș- nenț al co^fe'prării pașnice. . ,Este necesar, totodată, să se asigure accesul tuturor statelor la folosirea energiei atomo-nucleare în scopuri pașnice. Pericolul proliferării armelor nucleare nu poate fi înlăturat decît odată cu oprirea producerii acestui armament și cu trecerea la lichidarea lui. Trebuie să fie clar pentru oricine că, atît timp cît va continua înarmarea atomică, și alte țări vor trece — și nu vor putea fi oprite — să producă armament nuclear. Există un grav pericol — și tocmai de aceeă să spunem deschis popoarelor că trebuie să scoatem armamentul atomic în afara legii. Atunci vom servi popoarele, cauza umanității și păcii !Uriașele mijloace materiale și umane folosite în scopuri militare trebuie consacrate dezvoltării eco- nomico-sociale a popoarelor europene, sprijinirii țărilor slab dezvoltate pentru un progres mai rapid, făuririi unei lumi mai drepte și mai bune. Să facem totul ca minunatele cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane să nu mai fie puse în serviciul înarmării și distrugerii, ci în slujba progresului, bunăstării, libertății și fericirii tuturor popoarelor.România se pronunță consecvent pentru realizarea unor zone de înțelegere și bună vecinătate în Europa și, în acest cadru, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a colaborării și păcii’ — parte 

asemenea,armament  ̂,;pentru traps- inechitate- țâre a dus la împărți- uigioase, a^uvuroF popoarelor, care, COn’-r Și țări Wăxîtor -

lntegrantă a întăririi securității pe continent.Sîntem vital interesați în soluționarea grabnică a problemei cipriote, care să asigure independența și integritatea Ciprului, conlucrarea pașnică, democratică între comunitatea greacă și turcă.înfăptuirea securității europene trebuie strîns legată de soluționarea problemelor de pe toate continentele. O importanță deosebită are continuarea eforturilor pentru crearea unui climat de destindere, înțelegere și colaborare în bazinul mediteranean. De asemenea, trebuie depuse eforturi pentru realizarea unei păci drepte și trainice în Orientul Mijlociu. în acest sens, se impun eforturi susținute din partea tuturor statelor, și în primul rînd a celor europene. Nu tem să nu vedem că toți cei din Europa sînt nemijlocit legați de Orientul Mijlociu, că securitatea și pacea în Europa . sînt strîns legate de pacea și asigurarea dezvoltării independente a tuturor statelor din Orientul Mijlociu.Conlucrînd strîns între ele, popoarele europene pot șî trebuie să acționeze cu mai multă hotărîre pentru extinderea colaborării cu țările în curs de dezvoltare, pentru . -lichidarea vechii- politici de 

pu-

sărace, pentru realizarea noii ordini economice internaționale, care să asigure progresul armonios al fiecărei națiuni, egalizarea relativă a nivelurilor de dezvoltare, stabilitatea- economică internațională, bunăstarea și pacea fiecărui popor.De la această înaltă tribună, sînt împuternicit să afirm solemn că Republica Socialistă România este ferm hotărîtă să acționeze cu toate forțele pentru a-și aduce contribuția la înfăptuirea securității, cooperării și păcii în Europa, la crearea noii ordini economice internaționale, la instaurarea unei păci trainice între toate popoarele, planetei.Prin coincidență, conferința europeană se încheie în anul cînd s-au aniversat 30 de ani de la terminarea celui de-al doilea război mondial. Fie ca această coincidență să determine toate guvernele, toate popoarele de a face totul, pentru ca în Europa să nu se mai repete un nou război, pentru ca în lume să nu mai apară noi războaie.Avem cu toții răspunderea în fața propriilor popoare, dar și a întregii umanități. Am ascultat cu multă satisfacție declarațiile ce s-au făcut aici. Trebuie să spunem însă că istoria va judeca nu numai documentele ce le vom semna și declarațiile făcute, ci și felul în care fiecare stat, fiecare guvern și conducător de stat sau guvern va 

acționa pentru realizarea acestor documente, pentru ca speranțele contemporanilor noștri să fie împlinite, pentru ca acțiunile guvernelor noastre să răspundă năzuințelor de bunăstare, libertate și pace ale tuturor națiunilor.De la această înaltă tribună, în : numele poporului român, exprim" calde mulțumiri guvernelor, paria-»? mentelor, oamenilor politici, parti-/ delor, organizațiilor politice și ob-7, ștești, presei și celorlalte mij-7 loace de informare din țările par-® ticipante la conferință, care au-’ militat și au contribuit la încheierea cu succes a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.în mod deosebit, doresc să menționez rolul important pe care l-au avut opinia publică, toate popoarele din aceste țări, cărora se cuvine, în primul rînd, să le adresăm cele mai vii mulțumiri și să le asigurăm că vorrp.acționa și în viitor, în spiritul răspunderii și în cel în care s-au desfășurat lucrările conferinței, pentru înfăptuirea în viață a normelor și principiilor din documentele ce le vom semna astăzi. în acest scop se impune, după părerea mea, întărirea colaborării și unității tuturor forțelor iubitoare de pace, fără deosebire de convingeri. politice, filozofice sau re-■ ’ligîoas'e,: âitutWOF popoarelor, care, 

exprim noastre, guvernu-

ele trebuind să asigure realizarea în viață a securității și păcii în Europa și în întreaga lume. îmi exprim convingerea că popoarele vor ști să facă să triumfe pacea și colaborarea pe planeta noaștră.Punînd semnătura pe documentele consacrate securității și cooperării în Eurooa, consider că ar fi deosebit de util să ne luăm angajamentul solemn de a asigura continuarea fermă a cursului destinderii, excluderea definitivă a războiului din viața Europei și a planetei noastre, din viața tuturor popoarelor. Să nu precupețim nimic pentru ca pacea, prietenia și co-, laborarea între popoare să triumfe pe întregul glob pămîntesc !în încheiere, doresc să vii mulțumiri gazdelor președintelui Kekkonen, lui și poporului finlandez pentru ospitalitatea de care ne-am : bucurat, pentru găzduirea acestei reuniuni, precum și guvernului și,, poporului elvețian, 1 care au găz- - duit și au asigurat condiții bune ' de lucru pentru faza a II-a a con- ferinței.Adresez, de asemenea, tuturor participanților la conferință cel® mai bune urări, rugîndu-i să transmită popoarelor lor senti-, mentele de prietenie » și urările ■'■', cordiale de bunăstare, fericire și pace ale poporului român 1Vă mulțumesc pentru atenție. 
(Aplauze puternice)

Solemnitatea semnării

HELSINKI 1 — Trimișii speciali 
transmit : Vineri au continuat lu
crările reuniunii la nivelul cel mai 
înalt a Conferinței pentru securitate 
și cooperare In Europa, în cursul 
ședinței de dimineață a celei de-a 
treia zile a reuniunii, desfășurată sub 
președinția șefului Guvernului Liech- 
tensteinului, Walter Kleber, au ex
pus poziția țărilor lor înalții repre
zentanți ai Portugaliei — președin
tele Francisco da Costa Gomes ; Sta
telor Unite ale Americii — președin
tele Gerald Ford ; Maltei — vicepre- 
mierul guvernului, Anton Buttigieg ; 
Olandei — primul ministru Joop den 
Uyl ; Principatului Monaco — șeful 
guvernului, ministrul de stat Andră 
Saint-Mleux ; Norvegiei — primul 
ministru Trygve Bratteli.

„.Este ora 12,15. La tribuna isto
ricei reuniuni europene urcă tovară
șul NICOLAE CEAUSESCU, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Așteptată cu viu și justificat inte
res de oamenii politici, de diplomat: 
și ziariști, cuvîntarea •— înfățișînd 
concepția României asupra marelui 
deziderat al securității popoarelor 
continentului, al cooperării lor în- 
tr-.un climat de pace și înțelegere, 
aprecierea asupra rezultatelor celor

Încheierea lucrărilor Conferinței 
de la Helsinki' •

trei ani de eforturi comune și. cu 
atît mai important, asupra perspec
tivelor deschise și cerințelor de vii
tor. a necesității și căilor de fructi
ficare a acestor perspective — a po
larizat atenția tuturor celor prezenți 
în sala „Finlandia11 și, s-ar putea 
spune, a cercurilor largi ale opiniei 
publice internaționale. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît este cunoscut că 
președintele României a adus, prin 
orientările și modul cum a călăuzit 
delegația României în diferitele eta
pe ale lucrărilor, o contribuție deo
sebit de constructivă, caracterizată 
prin dinamism și realism, dorință de 
cooperare, prin idei politice aflate 
In deplină concordantă cu interesele 
fundamentale ale tuturor popoarelor, 
cu necesitatea adîncirii și consolidă
rii cursului spre destindere și înțe
legere. cu imperativele majore ale 
epocii contemporane. în cercurile 
conferinței am putut înregistra nu
meroase aprecieri care relevau con
tribuția activă, pătrunsă de profun
dă responsabilitate față de destine
le Europei, a României socialiste, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu. la 
concretizarea ideii de securitate eu
ropeană. la buna desfășurare a tutu
ror etapelor conferinței, la finaliza
rea rodnică a lucrărilor sale.

Acest interes și-a găsit expresie 

nemijlocită in faptul că erau pre- 
zenți în sală toți șefii de stat sau de 
guvern, personalitățile politice mar
cante din cele 35 de state partici
pante. în loja presei și in cele ci- 
teva săli din incinta palatului, unde 
lucrările conferinței sînt transmise 
în direct pe monitoarele TV cu cir
cuit special, se aflau sute si sute 
de ziariști din întreaga lume. De alt
fel, este semnificativ faptul că, încă 
din prima zi a reuniunii, numeroși , 
corespondenți ai marilor ziare și a- 
genții de presă internaționale și-au 
exprimat interesul viu față de cuvin- 
tarea președintelui României.

Aplauze îndelungate au marcat în
cheierea cuvîntării. La cîteva clipe 
după difuzarea sa. textul cuvîntării, 
multiplicat în cîteva limbi de cir
culație internațională, a fost epuizat, 
în 'cercurile de presă s-a remarcat 
cu interes faptul că o bună parte 
a cuvîntării președintelui Nicolae 
Ceaușescu a fost rostită în mod liber, 
în afara textului pregătit in 
prealabil.

★
Primele comentarii ale trimișilor 

speciali ai presei internaționale în
vederează rezonanța profundă a cu
vîntării. reliefează boggția sa de idei 
constructive, conținutul său substan
țial și original. Iată cîteva din aceste 
prime aprecieri :

„Discursul președintelui Nicolae 
Ceaușescu a impresionat prin fran
chețe, curaj și realism. Au fost 
abordate în modul cel mai deschis 
problemele complexe ale completării 
destinderii politice prin destinderea 
militară, ale unor măsuri efective de 
dezarmare, în special de dezarmare 
nucleară11. „Făcînd o aprofundată și 
completă analiză a problematicii re
lațiilor interstatale și aspectelor mi
litare ale securității în Europa, pre
ședintele. României a lansat un vi
brant apel la scoaterea în afara legii 
a armei atomice11. „România dă do
vadă de consecventă în susținerea 
necesității creării unui organism per
manent european — cadru optim 
pentru discutarea tuturor probleme
lor privind relațiile între statele con
tinentului11. A fost în mod deosebit 
apreciată „maniera practică, firească, 
fără prejudecăți, în care președintele 
Nicolae Ceaușescu cheamă la reali
zarea unui dialog între state, since
ritatea cu care a pus problemele de
mocrației, libertății, activității de 
presă și informare, contactelor 
umane11.

Multi dintre ziariștii aflați aici, 
care urmăresc cu atenție de ani de 
zile activitatea internațională a 
României și care au avut privile
giul de a fi fost primiți de președin

tele Nicolae Ceaușescu, au ținut să 
sublinieze consecventa eforturilor 
depuse în mod stăruitor de țara 
noastră în vederea îmbunătățirii cli
matului general european.

Prin glasul reprezentantului său 
cel mai autorizat, România și-a fă
cut astfel cunoscută în modul cel 
mai reușit, în acest cadru solemn, în 
fata celor mai înalti conducători po
litici ai celor 35 de state reuniți la 
Helsinki, poziția sa principială și 
realistă fată de marile probleme a- 
flate în fata continentului european, 
principiile care o călăuzesc în în
treaga sa activitate dedicată creării 
unei noi ordini politice și economice 
în Europa și în lume.

■„.Ședința de după-amiază — prezi
dată de premierul britanic. Harold 
Wilson, s-a deschis la ora 15,20, ora 
locală. Au luat cuvintul Walter Kie- 
ber, șeful Guvernului Liechtenstein- 
ului ; Gaston Thorn, primul ministru 
al Luxemburgului ; Gian 1 Luigi 
Berti, secretar de stat pentru afa
cerile externe și politice al Republi
cii San Marino ; Agostino Casaroli, 
secretarul Consiliului pentru proble
mele publice al Vaticanului.

La ora 16,30, premierul britanic 
Harold Wislon a declarat închise 
lucrările conferinței.

Actului final
(Urmare din pag. I)
Marii Britanii ; ANDRfi SAINT- 
MLEUX, șeful Guvernului Princi
patului Monaco ; TRYGVE BRAT
TELI, primul ministru al Norve
giei ; JOOP DEN UYL, primul mi
nistru al Olandei ; EDWARD GIE- 
REK, prim-secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez — 
R.P. Polonă ; FRANCISCO DA COS
TA GOMES, președintele Portugali
ei ; NICOLAE CEAUȘESCU. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia ; GIAN LUIGI BERTI, secretar 
de stat pentru afacerile externe și 
politice al Republicii San Marino ; 
CARLOS ARIAS NAVARRO, primul 
ministru al Spaniei ; GERALD R. 
FORD, președintele Statelor Unite 
ale Americii ; OLOF PALME, pri
mul ministru al Suediei ; SU
LEYMAN DEMIREL, primul mi
nistru al Turciei ; JĂNOS RADAR, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar — R. P. 
Ungară ; LEONID BREJNEV, secre
tar general al C.C. al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice — 
U.R.S.S. ; AGOSTINO CASAROLI, 
secretarul Consiliului pentru proble
mele publice al Vaticanului.

Sala este arhiplină. Sutele de re
porteri foto, de televiziune și ai cine
matografiei înregistrează pe peliculă 
acest moment istoric. Rînd pe rînd, 

al Conferinței!
, înalții reprezentanți ai statelor par3 

ticipante își pun semnătura pe® 
- „Actul final11 al conferinței.

Semnătura, în numele României” 
socialiste, a președintelui Nicolae” 
Ceaușescu pe Actul final al confe^ 
rinței — la a cărui elaborare țara? 
noastră, personal șeful statului nos
tru și-au adus o contribuție remar
cabilă, larg apreciată pe plan euro
pean și internațional — dă expresie 
hotărîrii ferme a țării și poporului 
nostru de a milita și de aci înainte, 
împreună cu celelalte state semnatare, 
cu toate forțele iubitoare de pace, 
pentru înfăptuirea securității și co
operării în Europa, pentru instaura
rea unei păci trainice în lumea în
treagă.

în încheierea ceremoniei, preșe
dintele țării-gazdă, Urho Kekkonen, 
a rostit o scurtă alocuțiune, subli
niind că semnarea acestui document 
exprimă h'otărîrea angajantă a sta
telor respective de a transpune în 
viață prevederile elaborate prin con
sens.

Aplauze îndelungi, reflectind satis
facția generală, marchează momen
tul de încheiere a întilnirii la cel 
mai înalt nivel, care încununează 
activitatea laborioasă desfășurată 
de-a lungul a aproape trei ani a 
primei Conferințe pentru securitate 
și cooperare în istoria continentului.
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU S-A ÎNTÎLNIT
cu inalți oaspeți participant la Conferința de la Helsinki

Leonid Brejnev
secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Iosip Broz Tito
președintele R.S.F. Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

La 1 august, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
a avut o întîlnire cu tovară
șul Leonid Ilici Brejnev, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice.

Valery Giscard d’Estaing
președintele Franței

Vineri Ia amiază, președin
tele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a întîlnit cu 
președintele Republicii Fran
ceze, Valery Giscard d’Es
taing.

La întrevedere au parti
cipat tovarășii Ștefan An
drei. membru supleant al 
Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 

împreună cu șeful statu
lui francez se afla ministrul 
afacerilor externe, Jean Sau- 
vagnargues.

Președinții României și 
Franței s-au salutat cu mul
tă cordialitate, exprimîndu-și 
satisfacția pentru această în
tîlnire care are loc în spi
ritul tradiționalelor relații 
de prietenie dintre popoarele 
celor două țări.

Președintele Vălâry Gis
card d’Estaing a adresat 
calde felicitări președintelui

Urho Kekkonen
președintele Republicii Finlanda

Cu prilejul lucrărilor Con
ferinței de la Helsinki, pre
ședintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a făcut, vineri, 
după-amiază, o vizită pre
ședintelui Republicii Finlan
da, Urho Kekkonen.

întrevederea a avut loc la 
Palatul prezidențial, desfă- 
șurîndu-se în atmosfera cor
dială și de înțelegere reci
procă ce caracterizează rela
țiile dintre țările și popoa
rele noastre.

Șeful statului român a fost 
însoțit de Constantin Vlad, 
ambasadorul țării noastre la 
Helsinki, și Pentti Suomela, 
ambasadorul Finlandei la 
București.
Președintele Nicolae 

Ceaușescu a dat o înaltă ex
presie eforturilor depuse 
personal de președintele Fin
landei, de guvernul și po
porul acestei țări, pentru

In cadrul convorbirii tovă
rășești a fost relevată însem
nătatea excepțională a Con
ferinței de la Helsinki pen
tru securitate și cooperare 
în Europa.
Tovarășii Nicolae 

Ceaușescu și Leonid Ilici 
Brejnev au efectuat, de 
asemenea, un schimb de pă

Nicolae Ceaușescu pentru 
discursul deosebit de intere
sant. rostit în fata înalților 
reprezentanți ai statelor 
participante la Conferința 
pentru securitate și coopera
re în Europa, pentru salutul 
care a fost transmis cu a- 
cest prilej și poporului fran
cez. Șeful statului francez a 
rugat pe președintele Nicolae 
Ceaușescu să transmită po
porului român salutul po
porului francez.

Mulțumind, președintele 
Nicolae Ceaușescu l-a felici
tat cu căldură pe președin
tele Valery Giscard d’Estaing 
pentru expunerea sa la Con
ferința de la Helsinki, rele- 
vînd că a urmărit cu profund 
interes expunerea șefului 
statului francez.

Președinții României și 
Franței s-au referit apoi la 
unele aspecte ale bunelor 
raporturi de colaborare din
tre cele două țări, apreciin- 
du-se, în context, ca o do

crearea celor mai bune con
diții de desfășurare a Con
ferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa.

In acest context al discu
ției au fost reliefate rezulta
tele bune ale conferinței, 
documentele adoptate, care 
finalizează trei ani de lu
crări intense în cadrul căro
ra au conlucrat fructuos 
cele două țări. Președintele 
Nicolae Ceaușescu și preșe
dintele Urho Kekkonen au 
subliniat că trebuie depuse 
în continuare noi eforturi 
pentru ca angajamentele a- 
sumate să devină o realita
te a vieții politice europene, 
că în Europa și în lume sînt 
multe probleme care își aș
teaptă soluționarea — con
form aspirațiilor popoarelor 
de pace și progres, că la re
zolvarea acestora este nece
sară participarea tuturor sta
telor, indiferent de mărimea 

reri asupra dezvoltării și 
aprofundării în continuare a 
legăturilor frățești dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice, a colaborării 
dintre România și Uniunea 
Sovietică pe plan politic, 
economic, tehnico-științific 
și în alte domenii.

vadă a interesului manifes
tat de ambele țări pentru 
dezvoltarea acestor relații, 
înțelegerile convenite in ca
drul convorbirilor dintre 
șeful statului român și pre
mierul francez cu prilejul 
recentei sale vizite în Româ
nia. De ambele părți s-a ex
primat hotărîrea de a se 
traduce în viată acordurile 
și înțelegerile încheiate intre 
România și Franța în cadrul 
vizitei primului ministru 
Jacques Chirac.

Pr e ș e d i nt e 1 e Nicolae 
Ceaușescu a invitat pe pre
ședintele Valery Giscard 
d’Estaing să viziteze Româ
nia. Invitația a fost accepta
tă cu plăcere de șeful sta
tului francez, care a relevat 
că. în acest fel, va răspun
de vizitei pe care o va 
face în Franța președintele 
Nicolae Ceaușescu.

întrevederea a decurs în- 
tr-o atmosferă de caldă 
cordialitate și prietenie.

lor, în spiritul principiilor 
promovate în cadrul confe
rinței. în această ordine de 
idei, președintele Finlandei a 
dat o înaltă apreciere realis
mului politic al pozițiilor și 
punctelor de vedere expri
mate de președintele Nicolae 
Ceaușescu la Conferința de 
la Helsinki.

întrevederea a pus. tot
odată, în evidentă dorința de 
a dezvolta bunele relații po
litice. economice și de altă 
natură intre România și Fin
landa, de a se concretiza 
mai substanțial posibilitățile 
existente în domeniul coope
rării economice. în avanta
jul și spre folosul ambelor 
popoare.
Președintele Nicolae 

Ceaușescu l-a invitat pe șe
ful statului finlandez să vi
ziteze din nou România, in
vitație care a fost acceptată 
cu plăcere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, s-a întîlnit, în 
cursul dimineții de vineri, cu 
tovarășul Iosip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugosla
via. președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Iosip Broz Tito au avut un 
schimb de vederi asupra 
Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Euro
pa, apreciind rezultatele ob

Gustav Husak
secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, a avut, 
la 1 august, o întîlnire cu 
tovarășul Gustav Husak, se
cretar general al Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia și 
președinte al Republicii So
cialiste Cehoslovace.

La întîlnire a participat 
tovarășul Ștefan ■ Andrei,

Helmut Schmidt
cancelarul federal al Republicii Federale Germania

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a întil- 
nit, vineri 1 august, cu 
Helmut Schmidt, cancelarul 
federal al Republicii Fede
rale Germania.

La întrevedere a,u partici
pat tovarășii Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comite
tului Politic Executiv. se
cretar al C.C. al- P.C.R.. și 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe.

Cancelarul federal a fost 
Insolit de Hans-Dietrich 
Genscher, ministrul afaceri
lor externe, și Gunther van 
Well, director general in 
M.AE.
Președintele Nicolae 

Ceaușescu și cancelarul 
Helmut Schmidt și-au expri
mat satisfacția pentru aceas
tă întîlnire, în cadrul căreia 
au abordat, într-o atmosferă 
de cordialitate, probleme de 
interes comun ale raporturi- 

ținute. faptul că din luările 
de cuvînt ale înalților repre
zentanți ai statelor partici
pante. din desfășurarea lu
crărilor se degajă un spirit 
nou, constructiv.

S-a subliniat că aceasta 
creează condiții pentru des
fășurarea în continuare. în 
viitor, a unor noi acțiuni e- 
nergice pentru aprofundarea 
și consolidarea 'cursului spre 
destindere și colaborase, 
pentru edificarea unor rela
ții noi de egalitate șl echi
tate pe continentul euro
pean.

membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.G.R.

Convorbirea . care a avut 
loc s-a referit la evaluarea 
pozitivă a spiritului în care 
s-a desfășurat și a rezulta
telor cu care s-a încheiat 
Conferința de securitate și 
cooperare europeană.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Gustav Husak au apreciat 
dezvoltarea fructuoasă a ra
porturilor prietenești dintre 

lor româno—vest-germane, 
sub semnul dorinței recipro
ce de a dezvolta relațiile po
litice, economice, tehnico-ști- 
ințifice șl culturale dintre 
cele două țări. In acest con
text. a avut loc un schimb de 
vederi, ale cărui concluzii au 
reflectat interesul celor două 
țări de a intensifica contac
tele in vederea promovării 
relațiilor pe multiple pla
nuri. de a acționa in direc
ția intensificării cooperării 
economice și relațiilor co
merciale pe baze reciproc 
avantajoase.

Dialogul româno—vest-ger- 
man in problemele actuale 
ale vieții internaționale a 
evidențiat poziții și puncte 
de vedere similare sau apro
piate în ce privește apre
cierea mutațiilor care au in
tervenit in lume, transfor
mări ce își găsesc expresia 
în afirmarea cu vigoare a 
unor noi principii, a unei noi

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
șl Iosip Broz Tito au rele
vat cu deplină satisfacție e- 
voluția deosebit de favora
bilă a raporturilor româno- 
iugoslave și au constatat de 
comun acord că înțelegerile 
și măsurile convenite în ca
drul întilnirilor la nivel înalt 
se. înfăptuiesc cu succes, 
contribuind la strîngerea le
găturilor tradiționale de 
prietenie și colaborare fră
țească între popoarele, parti
dele și țările noastre.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă’ de caldă 
prietenie.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Ceho
slovacia, dintre cele două țări 
socialiste frățești. S-a conve
nit, totodată, să se întreprin
dă noi pași în direcția am
plificării relațiilor bilaterale 
prin inițierea unor acțiuni 
de cooperare în domenii de 
Interes reciproc.

Convorbirea s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

politici în relațiile dintre sta
te. Au fost discutate, totoda
tă, probleme ale vieții eco
nomice internaționale, subli- 
niindu-se necesitatea soluțio
nării lor pe o bază echitabi
lă, care să asigure progresul 
tuturor popoarelor.

Apreciind pozitiv modul 
cum s-au desfășurat lucrări
le Conferinței general-euro- 
pene. președintele Nicolae 
Ceaușescu și cancelarul fe
deral Helmut Schmidt au 
fost de acord in a considera 
că rezultatele obținute con
stituie o primă etapă în di
recția înfăptuirii unei securi
tăți reale și trainice pe con
tinentul nostru, că ele repre
zintă o bază pentru soluțio
narea problemelor care ră- 
mîn încă în suspensie, pen
tru consolidarea cursului 
spre o largă colaborare și 
înțelegere intre națiunile eu
ropene și în întreaga lume.

Erich Honecker
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întil- 
nit cu tovarășul Erich Ho
necker, prim-secretar al Co
mitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania, conducătorul delega
ției Republicii Democrate 
Germane la Conferința pen
tru securitate și cooperare 
In Europa.

Edward Gierek
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a în
tîlnit, vineri după-amiază, 
cu tovarășul Edward Gierek, 
primul secretar al Comitetu
lui Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, 
șeful delegației la Conferin
ța pentru securitate și coope
rare in Europa.

Au participat tovarășii 
Stefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și George Macoves
cu, ministrul afacerilor ex
terne.

Din partea polonă au luat 
parte Piotr Jaroszewicz, pre

Francisco da Costa Gomes«r 
președintele Portugaliei

Vineri, 1 august, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste 
România, l-a invitat pe ge
neralul Francisco da Costa 
Gomes, președintele Repu
blicii Portugalia, la un dejun 
in cadrul căruia a avut loc 
o convorbire între șefii de 
stat ai celor două țări.

Au participat tovarășii 
Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe.

In timoul convorbirii, care 
s-a desfășurat într-o ambi
anță de caldă cordialitate, cei 
doi șefi de stat au evocat cu 
plăcere și satisfacție con
vorbirile avute la București, 
reafirmînd hotărîrea țărilor 
lor de a acționa ’ferm pentru 
promovarea pe multiple pla
nuri a relațiilor dintre cele 
două popoare, în spiritul Tra
tatului de prietenie și coo
perare dintre România și 
Portugalia.
Președinții Nicolae 

Ceaușescu și Francisco da 
Costa Gomes au reafirmat 
din nou convingerea că dez
voltarea raporturilor de cola
borare în domeniile politic, 
economic. tehnico-științific 
și cultural servesc intereselor 
celor două popoare, progre
sului lor economic și social, 
cît și cauzei păcii și Înțele
gerii in Europa și în întreaga 
lume.

Cei doi șefi de stat au e- 
fectuat, de asemenea, un 
schimb de opinii cu privire 
la Conferința general-euro- 
peană de la Helsinki. S-a 
relevat imperativul dezvol

într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honec
ker, apreciind cu satisfacție 
bunele raporturi statornicite 
între popoarele țărilor noas
tre, au exprimat dorința de 
a dezvolta relațiile politice, 
economice, tehnico-științi- 
fice și culturale dintre Repu
blica Socialistă România și 
Republica Democrată Ger
mană, legăturile frățești de 
prietenie și solidaritate sta

ședintele Consiliului de Mi
niștri, și Stefan Olszowszki, 
ministrul afacerilor externe.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Edward Gierek 
s-au întreținut cordial — de 
ambele părți subliniindu-se 
bunele raporturi de colabo
rare prietenească dintre 
Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez — cu privire la ex
tinderea și adîncirea cola
borării în diferite domenii 
de interes reciproc dintre Re
publica Socialistă România 
și Republica Populară Po
lonă, în folosul construcției 
socialiste în oele două țări, 
al cauzei socialismului și co
operării internaționale.

tării rezultatelor înregistrate 
pină acum în cadrul confe
rinței, continuarea pe această 
linie a procesului de edifi
care și consolidare a securită
ții europene.

Președintele Francisco da 
Costa Gomes a reînnoit in

tornicite între cele două par
tide, în interesul ambelor 
etate, al cauzei socialismului 
și păcii.

Au fost, de asemenea, 
abordate probleme privind 
Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa, ale 
continuării procesului de 
edificare a securității pe 
continentul nostru, precum 
și unele aspecte ale actuali
tății vieții internaționale.

In timpul întîlnirii au fost 
abordate unele probleme ac
tuale ale vieții internaționa
le, îndeosebi cele privind 
Conferința europeană și im
plicațiile sale pozitive asu
pra climatului de colaborare 
și înțelegere de pe continen
tul nostru, subliniindu-se In 
acest cadru necesitatea de 
a se acționa pe mai departe 
pentru continuarea și activi
zarea procesului de edifica
re a securității, pentru con
solidarea cursului spre des
tindere și cooperare în în
treaga lume.

întâlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, to
vărășească.

vitația adresată președintelui 
Nicolae Ceaușescu de a face 
o vizită oficială în Portu
galia.

Mulțumind, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a ex
primat din nou plăcerea da 
a răspunde acestei invitații.
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| FAPTUL^ 
| DIVERS| 
I După I
I 40 de ani...

ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII

0 dezbatere ața am se aivine

ÎN SPIRIT CRITIC, CONSTRUCTIV

I
I
I
I
I
I
I

După lansarea 
lui „Tomis" de 
maistrul Nicolae 
ful atelierului de lăcătușărie 

la Șantierul naval Constan- 
. . a ieșit la pensie. După 40 
de ani de muncă (a început să 
lucreze pe vremea cînd șantie
rul era un simplu atelier de re
parații), putea să iasă la pensie 
mult mai devreme, dar a ținut 
morțiș să fie prezent pină în 
ziua în care „Tomis" va părăsi 
docul. Cînd a ieșit la pensie, 
navaliștii i-au dăruit, potrivit 
tradiției, o pălărie și un baston. 
Zilele acestea, N.G. și-a luat 
pălăria și bastonul și s-a dus la 
șantier, le-a schimbat cu casca 
de protecție și cu șublerul, apoi 
s-a dus să-i vadă la lucru pe 
cei doi maiștri — doi tizi Nico
lae (Negoiță și Earbu), care i-au 
fost ucenici și care i-au luat 
locul. La încheierea schimbului, 
și-a luat din nou pălăria și bas
tonul și a plecat mulțumit.

mineralieru-
55 000 tdw., 
Gornea, se-

de 
ta,

I
I
I
I
I
I
I
I

Zilele acestea, la Șantierul naval din Brăila a avut loc adunarea generală 
a oamenilor muncii. Din capul locului trebuie subliniat faptul că întreaga 
adunare generală s-a desfășurat sub semnul înaltelor exigențe formulate de 
secretarul general al partidului la recenta plenară comună a C.C. al P.C.R. 
și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, în ve
derea creșterii eficienței întregii activități productive, dezvoltării susținute 
a economiei. Acest lucru s-a desprins cu putere din darea de seamă, din fie
care intervenție a participanților la dezbateri. Subliniind succesele obținute 
in producție în acest an, colectivul nu s-a declarat mulțumit de ele, ci, dim
potrivă, într-un înalt spirit de responsabilitate muncitorească, a dovedit că 
există reale posibilități pentru a obține rezultate și mai bune.

Cortul , 
j și portofelul
I

Cititorul nostru Ion Osman 
din Giurgiu ne istorisește două 
întimplări petrecute cu grupul 
de elevi pe care-i însoțea in
tr-o excursie la munte. Prima : 
din cauza aglomerației (se putea 
altfel ?), elevii au rătăcit, in 
tramvaiul 12, cu care mergeau 
la Gara de Nord, un cort. A 
doua : in aceeași zi, două eleve 
din același grup, in timp ce se 
aflau in magazinul „Eva“ după 
cumpărături, au găsit un porto
fel plin cu bani, pe care l-au 
predat unei casiere, spre a fi 
inminat păgubașei, iar dacă 
aceasta nu se prezintă, să-l dea 
la miliție. Fie ca gestul celor 
două eleve — Lucica Pieptea- 
nu și Elena Blaga — să fie ur
mat și de cel care le-a 
cortul rătăcit.

găsit

Rusinea
9

a rămas

Insistinid asupra faptului că în pri
mul semestru al anului prevederile 
de plan la producția globală au fost 
îndeplinite numai în proporție de 
93,83 Ia sută, vorbitorii au analizat 
în spirit critic și autocritic neajun
surile din propriile lor sectoare de 
activitate, au relevat că pentru re
dresarea întregii activități hotărî- 
toară este întărirea ordinii și disci
plinei la fiecare loc de muncă. De 
fapt, de la această idee de bază — 
care a străbătut ca un fir roșu dez
baterile — a pornit și darea de sea
mă, în care se menționa că în 
primul semestru al anului absen
țele nemotivate s-au ridicat la circa 
110 000 om-ore. în legătură cu acest 
aspect, în cuvîntuil său, secretarul 
comitetului de partid din șantier, 
Foti Craioveanu, a făcut următorul 
calcul : „Prin utilizarea acestor ore 
în primul semestru s-ar fi putut ob
ține un plus de producție de circa 11 
milioane Iei, iar productivitatea 
muncii pe un lucrător ar fi soorit cu 
aproape 5 000 Iei. Practic, dacă nu ar 
fi fost aceste absențe am fi putut 
raporta îndeplinirea planului și la 
producția globală".

La rîndul său, ing. Ion Lupu, șeful 
atelierului electric, preciza : ..Și la 
noi în primul semestru s-au înregis
trat multe absente nemotivate de 
la program, în timp ce — para
doxal ! — s-au lucrat 15 000 ore oeste 
program. Dar, iată și o altă față a 
indisciplinei : foarte mulți se ocupă 
de hîrtii. De pildă, o notă rle reme
diere emisă de serviciul C.T.C.. care 
ar putea fi rezolvată într-o singură 
zi, circulă pe șantier luni de zile. 
Consider că. în domeniul educației, 
al întăririi disciplinei și ordinii, or
ganizațiile de partid, comitetul oa
menilor muncii trebuie să inițieze 
acțiuni mult mai energice, care să 
răspundă sarcinilor stabilite de ple
nara din 21—22 iulie a.c. cu privire 
la intensificarea preocupării colecti
velor de întreprinderi pentru îmbu

nătățirea continuă a activității pro
ductive și creșterea mai substanțială 
a eficienței economice".

în cuvîntul lor, participantii Ia dez
bateri au subliniat că neajunsurile 
din activitatea șantierului puteau fi 
preîntâmpinate dacă comitetul oame
nilor muncii acționa cu mai multă 
hotărire în direcția creșterii răspun
derii conducerilor de secții și a ser
viciilor funcționale pentru îndepli
nirea hotăririlor și deciziilor orga
nului colectiv de conducere. Dar,

La Șantierul naval
din Brăila

au arătat vorbitorii, comitetul pame- 
nilor muncii nu a tras, întotdeauna, 
la răspundere pe cei vinovați pentru 
abaterile săvîrșite, generînd astfel o 
stare de inerție, de indisciplină. în 
acest sens, șeful de echipă al atelie
rului 3 amenajări preciza : „Noi nu 
am realizat planul cu un milion lei, 
pentru că la vopsitorie avem nume
roase om-ore absente de la program. 
Nu este firesc cum s-a procedat : am 
pus timplarii, să vopsească pentru a 
crea altora front de lucru. După cum 
nu este firească nici indisciplina care 
există și în compartimentul aprovi
zionare. Tovarășilor din acest sector 
le-au trebuit trei săptămîni pentru a 
procura niște cuie, deși uzina ..Lami
norul", care produce respectivele pro
duse. este gard îri gard cu șantierul 
naval".

Relevînd greutățile întîmpinate de 
șantier în primul semestru al anu
lui — neajunsuri pe filiera coope
rării cu alte întreprinderi, necorela- 
rea sarcinilor de plan cu capacitățile

de producție ale șantierului ș.a. — 
vorbitorii au subliniat că hotăritoare 
pentru îndeplinirea planului la toți 
indicatorii rămîn, în continuare, e- 
forturile proprii ale colectivului, in
tensificarea acțiunilor menite să asi
gure valorificarea deplină a rezer
velor interne de creștere a produc
ției. „Trebuie să vedem și carențele 
noastre, nu numai pe ale altora — 
spunea în cuvîntul său Bujor Puiu, 
șeful serviciului aprovizionare. Car
goul nr. 8 care a fost lansat, pe 15 iulie 
a.c., trebuie livrat, dar lipsesc o se
rie de piese de la vinciul de ancoră 
pe care urma să le primim de la Ga
lați. Noi însă nu le-am asigurat gă- 
lățenilor ceea ce trebuie (documen
tații, plus unele repere). Și cum să 
le asigurăm dacă există abateri de 
la disciplina muncii ? Este necesar 
să lichidăm, în primul rind, propriile 
noastre lipsuri. Cu aceasta trebuie 
să începem".

înalta răspundere și intransigență 
comunistă cu care au fost dezbătute 
problemele cardinale ale șantierului 
s-a materializat în numeroase solu
ții tehnico-organizatorice. Propune
rile făcute în adunarea, generală 
s-au concretizat într-un cuprinzător 
program de măsuri — concret, pre
cis, practic — menit să asigure obți
nerea unor noi și importante reali
zări în cel de-al doilea semestru al 
anului. „Prin spiritul de înaltă exi
gență și responsabilitate muncitoreas
că în care s-a desfășurat adunarea ge
nerală, prin măsurile pe care le-a 
adoptat — spunea în cuvîntul său 
Marcel Andreescu, prim-secretar al 
Comitetului municipal Brăila al 
P.C.R. — s-a demonstrat, cu toată 
tăria, hotărîrea fermă a colectivului 
de a nu-și precupeți eforturile pentru 
realizarea și depășirea sarcinilor de 
plan, pentru a asigura o eficientă tot 
mai înaltă întregii activități econo
mice, în lumina sarcinilor deosebit 
de importante stabilite de plenara 
din 21—22 iulie a.c. Pentru aceasta 
de pe agenda de lucru a organelor 
și organizațiilor de partid di.n șantier 
nu pot lipsi problemele legate de în
drumarea,) orientarea și controlul mo
dului în care își desfășoară activita
tea membrii comitetului oamenilor 
muncii, toți comuniștii din unitate. 
Aplicarea măsurilor tehnico-organi
zatorice trebuie să fie însoțită și 
dublată, la toate locurile de muncă, 
de o intensă activitate politico-edu- 
cativă".

Mîrcea BUNEA

Cronica zilei
Kraxransnaaa

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului re
lațiilor externe al Republicii Colum
bia, Idalecio Lievano Aguirre, pen
tru felicitările transmise cu prilejul 
Zilei naționale a țării sale.

★
Vineri dimineața a avut loc la Mi

nisterul Afacerilor Externe schimbul 
instrumentelor de ratificare a Con
venției dintre Republica Socialistă 
România și Republica Federală Ger
mania privind evitarea dublei impu
neri asupra veniturilor si averii și a 
Protocolului la această convenție, 
încheiate la Bonn la 29 iulie 1973.

Schimbul a fost efectuat de Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, și de Erwin Wickert, 
ambasadorul Republicii Federale 
Germanii la București.

ir
Vineri s-au deschis, la Izvoru Mu

reșului și Baia Mare, taberele de in
struire organizate de Comitetul Exe
cutiv al Consiliului U.A.S.C.R.

Activiștii asociațiilor studenților co
muniști din toate centrele universi- 1 
tare ale țării vor face, în spiritul și 
pe baza documentelor Congresului 
al XI-lea al P.C.R., un amnlu schimb 
de experiență asupra modului în care 
organizația revoluționară a studenți
lor. pregătind Congresul al X-lea al 
U.T.C. si Conferința a X-a a 
U.A.S.C.R., va acționa. în noul an u- 
mversitar. pentru educarea prin mun
că si pentru muncă, pentru formarea 
comunistă a studențimii patriei, i

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 

4 și 5 august. în țară : Vreme relativ 
călduroasă. Cerul va fi variabil. Unele 
înnorări se vor semnala în nordul tării, 
precum șl în zonele de deal și de mun
te unde vor cădea averse izolate de 
ploaie însoțite, pe alocuri, de descărcări 
electrice. în rest, averse izolate. Vînt 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 8 și 18 grade, mai cobo- 
rîte în depresiuni, iar maximele între 
22 și 32 de grade, local mai ridicate, 
în București : Vreme relativ călduroa
să. Cer variabil, favorabil aversei de 
ploaie după-amiaza. la începutul inter
valului. Vînt moderat. Temperatura în 
creștere.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 1 AUGUST 
1975 :

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 
898 546 lei.

Extragerea I : 90 42 76 52 82 2 31 
68 27.

Extragerea a II-a : 34 88 44 84 6 36 
23 28 75.Pop,

PrMre Io mul «îra al i
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, a primit, vineri 
la amiază, în vizită protocolară de

prezentare pe Hai 
ambasadorul Rcpub 
la București.

tntîlnire la C. C. al P. C.
La 1 august a.c., tovarășii Iosif 

Banc, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretar al C.C. al P.C.R.. și Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R.. s-au 
întilnit cu tovarășul Jean Pierre 
Gueniait, membru al Biroului Politic

al C.C. al Partidului 
Muncii, care și-a petri 
de odihnă în tara no a;.

Cu acest prilej a avi 
cutie tovărășească prii 
pările actuale ale celor d

Ședința unor comisii permanoî. 
alo Marii Adunări Naționale

Vineri, 1 august, a avut loc ședința 
comună a Comisiei pentru politica 
externă și cooperarea economică in
ternațională și a Comisiei constitu
ționale și juridice ale Marii Adunări 
Naționale, prezidată de către tovară
șul Corneliu Mănescu. președintele 
Comisiei pentru politica externă și 
cooperarea economică internațională.

Comisiile au examinat și discutat, 
din însărcinarea Consiliului de Stat, 
proiectul de decret pentru ratificarea 
Acordului privind relațiile comer
ciale între Republica Socialistă 
România și Statele Unite ale Ameri

cii, semnat la București, la 2 ; 
1975, care a fost prezentat în 
deputaților de către tovarășul Ni 
M. Nicolae, ministru secretar de 
la Ministerul Comerțului Exterio 
Cooperării Economice Internation, 

în urma dezbaterilor, Comisia pt 
tru politica externă și cooperări 
economică internațională și Comisi 
constituțională și juridică ale Mari 
Adunări Naționale au avizat favo
rabil, în unanimitate, proiectul d 
decret.

Raportul comisiilor a fost înaintat 
Consiliului de Stat. (Agerpres)

In județul Vîlcea s-a încheiat 
recoltarea păioaselor

Oamenii muncii din agricultura 
județului Vîlcea au încheiat recol
tarea cerealelor păioase în întreprin
derile agricole de stat și cooperati
vele de producție. în telegrama adre
sată cu acest prilej Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de către biroul Comitetului ju
dețean Vîlcea al P.C.R. se scrie, 
între altele : Ferm hotărîti să re
cuperăm în cel mai scurt timp toa
te pierderile provocate de calami

tățile naturale, am însămîntat pînă 
acum 4 500 hectare cu porumb, legu
me și furaje în cultură succesivă și 
depunem, in continuare, toate efor
turile pentru însămînțarea grabnică 
a unor suprafețe cît mai întinse. 
Urmînd prețioasele dumneavoastră 
indicații ne-am organizat mai bine 
munca pentru a asigura efectuarea 
la timp și de calitate a tuturor lu
crărilor agricole, pentru ca să obți
nem recolte cît mai mari, pe măsiii'a 
sarcinilor sporite ce revin agricul
turii.

ATLETISM

C. A. Roman, performera 
campionatelor naționale

Factorul poștal Iuliana 
din orașul Zalău, bate la poarta 
unei case de pe strada Olarilor. 
Iese o fată tînără, frumușică.

— Spuneți-i mamei dv. că 
l-am adus pensia.

— Mama e plecată în oraș. A 
zis să mi-o dați mie-,Alai,ales 
că avem același nume și pro
nume. Doar știi și matale.

Poștașul știa și i-a dat pensia. 
După citeva zile, aude din in- 
timplare că Alexandru, fratele 
fetei care încasase banii, își 
dojenea sora :

— Cum ai îndrăznit să faci 
una ca' asta ? Doar știe o lume 
că. mama s-a prăpădit...

""-/La insistențele fratelui, sora 
t-a dus și a dus banii Înapoi. 
Rușinea a rămas.

Scump, 
dar face!

Soții Samoilă și Maria Dan 
din Cărbunari (Maramureș) nu 
erau deloc zgirciți la 
era vorba să-i imbie 
rătorii din piața din 
cu fructele aduse la

— Faine mere !
Dar nu erau numai „faine", el 

ți scumpe. Pentru nerespectarea 
mercurialului pieței, Samoilă 
(soțul) a fost amendat cu 1 000 
de lei. Supărată, soția i-a luat 
locul soțului la tarabă, si unde 
n-a început și ea :

— Ia te uită, mere moi I Dai 
un ban și face doi...

Si pentru că a vindut ți ea 
eu prețul indoit, a primit a- 
ceeași amendă de 1 000 de lei. 
Scump, dar face l

vorbă cînd 
pe cumpă- 
Baia Mare 
vinzare :

La cooperativa agricolâ de producție Balta Doamnei, județul Prahova, se lucrează la executarea ardturilor

PROGRAMUL I
11,00 Ora copiilor.
12,00 Drumuri în ’ istorie : FăcliL 
12,20 Telecinemateca.
13.40 Studio ’75.
14,00 Miniaturi cinematografice. 
14,10 Hăulind pe sub Paring.
14.30 Telerama.
15,00 Tinerii și muzica lor.
15.25 Imagini muzicale, imagini co

regrafice.
In jurul orei 15,45 — Posturile

noastre de radio și televiziu
ne vor transmite direct cere
monia sosirii președintelui 
Statelor Unite ale Americii, 
Gerald R. Ford, și a doamnei 
Elisabeth Ford, care, la invi
tația președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușeseu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, vor face o 
vizită oficială în țara noastră. 

16,45 București, orașul florilor; 
17,00 Magazin sportiv.
17,35 Caleidoscop cultural-artistic.
17.55 Club T.
18.55 în ciclul „Cîntare omului". 

„Surîsul peste moarte" —- 
spectacol-manifest cu carac
ter literar-muzical și de pan- 
tomimă.

19.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 
20.00 Teleenciclopedia.
20,50 Film serial : Kojak.
21.40 24 de ore © Sport.
22,00 întîlnirea de la ora 10... — 

magazin muzical-distractiv.

Sigur, marile cluburi bucureștene 
Steaua și Dinamo și-au rezervat, ca și 
altă dată, o bună parte din medaliile 
de aur ale campionatelor și, totuși, 
înaintea realizărilor acestor puterni
ce unități sportive se cuvine să evi
dențiem rezultatele Clubului atletic 
Roman, care a cucerit nu mai puțin 
de cinci titluri naționale 1 De fapt, 
aceste titluri Le-au obținut două din
tre atletele clubului — Mariana Su
man (la 800 m și la... 100 m plat I) 
și Lăcrămioara Diaconiuc (la 400 m 
și la... 200 m plat.!), ambele contri
buind apoi decisiv la ciștigarea șta
fetei de 4X400 m.

în legătură cu cele de mai sus ar 
fi de observat că Suman și Diaco
niuc nu înving numai „din talent" 
sau pur și simplu din ambiție, ci sînt 
foarte bine pregătite fizic de către 
vechiul maestru Conist>antinescu-Ne- 
hoi, au o rezistență de concurs pu
țin obișnuită. în al doilea rind, ar 
fi de remarcat, spre folosul altor an
trenori și atleț.i, faptul că ambele at
lete, deși specializate pe distanțe 
medii, aleargă ca veritabile sprinte
re, ceea ce exolică cucerirea titluri
lor la 100 și 200 m plat, ga și unele 
surioase internaționale.

Un alt performer al campionatelor 
a fost Torria Petrescu (C.A.U.), nu

numai pentru al doilea titlu personal 
ciștigat (200 m plat, în timp record 
de 20,5 sec. !), ci și pentru aportul 
important la cucerirea medaliilor de 
aur de oătre ștafetele Clubului atle
tic universitar din București. în pro
bele de 4X100 m și 4X400 m.

Remarcând un record al Valentinei 
Cioltan de la „Muscelul" (greutate : 
18,73), să evidențiem mai departe 
alti atleți care au ciștigat cîte două 
titluri — Gheorghe Ghipu de la Me
talul București (ieri. 800 m în 
l’47”7/10), Natalia Andrei de la Uni
versitatea Craiova (ieri. 3 000 m în 
9’23”8/10), Ilie Fîoroiu de la Farul 
(ieri, 5 000 m în 13’46”2/10 — la star
tul probei fiind prezenti 32 de con- 
curenți 1) și. în special, pe Carol 
Corbu de la Steaua care a ciștigat ți 
săritura în lungime (7,75 m), valoro
sul nostru atlet arătind o revenire la 
forma din perioadele cele mai bune.

Cu prilejul Jocurilor balcanice care 
vor avea loc săptămîna viitoare pe 
stadionul Republicii (cu pista rădică 
modernizată). îi vom reîntîlni p 
atleții noștri fruntași într-o ambiant 
internațională plină de stimuli pe; 
tru noi performante.

Valeria MIRONESCl

Campionatele mondiale de caiac-canoe

Secerișul în județele din centrul și nordul țării

BELGRAD 1 (Agerpres). — Vineri, 
pe' apele lacului Ada Ciganlija din 
apropiere de Belgrad, s-au desfășu
rat alte întreceri preliminarii ale 
campionatelor mondiale de caiac- 
canoe. Seria I a probei de canoe — 
1 (500 m) a fost cîștigată de 1 Iva.n 
Patzaichin (România) cu timpul de 
l’57”35/100, iar seria a II-a a probei 
de caiac — 2 (500 m). a revenit echi
pajului român Larion Serghei — 
Policarp Malihin — cu l’37”19/100.

Un. alt echipaj al României (Dani
lov — Simion-ov) a ciștigat seria a 
doua a probei de canoe (500 m). La 
feminin, tot în preliminarii, echipa
jul de caiac al României (Mihorear- 
nu, Ivanov. Nichiforov. Orlov) s-a 
clasat pe primul loc în seria respec
tivă cu l’42”90/100. S-a calificat în 
continuare și echipaiul masculin âl 
României de caiac 4X500 m. crono
metrat în 7’25” 66/100. V. Diba a 
ocupat locul 3 la caiac simplu.

„Echipaj “ 
bun de plată

la 
meargă 
noapte 
Coștei 
pentru 
și, im-

Ion Jucșor, tractorist 
S.M.A. Belint, urma să 
la arat în schimbul de 
pe ogoarele C.A.P. din 
(Timiș). Spunem urma, 
că el a lăsat totul baltă 
preună cu un frate al său, plus 
un amic au plecat într-o aven
tură nocturnă. Din cauza vitezei 
și a întunericului, „echipajul" 
B-a pomenit deodată drept în 
apa rîului Timiș. Noroc că toți 
trei știau să înoate și au scăpat 
cu viață. Dar nu și de răspunde
re. In loc să are, plecaseră la vî- 
nătoare. Auziseră de cu seară 
că se rătăcise prin preajmă un 
țap de toată frumusețea, drept 
care Iorgovan își luase și arma 
cu el. Țapul 
lui. Cel trei 
buni de plată.

s-a dus în lumea 
însă au rămas...

Recoltarea cerealelor păioase se apropie de sfîrșit. 
Pînă ieri, 1 august, grîul a fost strîns de pe 98,5 la 
sută din suprafețele cultivate în întreprinderile agri
cole de staț și de pe 95 la sută în cooperativele agri
cole de producție. A mai rămas de strîns grîul de pe 
circa 106 000 de hectare. Suprafețe mai mari de re
coltat sînt în județele din centrul și nordul țării : 
Sibiu, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Brașov. Covasna, 
Suceava etc. Este necesar ca, printr-o temeinică orga
nizare a muncii și folosirea deplină a mijloacelor me
canice și a forței de muncă, grîul să fie strîns în tim
pul cel mai scurt de pe ultimele suprafețe, transpor
tat și depozitat cu grijă. în același timp, o mare atenție 
trebuie acordată executării neîntîrziate a treierișului 
în unitățile unde grîul a fost recoltat manual, precum 
și Stringerii, balotării și transportului paielor din cimp.

vSoră vitregă |
in centrul 

(Prahova) a

Din datele centralizate la ministerul de resort re
zultă, totodată, că au fost însămînțate culturi succe
sive pe 860 000 ha în cooperativele agricole de pro
ducție. Paralel cu eforturile care trebuie depuse pen
tru însămînțarea tuturor suprafețelor destinate cultu
rilor succesive, o atenție deosebită trebuie acordată 
întreținerii lor exemplare. Prin executarea neîntirziată 
a prășitului și efectuarea udărilor pe terenurile ame
najate pentru irigat vor putea fi obținute producții 
mari la hectar. Tot în aceste zile, trebuie să continue 
lucrările de întreținere a sfeclei de zahăr și legumelor 
pentru a se asigura condiții optime de dezvoltare a 
acestor culturi, să se desfășoare din plin pregătirile 
pentru însămînțarea culturilor de toamnă.

în legătură cu desfășurarea acestor lucrări, cores
pondenții noștri din județele Sălaj, Covasna și Sucea
va transmit :

teatre
© Teatrul Giulești (în parcul Tea
trului Giulești) : Nopți de vară — 
spectacol de sunet și lumină —
29.30.
© Teatrul evreiesc de stat : Tevie 
lăptarul — 19,30.
© Teatrul șatiric-muzical ,.C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Un băiat de 
zahăr... ars — 19,30, (grădina Boe
ma) : în grădina bucuriilor —
19.30.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 18,30.

comunei Bucov
_____ , __ oprit un autobuz 

care venea de la Ploiești. Gră
biți, îngrijorați, cițiva călători 
au coborit, ținind-o în brațe, pe 
taxatoarea Victoria Petrache. 
Se impunea, urgent, un prim 
ajiitor medical. Cineva strigă : 
„Hai s-o chemăm pe sora Ma
ria Popescu, de la dispensarul 
comunei. Stă aci, peste drum". 
Un om s-a dus s-o cheme. „Hai
deți repede, că o femeie e grav 
bolnavă". La care sora — incre
dibil — a răspuns : „Nu sînt 
in timpul programului. Si apoi, 
azi am liber". Cu toate insis
tențele, sora M.P. n-a vrut să 
iasă din casă. Bolnava a fost 
transportată in stare gravă la 
spital. Pină la urmă, 'a fost sal
vată. Cum rămîne Insă cu pur
tarea sorei ?

Rubrică redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'

SĂLAJ. în județul Sălaj, pînă vi
neri, 1 august, griul și secara au fost 
recoltate pe 19 800 ha, din cele 28 000 
ha cultivate. Evident, pînă la această 
dată ar fi trebuit și era pe deplin po
sibil ca nivelul realizărilor să fie mult 
mai mare. Dovadă câ peste tot a- 
colo unde comitetele comunale de 
partid, consiliile de conducere ale 
cooperativelor agricole au acționat 
susținut, această lucrare s-a încheiat 
sau este pe terminate. în cooperati
vele agricole din Sînpetru-Almașului, 
Bălan, Simișna și altele, grîul a fost 
strîns de pe întreaga suprafață culti
vată și pus la adăpost în hambare. 
Totodată,. la Agri j, Hida, Rus, Tihău. 
Letca, Lozna, Ruginoasa, seceratul 
griului este pe sfirșite.

în schimb, la cooperativele agricole 
din Bădăcin, Aghireș, Bocșa, Samsud 
ș.a., această lucrare este rămasă in 
urmă. La cooperativa agricolă din 
Nușfalău, bunăoară, din cele 330 ha 
cultivate cu griu au fost recoltate 
doar 150 ha. întîrzierea nu poate fi 
motivată în nici un fel. ținind seama 
că unitatea disnune de peste 800 bra
țe de muncă. Și la cooperativa agri
colă din Sfaras. din 345 ha au fost 
secerate doar 65 ha. Aceste două e- 
xemple, în comparație cu cele date 
mai înainte, demonstrează că rămîne- 
rile în urmă la recoltarea griului se

explică numai și numai prin defici
ențele existente in organizarea 
muncii.

Concomitent, unitățile agricole din 
județ, cu precădere cele din Agrij, 
Romanas, Chechis, Zalnoc, Chiejd, 
trebuie să treacă mai hotărît la eli
berarea terenurilor de paie și însă- 
mîntarea culturilor succesive, lucrări 
realizate în proporție de numai 27 la 
sută, respectiv 32 la sută.

Analizînd stadiul lucrărilor agrico
le, comitetul județean de partid a 
stabilit recent noi măsuri menite să 
impulsioneze ritmul de muncă pe o- 
goare. Acum sînt încă multe lucrări 
de executat în cimp și este necesar 
ca organizațiile de partid de la sate 
să acționeze cu stăruință pentru mo
bilizarea tuturor forțelor de muncă 
existente. (Ghearghe Rusu).

COVASNA. Comitetul județean 
Covasna al P.C.R. a întreprins mă
suri energice pentru mobilizarea tu
turor cetățenilor apți de muncă din 
mediul rural la recoltarea .furajelor, 
la secerișul griului. Pentru bunul 
mers al campaniei, în fiecare co
mună au fost repartizați specialiști 
ai direcției agricole județene și acti
viști ai comitetului județean de par
tid, care ajută comitetele de partid 
în rezolvarea operativă a probleme

lor ivite pe teren. în scopul de a se 
asigura un ritm corespunzător la re
coltarea păioaselor, pe lingă mijloa
cele mecanizate de care dispune ju
dețul au sosit din județele Ialomița, 
Teleorman și Buzău 150 combine 
C-12, care au fost repartizate după 
nevoile cooperativelor agricole. '

„Facem totul ca printr-o bună or
ganizare a muncii să folosim la ma
ximum capacitatea de recoltare a 
combinelor — ne spune Csicso Pe
ter, primarul comunei Cernat. Noi 
cultivăm păioase pe 1 505 hectare. 
Recoltarea lor se face cu 11 combine 
C-l și.C-3 și 12 combine C-12, dintre 
care 10 combine au venit din județul 
Ialomița, iar două din județul Bu
zău. Paiele se balotează și se trans
portă imediat de pe cimp". Datorită 
bunei organizări a muncii s-a reali
zat un ritm intens de lucru. La 
C.A.P. Valea Crișului, din cele 450 ha 
cultivate cu păioase au fost recoltate 
330 ha. De asemenea, la C.A.P. Cer
nat, din 1 539 ha, recolta a fost strin- 
să de pe 900 ha. Bune rezultate au 
fost obținute și în1 cooperativele a- 
gricole Araci. Ilieni, Tg. Secuiesc și 
altele. în aceste unități se acordă o 
atenție deosebită eliberării terenuri
lor de paie și executării arăturilor, 
lucrîndu-se și noaptea, la lumina fa
rurilor.

Nu în toate cooperativele agricole 
«e acordă atenția cuvenită grăbirii 
secerișului și eliberării terenului de 
paie. Astfel, de exemplu, Ia coopera
tivele agricole Moacșa. Lisnău. Bră
duț. Dalnic atît ritmul recoltării, cit 
și al balotării paielor lasă de dorit. 
Este necesar ca. peste tot, să fie in
tensificate lucrările. Pînă la 1 au
gust, din cele 14 300 hectare cultivate 
cu griu în cooperativele agricole din 
județ, s-au recoltat 7 450 hectare, 
ceea ce reprezintă jumătate din su
prafața cultivată. (Tomiiri Geza).

SUCEAVA. în urma măsurilor în
treprinse de comitetul județean de 
partid privind mobilizarea tuturor 
cetățenilor de la sate la muncă în 
cimp, folosirea tuturor mijloacelor 
manuale și mecanice, în ultimele zile 
ritmul recoltării păioaselor s-a inten
sificat în multe unități agricole. Pînă 
ieri, 1 august, a fost strinsă recolta 
de grîu și secară de pe o suprafață 
de peste 23 000 ha, ceea ce repre
zintă aproape 70 la sută din suprafața 
cultivată în județ cu aceste culturi. 
După aprecierea specialiștilor de la 
direcția agricolă, există posibilități 
reale ca, în următoarele 3—4 zile, 
cooperativele agricole din cadrul con
siliilor intercooperatiste Liteni, Gălă- 
nești, Verești, Salcea și Cornu Luncii 
să încheie recoltarea .păioaselor. To
tuși, pentru ca întreaga recoltă să fie 
pusă în cel mai scurt timp la adăpost, 
fără pierderi, cel mai tîrziu la sfir- 
șitul primei decade a lunii august, 
secerișul se cere a fi impulsionat, 
mai ales în unitățile din raza consi
liilor intercooperatiste Ilișești, Ră
dăuți, Todirești și Șiret, situate acum 
cu realizările sub media pe județ. 
Cu atît mai mult se impun măsuri 
energice, cu cît numeroase coopera
tive din zonele amintite au de însă- 
mințat importante suprafețe cu cul
turi succesive, lucrare efectuată pînă 
acum pe numai 30,8 la sută din su
prafața planificată. (Gh. Parascan).

cinema
rawsirasBsnEnwia

e A fost odată un Hollywood 
(ambele serii) : SALA PALATU
LUI (seria de bilete 5233) — 17,15; 
(523-1) — 20,15.
O Nu te voi iubi : VICTORIA — 
9.15: 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
O Infrhigerea lui L. Wilkison : 
FLOREASCA — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,15, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16: 18.15; 20,30.
o Omul din Laramie : BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13,15;'16.15; 18,30; 
20,45, la grădină — 20,15.
o Lanțuri : LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. FESTI
VAL — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, FAVORIT — 9.15: 11.30; 13.45; 
16; 18; 20, EXCELSIOR — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9: 11,15; 13,30: 16; 18: 20. la grădi
nă — 20,30, STADIONUL STEAUA 
— 20,30.
O Nu iese fum fără foc : CASA 
FILMULUI — 9,45; 12: 14: 16.15; 
13,30; . 20,30, SCALA — 9,30; 12;
14,30; 17,30: 20,30, CAPITOL — 8.45; 
11; 13,15; 15,45; 18.15; 20,45. la gră
dină — 20,15.
O Strălucirea soarelui : MELO
DIA — 9: 11,15; 13,30; 16: 18.15; 
20,30, FEROVIAR — 9; 11,15: 13,30; 
16; 18,15; 20,30, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.15.
• Cei mai frumoși ani : CEN
TRAL — 9,30; 12; 15; 17,30; 20,15. 
e Ursul logy : doina — 0,30;
11,30; 13,30.
® Comedie fantastică : DOINA — 
15,45; 18; 20.

O Legea preriei : GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 16: 18.15; 20,30, VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Pe aici nu se trece : DACIA — 
9; 12.30; 16; 19.
• Nu filmăm să ne-amuzăm :
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.15.
o Ultimul pistolar din Cross 
Creek : LIRA — 15,30; 19. la gră
dină — 20,15, BUCEGI — 16; 18. la 
grădină — 20,15.
• Ochii Sliivanei : LUMINA — 9; 
12,30; 16; 19.
• îndrăznețul Pardaillan si Sur-
couf, tigrul celor șapte mări — 
10; 15,30; 18,45 : CINEMATECA
(sala Union).
O Hyperion : UNIREA — 16; 13, 
la grădină — 20,15.
0 Piedone — comisarul fără 
armă : AURORA — 9; 11,15; 13.30; 
15,45: 18; 20. la grădină — 20,15. 
TOMIS — 8,30; 10.45; 13: 15,15;
17,30; 19.45.. la grădină — 20.30.
O Pirații din Pacific — Insula co
morilor : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 19.
0 Astă-seară dansăm in familie s 
FERENTARI — 16; 18; 20.
e Școala tinerilor căsătoriți s 
FLACARA — 15,30; 18; 20.15, PA
TINOARUL „23 AUGUST” — 20,15.
O Pavlinka : VIITORUL — 15,30; 
18; 20,15.
0 Toamna bobocilor : COTRO- 
CENI — 14; 16; 18; 20. PRO
GRESUL — 16; 18: 20,15.
e Invincibilul Luke : VITAN — 
15,30: 18, la grădină — 20.15.
© Kit în Alaska : ARTA — 15,30; 
17,45; 20, la grădină — 20.15.
O Din copilăria mea : RAHOVA
— 16: 18.15.
• Marele circ : COSMOS — 15.30; 
18; 20,15, GIULEȘTI - 15.30; 18: 
20,1.5.
O Veronica ; Veronica se Întoar
ce : PACEA — 15.30; 19.
O Incredibilele aventuri ale unor 
Italieni în Rusia : CRINGASI — 
16; 18,15.
0 Sperietoarea : MIORIȚA — 9- 
11,15: 13.30: 16: 18: 20,15.
O Al patrulea mire : POPULAR
— 15,30: 13: 20,15.
o Pantalonii cavalerului von Bre- 
dow : MOȘILOR — 15.30; 18.
O Lțimină la capătul tunelului : 
MUNCA — 16: 18: 20.
0 Hello, Dolly : STADIONUL DI
NAMO — 20.
0 Steaua de tinichea : GRADINA 
FESTIVAL — 20.
e Aeroportul : GRADINA LU
CEAFĂRUL — 20.
® Scufundarea Japoniei : GRADI
NA MOȘILOR — 20,15.

Ol
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eîntoarcerea in tară a tovarășului Nicolae Ceausescu
5 5 9

Ieri seară, la aeroportul Otopeni, mii și mii de oameni ai muncii, în numele 

întregului popor, și-au exprimat satisfacția deplină pentru prestigioasa reprezentare 

a țării noastre, de către președintele său, la conferința de la Helsinki

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nfcolae 
Ceaușeșcu, s-a întors vineri seara în 
Capitală, venind de la Helsinki,

Șeful statului român a fost însoțit 
de tovarășii Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, de consilieri și experți.

Ceremonia sosirii a avut loc pe 
aeroportul Otopeni. Pe frontispiciul 
aerogării erau arborate drapele roșii 
și tricolore, care încadrau portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușeșcu.

în intîmpinarea președintelui 
României au venit tovarășa Elena 
Ceaușeșcu, tovarășii Manea Mănes- 
cu, Emil Bobu, Ștefan Voitec, Cor
nel Burtică, Gheorghe Cioară, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
7umj;ru Popescu, Iosif Uglar, Ilie 
Ver'deț, Iosif Banc, Mihai Gere, Ni
colae Giosan, Ion Ioniță, loan Ursu, 
precum și membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații' ob
ștești, generali.

Erau de față însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Finlandei la Bucu
rești, Kirsti Kytomaa-Linden, șefii 
misiunilor diplomatice acreditați în 
țara noastră.

Pe aeroport se aflau, de aseme
nea, mii de bucureșteni, care purtau 
portrete ale secretarului general al 
partidului, scandau cu entuziasm 
„Ceaușeșcu — P.C.R.", „Ceaușeșcu 
și poporul", „Stima noastră și mîn- 
dria, Ceaușeșcu — România". în nu
mele locuitorilor Capitalei, al tutu
ror cetățenilor patriei, ei au salutat 
cu însuflețire pe tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu, i-au exprimat sentimen
tele lor de dragoste, de profundă 
prețuire și satisfacție pentru modul 
strălucit în care a reafirmat, în fața x 
înalților reprezentanți ai statelor 
participante la Conferința de la Hel
sinki, a întregii opinii publice mon
diale, politica de pace, cooperare și 
înțelegere internațională promovată 
cu consecvență de România socialis
tă, hotărîrea țării noastre de a-și 
aduce deplina contribuție la trans
punerea în viață a actului final al 
conferinței, la edificarea unei Euro
pe a securității și libertății, a conlu
crării prietenești și înfloririi tuturor 
națiunilor, la făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune. Oamenii muncii 
bucureșteni — și prin ei întregul 
nostru popor — și-au reînnoit, în a- 
ceste momente deosebite, angajamen
tul ferm de a milita neobosit pen
tru înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului, pen
tru ridicarea României socialiste pe 
noi trepte de progres și civilizație, 
pentru continua ei afirmare pe plan 
international. . . .

Plecarea din Helsinki
Vineri după-amiază. to

varășul Nicolae Ceaușeșcu, 
președintele Republicii So
cialiste România, care a 
participat la lucrările ulti
mei faze, la cel mai înalt 
nivel, a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în 
Europa, a părăsit capitala 
Finlandei, plecînd spre 
patrie.

La reuniunea de la Hel
sinki, tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu a fost însoțit de 
tovarășii Stefan Andrei, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
și George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe 
al tării noastre.

înalții reprezentanți ai 
statelor, participante la 
conferință au fost salutați 
la încheierea lucrărilor, 
marcată <■ prin momentul 
solemn al semnării Actului 
final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în 
Europa, de către Urho 
Kekkonen, președintele Re
publicii Finlanda.

La aeroportul orașului 
Helsinki, tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu a fost salutat de 
Keijo Liinamaa, primul 
ministru al Finlandei, și 
de membri ai guvernului.

Au fost de față Constan
tin Vlad. ambasadorul 
României la Helsinki, și 
Pentti Suomela, ambasado
rul Finlandei la București.

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Excelenței Sale
Domnului URHO KEKKONEN

Președintele Republicii Finlanda ' HELSINKIPărăsind teritoriul Finlandei doresc să vă exprim — și pe această cale — calde mulțumiri pentru ospitalitatea de care ne-a.m bucurat în zilele participării noastre la Conferința general-europeană la nivel înalt, găzduită de frumoasa capitală a țării dumneavoastră.Folosesc acest prilej pentru a vă adresa cordiale urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul finlandez prieten. ,
NICOLAE CEAUȘEȘCU

Președintele 
Republicii Socialiste România m: r .

isolf.hrra fl’ip <*<• ; • ' ■ / •

PREȘEDINTELE
NICOLAE CEAUȘEȘCU 

S-A INTILNIT

cu Suleyman Demirel
primul ministru al Turciei

La 1 august, președin- 1 
tgle Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu, s-a întîlni.t cu 
primul ministru al Turciei, 
Suleyman Demirel.

La întrevedere au partici
pat tovarășii Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., și 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe.

Din partea turcă a parti
cipat ministrul afacerilor 
externe, Ahsan Sabri Cagla- 
yangyl, precum și alte per
soane oficiale.

în timpul convorbirii au 
fost abordate probleme ale 
relațiilor politice, economice, 
tehnico-științifice și cultu
rale româno-turce, expri- 
mîndu-se satisfacția ambe
lor părți față de dezvolta
rea ascendentă a acestor re-

t
lății, pe baza înțelegerilor 
realizate cu ocazia vizitei 
efectuate de președintele 
Nicolae Ceaușeșcu în Turcia. 
S-a afirmat hotărîrea comu
nă de a iniția noi acțiuni de 
amploare, care să confere 
consistență sporită bunei co
laborări reciproc avantajoa
se. să asigure punerea in 
valoare a largilor posibili
tăți existente în diferite do
menii. S-a convenit ca, pînă 
la apropiata vizită a premie
rului turc în România, să fie 
întreprinse măsurile nece
sare pentru identificarea de 
noi domenii și forme de coo
perare, în vederea ridicării 
pe o treaptă superioară a 
raporturilor de conlucrare 
dintre cele două țări.

S-a apreciat de comun 
acord că încheierea cu suc
ces a Conferinței

europene marchează un mo
ment Important în evoluția 
vieții, politice pe continent, 
deschizînd o perspectivă 
nouă acțiunii tuturor state
lor, tuturor popoarelor în ve
derea rezolvării pe cale po
litică a problemelor existen
te și edificării prin eforturi 
comune a unui sistem trai
nic de securitate. S-a relevat 
necesitatea de a se continua 
cu energie și perseverență 
eforturile pentru realizarea 
unei reglementări politice a 
situației din Cipru, care să 
asigure independența, suve
ranitatea și Integritatea teri
torială a acestui stat, con
viețuirea și conlucrarea paș
nică între cele două comuni
tăți.

Convorbirea s-a 
îiitr-o atmosferă 

general- prietenească.
* .sLiafl'. ia

desfășurat 
cordială,

tun «

CONFERINȚA PENTRU SECURITATE Șl COOPERARE ÎN EUROPA
Din cuvîntările pa rtici pa nți lor

Președintele PORTUGALIEI, gene
ralul Francisco da Costa Gomes, a re
levat că noua cale urmată de Portu
galia a permis țării să se integreze in 
spiritul cooperării și să sprijine e- 
fecti-v procesul de decolonizare. Am 
urmat — a spus el — o politică ex
ternă bazată pe respectarea fostelor 
noastre angajamente internaționale, 
pe o deschidere totală față de toate 
oopoarele lumii, respectînd pe deplin 
V‘,incipiile egalității în drepturi, 
țțjfritervenției în afacerile interne ale 

tora și recunoașterii drepturilor 
tuturor popoarelor de a dispune li
ber de ele însele. ' .

Vorbitorul a apreciat Conferința 
pentru securitate și cooperare in 
Europa drept un eveniment uniic, în- 
trucît pentru prima dată statele eu
ropene, împreună cu Canada și 
S.U.A., s-au reunit animate de do
rința comună de a întări securitatea 
și a dezvolta cooperarea in Europa. 
Documentele pregătite la Geneva 
constituie' intr-adevăr o dovadă a do
rinței comune de a aplica măsuri 
de natură practică în cele ’mai di
verse domenii de cooperare. Egali
tatea suverană, abținerea de la a- 
menințarea cu forța sau folosirea ei, 
reglementarea pașnică a disputelor, 
neamestecul în afacerile interne, 
respectarea drepturilor umane și a 
libertăților fundamentale, egalitatea 
în drepturi și autodeterminarea po
poarelor, cooperarea între state — 
toate aceste principii și altele, alcă
tuiesc un sistem de reguli de con
duită care trebuie să fie pe deplin 
și concomitent aplicate. Dună ce a 
evidențiat însemnătatea recomandă
rilor care vizează întărirea coope
rării economice pe continent, vorbi
torul a arătat că Portugalia salută 
cu satisfacție importanță acordată de 
conferință relațiilor dintre statele 
participante și statele neparticipante 
din regiunea Mediteranei. Tara noas
tră — a spus vorbitorul — a salutat, 
de asemenea, cu un interes deosebit 
contribuțiile importante si construc
tive aduse de unele state meditera
neene neparticipante.

Oricît de importante ar fi rezul
tatele conferinței — a spus in înche
iere președintele Portugaliei — ele 
nu vor fi suficiente prin ele însele 
pentru a rezolva toate problemele 
•multiple și complexe ale continentu
lui nostru. Trebuie să profităm de 
olimatu.1 existent pentru a continua 
eforturile care s-au manifestat deja. 
Numai garantînd acest lucru va fi 
posibil să se împiedice o întrerupere 
a .eforturilor începute si să se ofere 
mijloacele necesare pentru a conti
nua contactele în vederea îmbună
tățirii și pe viitor a relațiilor reci
proce.

Și în zilele noastre se menține pro
blema urgentă : cum anume să se 
construiască o pace dreaptă și trai
nică pentru toate popoarele — a spus 
în cuvîntul său Gerald R. Ford, pre
ședintele STATELOR UNITE ALE 
AMERICII. Poporul american știe 
bine, ca și popoarele Europei, că 
simplele afirmații de bunăvoință, 
schimbările trecătoare în starea de 
spirit politică a guvernelor, declara
țiile de principiu lăudabile nu sînt 
suficiente. Dar dacă procedăm cu 

grijă, cu angajare în direcția progre
sului real, există acum un prilej de 
a transforma speranțele popoarelor 

, noastre în realități.
Era confruntării care a dezbinat 

Europa după oel de-al doilea război 
mondial, a continuat el. ar putea sa 
se încheie acum. Există o înțelegere 
nouă — și o înțelegere comună — d 
unei schimbări în bine, de la con
fruntare la posibilități noi de coope
rare sigură și reciproc avantajoasă. 
Toți am spus aici acest lucru. Eu 
salut și împărtășesc aceste speranțe 
de viitor.

Exprimîndu-și speranța că actuala 
conferință va stimula noi rezultate 
practice și concrete, vorbitorul a 
declarat : Participarea la opera de 
destindere și participarea la avanta
jele destinderii trebuie să constituie 
preopuparea tuturor, în Europa și în 
alte zone. Destinderea este, în pri
mul rînd, un proces' evoluționar, nu 
o situație statică. Se mențin multe 
probleme deosebite. în al doilea rînd, 
succesul procesului de destindere de
pinde de noi modele de comportare 
care să dea viață tuturor declara
țiilor noastre solemne. Obiectivele pe 
care ni le propunem azi constituie 
criteriul pe baza căruia vor fi apre
ciate realizările noastre. Popoarele 
întregii Europe și, vă asigur, poporul 
american — a spus președintele Ford 
— s-au săturat să-și facă speranțe 
care apoi să fie spulberate de vorbe 
goale și angajamente nerespectate.

Deși nu ne așteptăm Ia miracole, 
putem și trebuie să așteptăm pro
grese continue în etape — etape le
gate una de cealaltă și care leagă 
acțiunile noastre de declarațiile 
noastre în diferite sfere ale rela
țiilor. Această întrunire extraordi
nară de la Helsinki dovedește că 
toate popoarele noastre împărtășesc 
o preocupare pentru viitorul Europei 
și pentru o lume mai bună și mai 
pașnică.

Documentele ne care le vom semna 
reprezintă un alt pas — cit de mare 
sau cit de mic, numai timpul o va 
arăta — ■ în procesul destinderii 
și reconcilierii în Europa. Popoarele 
noastre vor urmări și măsura pro
gresul nostru. Ele vor întreba în ce 
mod aceste sentimente nobile sînt 
traduse în acțiuni care aduc o ordine 
mai1 sigură și mai dreaptă în viata 
de zi cu zi a fiecăreia dintre na
țiunile noastre si a cetățenilor lor.

S.U.A. consideră că principiile asu
pra cărora actuala conferință a căzut 
de acord sînt o parte a marii moște
niri a civilizației europene, pe care 
noi toți o păstrăm drept chezășie 
pentru întreaga omenire. Pentru țara 
mea. ele nu sînt clișee sau fraze 
lipsite de conținut. Noi luăm în se
rios această operă și aceste cuvinte. 
Nu vom precupeți nici un efort pen
tru a reduce încordările și a soluțio
na problemele litigioase.

Putem oare vorbi sincer de pace 
și securitate fără să ne referim și 
la faptul că in lume se răspîndesc 
armele nucleare și că se creează 
forme tot mai moderne de ducere a 
războiului ?

Popoarele noastre, a spus în în
cheiere președintele S.U.A., vor un 
viitor mai bun. Speranțele lor au 

fost îndreptățite de unii pași în do
meniul dezarmării, al negocierilor 
politice si al extinderii contactelor 
și relațiilor economice. Prezența 
noastră aici le oferă noi speranțe. 
Nu trebuie să le dezamăgim.

Istoria va judeca actuala conferin
ță nu prin ceea ce spunem azi, ci 
prin ceea ce vom face mîine ; nu 
prin promisiunile pe care le facem, 
ci prin promisiunile pe care le vom 
respecta.

După ce a subliniat legătura din
tre securitatea europeană și asigura
rea păcii în zona Mării Mediterane, 
primul ministru adjunct al MALTEI, 
Anton Buttigieg, a arătat că Malta 
s-a pronunțat pentru a fi prezentate 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa punctele de vedere 
ale statelor mediteraneene nepartici
pante. In continuare, vorbitorul s-a 
declarat pentru un dialog între Eu
ropa și alte țări riverane Mării Me
diterane în vederea realizării unei 
colaborări economice și politice mai 
strînse. El a arătat că năzuința că
tre o pace justă și trainică în Marea 
Mediterană și. în mod deosebit, în 
Orientul Apropiat are la bază o coo
perare mai strinsă între țările Euro
pei și toate statele din zona Medi
teranei. O asemenea cooperare nu 
numai că va contribui la reducerea 
încordării existente în prezent în a- 
ceastă zonă, dar va permite state
lor interesate să-și extindă legăturile 
economice și relațiile politice.

Rezultatele acestei conferințe sînt 
remarcabile și reprezintă o dovadă 
a schimbării climatului european — 
a afirmat vorbitorul. Fiecare dintre 
statele participante trebuie să adere 
cu bună credință la spiritul și litera 
„Actului final". In mod similar tre
buie să fie pregătite măsurile urmă
toare care vor fi discutate în 1977.

în încheiere, reprezentantul Maltei 
a spus că țara sa va acorda, ca și 
pînă acum. întregul său sprijin tu
turor inițiativelor pentru întilniri bi
laterale sau multilaterale îndreptate 
spre consolidarea realizărilor de pînă 
acum.

Faptul că am colaborat împreună 
pe scară europeană la lucrările aces
tei conferințe constituie prin sine 
însuși o contribuție la o pace dura
bilă, a spus In cuvîntarea sa pri
mul ministru al OLANDEI, Joop 
den Uyl. Sfîrșitul conferinței este 
un nou început, începutul unei ere 
în care trebuie să transpunem în 
fapt speranțele și aștentările incluse 
în documentul ce va fi semnat. In 
această perspectivă, noi vom trebui 
să lărgim sferele de înțelegere în 
Europa și să extindem domeniile de 
cooperare.

Semnificația esențială a conferinței 
rezidă in faptul că ea este în același 
timo o manifestare și o contribuție 
la destindere. Ea întruchipează, de 
asemenea, speranța de a pune capăt 
unei evoluții care face tot mai mult 
ca Resursele naturale mondiale și ca
pacitățile noastre economice să ser
vească mai curînd puterii naționale 
decît luptei împotriva sărăciei în 
lume.

Documentele finale arată calea spre 

un viitor care va cunoaște, a subli
niat vorbitorul, o evoluție permanen
tă a relațiilor dintre toate statele 
participante și popoarele, lor in di
recția unor contacte mai intensive și, 
astfel, în direcția unei mai mari în
țelegeri și cooperări. Unul din aspec
tele importante ale conferinței a fost 
acela că mai multe țări mici și-au 
asumat un rol care, depășește întinde
rea lor geografică.

Primul ministru olandez, după ce 
a subliniat că aspectele militare con
stituie unul din domeniile în care 
rezultatele conferinței au fost mai 
puțin satisfăcătoare, a apreciat că în 
prezent sînt necesare decizii concrete 
în domeniul dezarmării.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Răbdarea și perseverența, îmbinate 
cu flexibilitatea necesară, au dus la 
rezultate care justifică timpul și 
energia cheltuite. Măsura în care 
vom fi realiști și sinceri în transpu
nerea voinței noastre politice în ac
țiune va fi decisivă pentru însemnă
tatea a ceea ce semnăm astăzi.

Cei doi ani de muncă în comun 
a reprezentanților celor 35 de state 
participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa au 
permis, în ce privește problemele 
securității europene, apropierea unor 
teze considerate la început greu de 
conciliat — a declarat șeful guver
nului PRINCIPATULUI MONACO, 
ministrul de stat Andre Saint-MIeux. 
Documentul ce va fi semnat este 
salutat de noi ca un pas înainte, ca 
o șansă nouă în vederea instaurării 
unei păci durabile. în acest fel, a 
continuat vorbitorul, popoarele din 
Europa. și din lume, atît de adesea 
îngrijorate în fața amenințării con
flictelor, a urmărilor sau a extin
derii acestora, se vor simți mîine în 
mai mare siguranță, animate de spe
ranțe noi. Conflictele, oricare ar fi 
armele folosite, amenință echilibrul 
biologic pe planeta noastră, însăși 
existența umană — a declarat vor
bitorul. care în continuare a eviden
țiat necesitatea intensificării efortu
rilor în vederea protejării mediului 
înconjurător în diferitele zone ale 
continentului, printr-un efort solidar, 
prin aplicarea de mijloace eficace în 
cadrul unei cooperări sporite.

Eforturile în vederea înfăptuirii 
dezarmării trebuie desfășurate în co
mun de țările cele mai mari și de 
țările cele mai mici, care participă 
la conferință — a spus ministrul de 
stat al Principatului Monaco — a- 
dăugînd că prin strădanii continue și 
solidare trebuie elaborate mijloacele 
necesare în vederea realizării dezar
mării.

Conferința de la Helsinki — a în
cheiat vorbitorul — este salutată de 
popoare și guverne pentru ceea ce 
aduce ea astăzi prin afirmarea păciț 
generale, în vederea înlăturării pe
ricolului de război.

După ce a arătat că guvernul Nor
vegiei privește Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa ca 
un element important în evoluția 
generală către o cooperare mai largă, 
către contacte mai bune și destin
dere, primul ministru al NORVE

GIEI, Trygve Bratleli, a spus : Con
ferința constituie un forum larg in 
care toate statele interesate, indife
rent de mărimea, apartenența la 
alianțe sau statutul de neutralitate 
ori nealiniere, au posibilitatea să 
participe pe picior de egalitate și să 
contribuie de o manieră constructivă 
la examinarea problemelor impor
tante pentru viitorul Europei. Noi 
privim conferința ca parte a unui 
proces amplu către extinderea coope
rării, controlul înarmărilor și redu
cerea reciprocă a armamentelor.

Relevînd, apoi, că guvernul nor
vegian consideră important ca rezul
tatele conferinței să constituie o bază 
pentru continuarea constructivă a 
eforturilor inițiate, reprezentantul 
Norvegiei a subliniat : Noi privim 
documentul conferinței referitor la 
principiile menite să călăuzească re
lațiile dintre state ca o obligație po
litică și morală solemnă de a res
pecta o serie de principii fundamen
tale ale dreptului' internațional și de 
natură politică in relațiile lor reci
proce. Cele zece principii din acest 
document reprezintă o entitate care 
trebuie să se aplice cu strictețe 
tuturor statelor participante, în toate 
aspectele relațiilor lpr reciproce, in
diferent de sistemele lor politice, so
ciale și economice și indiferent de 
apartenența la alianțe.

Nu există o contradicție între lu
crările acestei conferințe, pe de o 
parte, și responsabilitatea noastră în 
privința eforturilor pentru rezol
varea problemelor globale, pe de altă 
parte, a declarat vorbitorul. Această 
conferință nu este îndreptată împo
triva nici unui alt stat sau continent. 
Astăzi nu există altă alternativă ra
țională decît continuarea cu răb
dare a eforturilor în direcția promo
vării unei înțelegeri mai largi, coope
rarea, contactele și destinderea, pre
tutindeni și ori de cite ori acest lucru 
este realizabil.

In cuvîntarea sa, Walter Kieber, 
șeful guvernului LIECHTENSTEIN- 
ULUI, a arătat că țara sa a urmărit 
cu cea mai mare atenție și interes 
eforturile care au dus la convocarea 
Conferinței pentru securitate și coo
perare, precum și conferința însăși. 
De aceea, el s-a străduit în mod 
deosebit să colaboreze la lucrări, în 
cadrul cărora fiecare stat, indiferent 
de dimensiunile sale, de angajamen
tele și răspunderea sa, își poate afir
ma interesele pe plan internațional 
și poate participa Ia dezvoltarea rela
țiilor în regiunea din care face parte. 
Guvernul meu a salutat ideea care 
stă la baza conferinței, și anume de 
a pune relațiile popoarelor din Eu
ropa pe o bază nouă, de colaborare 
plină de încredere și bună vecinăta
te. prin păstrarea particularității și 
drepturilor suverane ale fiecăruia.

Referindu-se la „Ahtul final", vor
bitorul a spus : Documentul trebuie 
considerat ca un rezultat al unor e- 
forturi îndelungate și serioase în di
recția lichidării dificultăților cara 
apasă de o generație asupra Europei. 
Dacă privim documentele finale ale 
conferinței sub acest aspect, atunci 
putem recunoaște laturile sale po
zitive. „Actul final" al conferinței 
nu este un tratat în sensul dreptului 

internațional. Dar el nu este nici o 
simplă declarație. El. este o declarație 
angajantă referitoare la ideile și ac
țiunile noi. demne de încredere din 
Europa, care urmează să fie transpu
se in practică în viitorul apropiat, în 
condițiile existente.

Deoarece din „Actul final" se des
prinde clar un spirit nou, care ur
mează să se situeze dincolo de toate 
prejudecățile și ideologiile, deasupra 
contradicțiilor diverselor sisteme so
ciale și deasupra blocurilor de pu
tere, guvernul Principatului Liechten
stein este gata să-și pună semnătura 
pe acest text, a afirmat £h încheiere 
șeful guvernului Liechtensteinului.

„Actul final" al Conferinței pen
tru securitate și cooperare in Euro
pa — a declarat primul ministru al 
LUXEMBURGUL.UI, Gaston Thorn 
— se referă la un evantai de proble
me, mergînd de la securitatea sta
telor la libertatea omului, de la coo
perarea dintre state la cea dintre 
oameni. Trebuie, de asemenea, ară
tat, a spus vorbitorul, că dacă con
ferința reprezintă un efort fără pre
cedent de negocieri multilaterale în
tre statele europene, S.U.A. și Ca
nada. ea nu cuprinde, totuși, toate 
eforturile în această direcție. Ea re
prezintă urmarea și, totodată, se in
tegrează unui întreg proces de nego
cieri, de discuții bilaterale și multi
laterale, care se referă, in detaliu și 
adesea cu rezultate concrete, la pro
blemele cu care este confruntată 
Europa. Ar fi iluzoriu să se creadă 
că problemele încă nesoluționate ar 
putea dispărea ca atinse de o baghetă 
magică. Conferința general-europea
nă va putea, dacă rezultatele sale 
vor fi aplicate, să contribuie la crea
rea între statele participante a unor 
asemenea relații și a unui astfel de 
climat, care, intr-un spirit de încre
dere și respect față de normele de 
conduită stabilite de comun acord, 
să permită eliminarea divizării ac
tuale a continentului și edificareea 
unor raporturi de cooperare mai bu
ne între state și între oameni.

- Este vorba, a continuat premierul 
Luxemburgului, de întronarea în re
lațiile dintre statele noastre, dintre 
popoarele noastre, a acelui element 
indispensabil care a lipsit în istoria 
recentă a Europei — încrederea in 
acțiunile noastre pe termen lunR. 
Destinderea va putea fi durabilă nu
mai dacă actele noastre vor demon
stra sinceritatea intențiilor noastre. 
Desigur, vor fi întotdeauna probleme 
de rezolvat. Dovada reală a validită
ții lucrărilor conferinței o va repre
zenta voința exprimată prin fapte a 
fiecăruia din guvernele participante 
de a căuta soluții prin mijloace paș
nice, în primul rînd prin renunțarea 
la forță și la amenințarea cu folosi
rea forței, pentru rezolvarea oricăror 
probleme, între oricare state.

După ce a salutat conferința. In 
numele Republicii SAN MARINO, 
ca pe un eveniment de importanță 
Istorică, Gian Luigi Berti, secretar 
de stat pentru afacerile externe și 
politice, a declarat : Nu există po
poare lipsite de aspirații spre binele 
comun, compus din tot atîtea valori 
umane ji spirituale, printre care, de

sigur, cea privind libertatea și pacea 
nu este ultima. Aspirațiile și idealu
rile au păstrat unitatea intre po
poare, fortificîndu-le in legăturile 
lor comune.

Subliniind că mersul popoarelor 
europene spre o întîlnire sinceră și 
durabilă pe calea cooperării mar
chează astăzi o etapă memorabilă, 
vorbitorul a spus : Actul final al- 
conferinței, care este rezultatul unei 
activități perseverente de acorduri, 
de colaborări, al unei opere minu
țioase de conciliere a opiniilor, in 
mod firesc, diferite și uneori chiar 
opuse, este prima probă a capaci
tății de realizare a unei cooperări 
constructive intre state. Ținind sea
ma de importanta și amploarea pro
blemelor tratate în detalii, el consti
tuie garanția că nu există obstacole 
în calea voinței de cooperare în ve
derea realizării unor scopuri comu
ne de solidaritate, dreptate și pace.

Nimeni nu poate pierde din ve
dere faptul că există o legătură pro
fundă și inseparabilă intre liberta
tea fiecărui stat și a fiecărui popor, 
Înțeles fiind că aceasta se identifică 
cu necesitatea de a nu fi supus unor 
ingerințe, violențe, presiuni, ame
nințări, restricții în ceea ce privește 
personalitatea sa, condiția sa și op
țiunea privind propriul său destin.

In Intervenția sa, secretarul Con
siliului pentru problemele publice ale 
VATICANULUI, Agostino Casaroli, 
a spus că atunci cind pacea este ade
vărată ea presupune un aranjament 
just, echitabil și Înțelept al dreptu
rilor și intereselor legitime, diferite 
sau opuse, ale părților. Este rodul 
primatului rațiunii și al bunăvoinței 
asupra jocului exclusiv al contraste
lor de forță.

Sfintul Scaun consideră că astăzi 
nu este, suficient să ne limităm la 
enunțarea unor principii, la încura
jarea sau binecuvântarea eforturilor 
guvernelor. El nu ezită să participe 
direct — întotdeauna în formele și 
în măsura corespunzătoare posibili
tăților sale, naturii sale proprii și 
naturii misiunii sale — la eforturile 
guvernelor în favoarea păcii ; el nu 
se teme să-și asume propria parte 
de responsabilitate concretă.

După ce a evidențiat că conferința 
este capabilă să aducă o contribuție 
efectivă și determinantă la pacea în 
Europa și, prin aceasta, la consoli
darea păcii in lume, vorbitorul a 
spus că această conferință reprezin
tă cel mai mare efort colectiv reali
zat pînă în prezent de ansamblul sta
telor europene în domeniul păcii. A- 
ceasta este rezultatul unei hotărîri 
chibzuite și raționale. Desigur, o ase
menea hotărire nu stabilește un sis
tem, un mecanism capabil să garan
teze aproape automat securitatea și 
pacea. în acest context, vorbitorul a 
arătat că Sfintul Scaun privește fa
vorabil ideea instituționalizării unui 
sistem european de reglementar» 
pașnică a diferendelor.

Pacea — a spus el în încheiere — 
presupune o convergentă constantă a 
bunăvoinței și înțelepciunii politice 
ale părților interesate. O asemenea 
convergentă are nevoie de un efort 
comun, sincer, dinamic și contimm.
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buit, la rîndul ei. și contribuie ne
mijlocit la adincirea și amplifi
carea acestor curente.

Cursul ascendent al relațiilor 
dintre cele două țări consemnează 
ca momente de însemnătate deter
minantă contactele la nivel prezi
dențial — la București în 1969, 
cînd a avut Ioc prima vizită a'unui 
președinte american într-o tară so
cialistă. și apoi Ia Washington in 
1970 și 1973 — care au exercitat o 
înrîurire hotăritoare asupra an
samblului raporturilor bilaterale, 
au stimulat puternic colaborarea și 
i-au deschis noi și largi orizonturi, 
marcînd. totodată, aporturi impor
tante la promovarea cauzei . păcii, 
securității și cooperării internațio
nale.

O nouă expresie a voinței am
belor state de a conferi noi dimen
siuni raporturilor reciproce le-au 
constituit recentele convorbiri, din 
luna iunie, de la Casa Albă între 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Gerald Ford. Apre
ciind aceste convorbiri ca „o nouă 
și importantă contribuție Ia conti
nuarea dialogului româno-amcri- 
can la nivel înalt consacrat promo
vării colaborării între cele două 
națiuni, conlucrării lor în viata in
ternațională", Comitetul Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R. releva 
că ele „au deschis noi căi de pro
gres relațiilor româno-americane 
în domeniile politic, economic, 
ai științei, tehnicii și culturii, 
colaborării celor două țări în rezol
varea problemelor vieții interna
ționale, în interesul popoarelor șl 
al oauzei păcii".

Prezintă o deosebită însemnătate 

faptul că relațiile multilaterale 
dintre cele două țări și popoare 
dispun de cadrul politico-juridic 
atît de favorabil pe care îl consti
tuie documentele comune înche
iate — respectiv „Declarația pre
ședinților României și S.U.A. cu 
privire la principiile de colaborare" 
și „Declarația cu privire la coope
rarea economică, industrială și teh- 
nico-știînțîfică". Se poate aprecia 
că tocmai datorită faptului că a- 
ceste documente au statuat ca fun
dament trainic al relațiilor bilate
rale principiile internaționale noi, 
de egalitate deplină în drepturi, 
respect al independenței și suve
ranității naționale, neamestec în 
treburile interne, stimă reciprocă, 
tocmai datorită faptului că aceste 
principii consemnate în documente 
și-au găsit traducere în viață, rela
țiile de colaborare româno-ameri
cane au înregistrat progrese con
stante.

în mod deosebit, au crescut sub
stanțial schimburile comerciale, 
s-au extins forme noi de colabo
rare economică, inclusiv cooperarea 
industrială și tehnică. Neîndoios, 
aprobarea de către Congresul S.U.A. 
a acordului cu privire la relațiile 
comerciale dintre România și 
S.U.A., care prevede, după cum se 
știe, introducerea clauzei națiunii 
celei mai favorizate în relațiile e- 
conomice reciproce, va da un pu
ternic impuls acestui curs, răs- 
frîngîndu-se, în același timp, pozi
tiv asupra ansamblului legăturilor 
dintre cele două țări.

Sub aceste auspicii atît de favo
rabile se poate considera că vizita 
pe care președintele Gerald Ford o 
face în țara noastră, convorbirile 

pe care le va avea cu președintele 
Nicolae Ceaușescu vor marca un 
eveniment politic de deosebită în
semnătate, se vor înscrie ca un 
nou și remarcabil aport la amplifi
carea colaborării pe multiple pla
nuri dintre cele două țări și po
poare.

în același timp, se cuvine re
marcat faptul că vizita președinte
lui S.U.A. în România are loc ime
diat după încheierea Conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa, la numai 24 de ore după 
semnarea Actului final al confe
rinței — semnătură prin care înalții 
reprezentanți ai statelor partici
pante s-au angajat in înfăptuirea 
principiilor consemnate în docu
ment, și-au dat girul desfășurării 
unor noi eforturi consacrate mari
lor teluri ale păcii, destinderii și 
cooperării egale în drepturi. în a- 
cest context, convorbirile de la 
București apar ca o primă și ne
mijlocită contribuție practică Ia 
transpunerea în viață a acestor de
ziderate, vor contribui ca prietenia 
dintre poporul român și poporul a- 
merican să devină mai trainică, 
mai fructuoasă, vor duce Ia întă
rirea colaborării bilaterale, vor sti
mula intensificarea conlucrării ce
lor două state în vederea soluțio
nării problemelor majore ale con
temporaneității, potrivit cerințelor 
edificării unei noi ordini economice 
și politice mondiale.

Animat de tradiționalul spirit de 
ospitalitate, de sincere sentimente 
de cordialitate și prietenie fată de 
înaltul oaspete, poporul român a- 
dresează președintelui Gerald R, 
Ford și doamnei Elisabeth Ford, 
călduroasa urare de „bun venit pe 
pămîntul României !“.

Conferința internațională împotriva 
bombelor atomice și cu hidrogen

Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu 
primit cu deosebit interes de participant

TOKIO 1 Corespondentul Ager- 
pres transmite : La Tokio s-au des
chis. vineri, lucrările celei de-a 
XXI-a Conferințe internaționale îm
potriva bombelor atomice și cu hi
drogen. organizată de Consiliul ja
ponez împotriva bombelor atomice 
și cu hidrogen — GENSUIKYO. La 
conferință iau parte numeroși re
prezentanți ai mișcării pentru pace1 
din Japonia, delegați ai mișcărilor 
pentru pace din peste 20 de'țări și 
trimiși ai unor organizații interna
ționale. Din tana noastră participă 
un reprezentant al Comitetului na
țional pentru apărarea păcii.

Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, adresat partici- 
panților la cea de-a XXI-a Conferin
ță internațională împotriva bombe
lor atomice și cu hidrogen a fost 
prezentat în ședința inaugurală. Me

La O. N. U. a fost difuzată 
ca document oficial

Declarația solemnă comună româno-filipineză
NAȚIUNILE UNITE 1 — Cores

pondentul nostru transmite : La se
diul Națiunilor Unite din New York 
a fost difuzată, ca document oficial 
al Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite, „Declarația solem
nă comună a președintelui Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a președintelui Repu
blicii Filipine, Ferdinand Marcos", 

sajul s-a bucurat de un depsebit 
ecou, fiind primit cu puternibe a- 
plauze de către participant.

Luînd cuvîntul, Nobuo Kusano, di
rector general al GENSUIKYO. s-a 
pronunțat pentru organizarea unor 
acțiuni în vederea încheierii unui a- 
cord internațional privind interzice
rea completă a armelor nucleare și 
eliminarea pericolului unui război 
nuclear. „Acum este timpul, a sub
liniat vorbitorul, ca popoarele lumii 
întregi să se unească pentru a duce 
la o schimbare în viața politică in
ternațională, în scopul interzicerii 
totale a armelor nucleare".

Vineri seara a avut loc un miting 
pentru interzicerea totală a armelor 
nucleare, pentru ca tragediile de 
acum 30 de ani de la Hiroșima și 
Nagasaki să nu se mai repete. La 
miting au participat, de asemenea, 
delegații prezenți Ia lucrările Confe
rinței GENSUIKYO.

semnată la 12 aprilie de către cei doi 
șefi de stat.

★
MANILA 1 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Filipipe. Fer
dinand Mancos, a primit pe însărci
natul cu afaceri a.i. al României, 
Bogdan Baltazar. In cursul întreve
derii a,u fost abordate aspecte ale 
dezvoltării raporturilor bilaterale, in 
special în domeniul economic.

NEW YORK 1 (Agerpres). — O 
delegație a Republicii Democrate 
Vietnam, condusă de ambasadorul 
Nguyen Van Luu, a sosit Ia New 
York pentru a prelua locul de ob
servator pe lîngă Organizația Națiu
nilor Unite.

într-o declarație făcută pe aero
portul Kennedy, ambasadorul Nguyen 
Van Luu a transmis poporului a-

Extinderea colaborării 
între Kuweit și Mexic

KUWEIT 1 (Agerpres). — Comuni
catul comun dat publicității la înche
ierea vizitei oficiale de 4 zile a pre
ședintelui Mexicului, Luis Echeverria, 
în Kuweit, subliniază necesitatea in
staurării unei noi ordini internațio
nale, dreptul tuturor țărilor de a e- 
xercita deplina suveranitate asupra 
resurselor naționale, condamnînd, tot
odată, politica de intervenție in tre
burile interne ale altor state și pro
liferarea armelor nucleare. Comuni
catul relevă importanța Națiunilor 
Unite pentru salvgardarea păcii, men- 
ționînd necesitatea întăririi solidari
tății țărilor din lumea a treia în ca
drul organizației.

Documentul evidențiază dorința 
Mexicului și a Kuweitului de a ex
tinde schimburile economice și teh
nologice, stabilindu-se, în acest sens, 
înființarea unei companii mixte de 
investiții pentru finanțarea proiecte
lor industriale de interes comun. S-a 
convenit, de asemenea, crearea de 
comisii specializate pentru amplifi
carea schimburilor în sfera comer
țului și tehnologiei, în special în 
ceea ce privește petrolul, desaliniza
rea apei marine și producția agro
zootehnică. 

merican salutul poporului vietnamez, 
adăugind : „Guvernul Republicii De
mocrate Vietnam dorește să stabi
lească relații normale cu guvernul 
Statelor Unite ale Americii, pe baza 
acordurilor de Ia Paris. Sîntem opti
miști în ee privește instituirea unor 
relații mai bune între popoarele viet
namez și american, în interesul am
belor națiuni".

DE PRETUTINDENI
• UN NOU PAS PE 

CALEA FUZIUNII CON
TROLATE. Cercetările pri
vind fuziunea nucleară contro
lată au mai făcut, in S.U.A., un 
pas înainte — relatează agenția 
France Presse. In laboratorul 
„Lawrence Livermore" din Ca
lifornia s-a realizat fuziunea 
unor gaze la o temperatură, de 
13(i milioane grade C, ca „;{kz ■ ' 
reți" de reținere fiind folosite r 
cimpuri magnetice. Gazele pot 
fuziona și degaja energie înce- 
pind cu o temperatură de 100 
milioane grade, dar experien
țele efectuate pină acum cu a- 
jutorul cîmpurilor magnetice 
n-au permis să se depășească o 
temperatură de 30 milioane gra
de C. Cimpurile magnetice, fo
losite de data aceasta, au făcut 
ca fenomenul fuziunii să dureze 
5 milionimi de secundă, de 12 
ori mai mult decît a durat în 
experiențele de pină acum.

Necesitatea instituirii unei noi ordini 
economice internaționale 

subliniată în principalul document al reuniunii 
la nivel înalt a O. U. A.

KAMPALA 1 (Agerpres). — La 
Kampala au luat sfirșit lucrările ce
lei de-a XlI-a Conferințe la nivel 
înalt a Organizației Unității Afri
cane.

Participanții — șefi de stat și de 
guvern ai țărilor membre ale aces
tui organism panafrican — au exa
minat și aprobat documente de im
portanță majoră pentru popoarele 
Africii, de largă rezonanță interna
țională.

Astfel au fost adoptate principiile 
de bază ale documentului intitulat 
„Noua ordine economică", al cărui 
text va fi completat și definitivat 
de experți ai O.U.A., în cadrul reu
niunii programate pentru, jumătatea 
lunii’curente, la Addis ’ A-beba.^Do- 
eufrtentul afirmă necesitatea > respec
tării suveranității naționale asupra 
resurselor naturale și a instituirii li
nei noi ordini economice internațio
nale. care să tină cont de interesele 
tuturor statelor lumii. După cum s-a 
precizat, acest document urmează să 
fie prezentat de țările africane la 
Conferința ministerială de la Lima 
a statelor nealiniate și la Adunarea 
Generală a Națiunilor Unite.

Abordînd evoluția situației din An
gola, șefii de stat și de guvern a-

MISIUNE PORTUGHEZĂ DE CONCILIERE IN ANGOLA
LUANDA 1 (Agerpres). — Vineri a 

sosit la Luanda — centrul adminis
trativ al Angolei — o misiune mili
tară portugheză formată din Carlos 
Fabiao, șeful statului major al arma
tei de uscat, amiralul Rosa Coutinho 
și maiorul Jose Canto e Castro, 
membri ai Consiliului Revoluției — 
relatează agențiile France Presse și

LIMA

Conlucrare cu bune rezultate 
între specialiștii români și peruani

Preocuparea guver
nului revoluționar pe
ruan pentru valorifi
carea în folosul po
porului a resurselor 
naturale ale tării își 
găsește concretizare și 
în activitatea Institu
tului național pentru 
cercetări energetice, 
creat relativ recent, 
mai precis după pre
luarea puterii de către 
actualul regim. Ridi
carea unui șir de o- 
biective industriale, 
extinderea și intensifi
carea exploatării unor 
bogate zăcăminte e- 
nergetice au impus o 
sistematizare a pro
ducției și distribuirii 
curentului electric ca 
și a altor surse de 
energie. Ca urmare, în 
1972 au fost constitui
te întreprinderea de 
stat „Electro-Peru“ și 
institutul amintit — 
angrenat In activități 
tot mai complexe, in- 
cluzînd atît proiecte 
imediate, cît și de per
spectivă, acestea din 
urmă ținînd cont de 
necesitățile dezvoltării 
pînă în anul 2000.

Inginerul Emilie Na
varre Talavera, direc
torul institutului. înso
țește aceste explicații 
cu diapozitive proiec
tate pe un ecran, pre- 
zentîndu-ne date și 
cifre despre activita
tea bogată ce se des
fășoară la acest im
portant centru de cer

cetare. El are cuvinte 
de deosebită apreciere 
la adresa grupului de 
specialiști români, de
tașați aici să acorde 
asistentă tehnică, in 
cadrul acordurilor de 
colaborare dintre ță
rile noastre. „Sîntem 
foarte mulțumiți de 
cooperarea cu specia
liștii români — ne 
spune interlocutorul. 
Activitatea lor reflec
tă înțelegerea profun
dă a obiectivului nos
tru — efortul pentru 
independență tehnolo
gică, pentru dezvolta
rea Perului pe calea 
progresului și bună
stării. Efectuarea cer
cetărilor energetice, 
elaborarea studiilor și 
proiectelor de ingine
rie electrică presupun 
o înaltă calificare și o 
mare răspundere, pe 
care specialiștii ro
mâni le manifestă din 
plin".

în ziua cînd avea 
Ioc această convorbire, 
directorul institutului, 
ing. E. N. Talavera, a 
predat ministrului e- 
nergiei și minelor stu
diile pentru un număr 
de cinci proiecte de 
centrale electrice, prin
tre acestea și al cen
tralei termice de la 
Arequipa, de mare 
importanță pentru noi
le obiective ale indus
trializării în sudul 
peruan ; importantă va 
fi și centrala Restitu-

fricani au chemat la instaurarea pă
cii în această țară și au hotărît să 
trimită în Angola o comisie a O.U.A. 
în vederea concilierii a două mișcări 
de eliberare națională din acest te
ritoriu — M.P.L.A. și F.N.L.A. Cei 
prezenți la Kampala au cerut miș
cărilor de eliberare menționate să 
pună capăt imediat ciocnirilor arma
te ; Portugalia — care continuă să 
fie autoritatea legală în Angola, pînă 
la proclamarea independentei tării — 
a fost solicitată să-și exercite în mod 
plenar responsabilitățile ce-i in
cumbă.

A fost aprobată o declarație în pro-, 
blema Africii de Sud. adoptată îa 
sesiunea extraordinară a Consiliului 
ministerial' al O.U.A-.- de.ia Dar Es 
Salaam,- document în pare, eșțe re
liefată poziția comună a țărilor in
dependente de pe continentul african 
fată de necesitatea lichidării domi
nației coloniale și a eliberării Afri
cii, ca și față de regimurile rasiste 
din Rhodesia și R.S.A.

Participanții la reuniunea de la 
Kampala au adoptat o rezoluție cu 
privire la Insulele Comore, prin care 
se asigură întregul sprijin al O.U.A. 
pentru ca tînărul stat să surmonteze 
dificultățile, actuale de ordin politic 
și economic.

Reuter. Membrii misiunii vor stabili 
contacte cu reprezentanți ai părților 
interesate în vederea realizării în
cetării luptelor ce se desfășoară în
tre combatanți ai Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.) 
și ai Frontului Național pentru Eli
berarea Angolei (F.N.L.A.).

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

cion — cea de-a „treia 
etapă" a hidrocentra
lei de pe fluviul Man- 
tare — care va asigu
ra satisfacerea cererii 
de energie electrică a 
sistemului interconec
tat din regiunea cen- 
tru-nord.

Cooperarea cu spe
cialiștii români in do
meniul „transferului 
de tehnologie moder
nă" contribuie la acea 
acumulare de potențial 
științific autohton, de 
care ne vorbea direc
torul institutului. A- 
sistența tehnică româ
nească se referă la 
numeroase aspecte ale 
cercetării și proiectării 
— amenajări hidro
tehnice, lacuri de acu
mulare și baraje, ex
tinderea electrificării, 
introducerea unor noi 
tehnologii în proiecta
rea liniilor de înaltă 
tensiune. „Aș dori să 
mai relev — arăta in
terlocutorul nostru — 
că prezența specialiș
tilor români aici re
prezintă totodată o 
prețioasă formă de 
apropiere reciprocă. 
Transferul de tehnolo
gie este stimulat de 
dorința cunoașterii re
ciproce a valorilor spi
rituale, ceea ce expri
mă bunele relații de 
apropiere și de colabo
rare dintre țările 
noastre".

Euqen POP

Reuniunea de constituire 
a Sistemului Economic 

Latino - American
CIUDAD DE PANAMA 1 (Ager

pres). — Șeful guvernului panamez, 
Omar Torrijos, a inaugurat, la Ciu
dad de Panama, lucrările reuniunii 
constitutive a Sistemului Economic 
Latino-American (S.E.L.A.), la care 
participă 17 miniștri ai economiei și 
înalte oficialități guvernamentale din 
26 de state din America Latină și 
zona Caraibilor.

Sistemul Economic Latino-Ameri
can, propus de Mexic și Venezuela, 
este conceput ca tin important in
strument de extindere și dezvoltare 
a cooperării economice între țările 
din regiune.

Luînd cuvîntul în deschiderea reu
niunii ministeriale de. constituire a 
Și.ș.temului.. ..Economic . taiino-Amer 
rican^.^ppemjprul panamez, Omar 
Torrijos, a subliniat faptul că 
S.E.L.A. își propune ca principal o- 
biectiv să răspundă cu rapiditate 
problemelor economice ce confruntă 
America Latină de astăzi. El a men
ționat apărarea prețurilor la mate
riile prime și promovarea proiecte
lor de dezvoltare economică a țări
lor latino-americane.

Premierul panamez a declarat : 
..Trebuie să găsim rapid soluții cu 
și pentru America Latină, dar. in 
primul rînd, să accelerăm crearea 
mecanismului capabil să facă față 
realității economice și politice pe, 
care o trăim".

Secretarul mexican al patrimoniu
lui național. Francisco Javier Alejo, 
s-a referit în alocuțiunea sa la im
portanta unificării eforturilor depuse 
de țările continentului pentru stabi
lirea unei cooperări economice acti
ve. în.perspectiva unui susținut pro
gram de dezvoltare independentă.

LONDRA

Pregătiri în vederea 
celui de-al 34-lea Congres 
al P. C. din Marea Britanie

„în lupta pentru a- 
părarda și lărgirea 
drepturilor democra
tice. pentru condiții 
de viată și muncă mai 
bune, pentru transfor
mări democratice în 
societate, pentru pace 
și înaintarea spre so
cialism. oamenii mun
cii din Anglia au ne
voie de un partid co
munist puternic, cu 
rădăcini adinei și cu 
influentă în rîndul 
maselor populare" — 
a declarat secretarul 
general al partidului 
comunist din Marea 
Britanie. Gordon Mc 
Lennan, la o adunare 
publică la Londra.

în acțiunea de pre
gătire a celui de-al 
34-lea Congres națio
nal al partidului co
munist. care va avea 
loc spre sfîrșitul aces
tui an, campania con
sacrată creșterii rîn- 
durilor partidului și 
ale Ligii Tineretului 
Comunist. extinderii 
influentei lor în mase, 
strîngerii de fonduri 
pentru lărgirea activi
tății partidului si spo
ririi tirajului ziarului 
„MORNING STAR" o- 
cupă un loc deosebii 
de important. în a- 
cdastă campanie, așa 
cum s-a subliniat la 
ultima plenară a Co
mitetului Executiv al

partidului, s-au ob
ținut de pe acum o se
rie de succese. Astfel, 
numai în perioada 11 
mai — 16 iunie s-au 
strîns 29 242 lire ster
line.

Totodată, din rela
tările zilnice ale zia
rului ..Morning Star" 
se desprinde creșterea 
influentei partidului 
în rîndul maselor 
populare. Un număr 
important de oameni 
ai muncii — tineri 
și vîrstnici, bărbați 
și femei — se ală
tură partidului, creea
ză noi organizații în 
uzine și fabrici. Din
tre nenumăratele, e- 
xemple menționate în 
organul central de 
presă al partidului ci
tăm cîteva : Jack Rice, 
organizator al secției 
din Preston a puter
nicului sindicat al 
muncitorilor mecanici, 
a cerut să fie primit 
în rîndurile partidului 
cu convingerea ca „un 
partid comunist puter
nic capabil să unească 
în jurul clasei mun
citoare majoritatea 
populației reprezintă 
o garanție a succesu
lui luptei pentru pace, 
democrație 'si socia
lism".

Dave Hamby este 
membru al consiliului 
orășenesc din Newton

de presă
0 vizită oticială în Uniu

nea Sovietică a făcut între 28 
iulie și 1 august o delegație de acti
viști de partid din armată, condusă 
de general-maior Gheorghe Gomoiu, 
adjunct al ministrului apărării națio
nale, și secretar al Consiliului Poli
tic Superior al Armatei Republicii 
Socialiste România. La 1 august, de
legația a fost primită de general de 
armată S. L. Sokolov, prim-Iocțiitor 
al ministrului apărării 'al U.R.S.S., 
la convorbire luînd parte, de aseme
nea, șeful Direcției Superioare Po
litice a armatei și flotei maritime- 
militare sovietice, general de armată 
A. A. Epișev.

In Savoarea colaborării cu 
P.C.I, Umberto Agnelli, administra- 
tor-delegat al firmei Fiat, a declarat 
că Societatea este gata să colaboreze 
cu Partidul Comunist Italian pentru 
rezolvarea problemelor ce privesc 
orașul Torino. După cum se știe, ca 
urmare a succesului forțelor de stin
gă în cadrul recentelor alegeri ad
ministrative din Italia, în funcțiile 
de primar al orașului Torino, pre
cum și cele de președinți ai consi
liilor regional și provincial au fost 
aleși membri ai Partidului Comunist 
Italian.

Unul din principaîsle o- 
biective ale politicii inter
ns a statului Jamaica este era- 
dicarea corupției, șomajului și parazi
tismului social — a relevat primul 
ministru Michael Manley. Toate a- 
ceste fenomene — a declarat el Ia

Abbot. Pînă deunăzi, 
fusese președintele 
organizației laburiste 
locale. Dar, câ 'și alte 
sute și sute de cetă
țeni care în ultimele 
luni au aderat la par
tidul comunist, s-a de
cis să devină mem
bru al acestui par
tid „pentru a con
tribui la făurirea unei 
Anglii prospere si so
cialiste, in care oame
nii muncii să se bucu
re de roadele efortu
rilor lor".

Creșterea influentei 
partidului comunist 
își găsește expresie 
și din faptul că tot 
mai multi membri de 
partid sînt aleși în 
conducerile unor orga
nizații de masă sau 
sindicale. Astfel. Irene 
Swan, președinta par
tidului, a fost alea
să de curind în Co
mitetul executiv al 
marelui sindicat al sa- 
lariatilor publici.

Sub lozinca „Luptati 
pentru un viitor so
cialist. alăturîndu-vă 
Ligii Tineretului Co
munist" — se des
fășoară o intensă 
activitate în rîndul ti
neretului pentru spo
rirea numărului de 
membri.

Nicolae 
P1OPEANU 

o reuniune a Partidului Național 
Popular, de guvernămînt — afectea
ză procesul de dezvoltare economică 
și socială a țării și ele trebuie lichi
date cu desăvîrșire cit ma.i rapid.

In sala de expoziții a munici
palității din Amman a avut loc 
vernisajul expoziției de artiza
nat și artă decorativă româ
nească. Cuvîntul de deschidere 
a fost rostit de Talal Hikmat, 
directorul general al Departa
mentului pentru cultură și artă. 
Au luat parte reprezentanți ai 
Ministerului Culturii și Infor
mațiilor, un numeros public. Au 
fost apreciate in mod deosebit 
varietatea, costumelor naționale, 
pv&cmu^și obiectele de ceramir 
că și tapiserie.

Ministerul Afacerilor Ex
terne britanic a anun^at ca John 
Stewart, însărcinatul cu afaceri la 
Hanoi, a devenit, începînd de joi, 31 
iulie, ambasadorul Marii Britanii în 
Republica Democrată Vietnam.'

Chemare. Președintele Zam- 
biei, David Kenneth Kaunda, a adre
sat organelor de stat, militanților 
Partidului Unit al Independenței Na
ționale și întregului popor chemarea 
de a acționa intr-un front unit pen
tru asigurarea unor cantități sufi
ciente de alimente în țară.

A fost semnat la Algerun 
contract între firme de specialitate 
din Ungaria și Algeria, privind rea
lizarea unei fabrici de var în loca
litatea Saida, cu o capacitate anuală 
de 100 000 de tone.

Reprezentanții guverne
lor R. D. Cormane și Elveției 
hu semnat, la Berlin, acordul cu pri
vire la comunicațiile aeriene între 
cele două țări.

Tovarășul Luîs Corvalan 
reinternat în lagărul 

de la Ritoque
SANTIAGO DE CHILE 1 (Ager

pres). — La șapte zile după ce a fost 
operat de apendicită acută, secretarul 
general al Partidului Comunist din 
Chile, Luis Corvalan, a fost trimis în 
lagărul de concentrare de la Ritoque, 
la 150 km nord-vest de • Santiago de 
Chile — se arată într-un anunț al 
juntei militare chiliene, citat de a- 
gențiile Prensa Latina, France Presse 
și Reuter.

Secretarul general al P.C. din Chile 
a fost internat — după cum s-a pre
cizat — la 24 iulie în spitalul naval 
din Valparaiso, unde a fost operat de 
urgentă. Anterior, el fusese încarce
rat la Tres Alamos, în apropierea 
capitalei chiliene.

VIENA

Convorbiri cipriote intercomunitare
VIENA 1 (Agerpres). — Atribuțiile 

unui viitor guvern oentral. precum 
și situația persoanelor refugiate au 
constituit principalele subiecte ale 
discuțiilor care au avut loc. vineri, 
la Viena, în cadrul celei de-a treia 
runde a convorbirilor intercomuni
tare în problema cipriotă. Conducă
torii celor două delegații — Glafkos 
Clerides, din partea comunității ci
priote grecești, și Rauf Denktaș, li
derul ciprioților turci — au făcut, 
cu acest prilej, un schimb de vederi 
privind particularitățile și rolul unei 
viitoare structuri a statului cipriot, 
precum și solutionarea problemelor 
umanitare apărute in urma ostilită
ților care au avut loc în insulă, în 
legătură cu aceasta, la Viena s-a 
precizat că „au fost înregistrate pro
grese reale spre încheierea unui

După vizita efectuată în 
MarOC ministruI de externe al Tu
nisiei, Habib Chatty, a declarat că 
în cursul convorbirilor cu regele 
Hassan al II-lea și cu ministrul de 
externe marocan, Ahmed Laraki, au 
fost abordate chestiuni privind dez
voltarea cooperării dintre cele două 
țări și aspecte ale relațiilor dintre 
statele maghrebiene.

La Lisabona s_au redeschis 
lucrările Adunării Constituante a 
Portugaliei — relatează agenția A.N.I. 
Membrii acestui organism examinea
ză principiile fundamentale ale Con
stituției. propusă spre aprobare.

Taitacfei a aProbat bugetul țării 
pe 1976, cu 141 voturi pentru și 114 
contra, valoarea totală a acestuia ri- 
dieîndu-se la 3,120 miliarde dolari. 
După cum remarcă observatorii, vo
tul a fost de o importanță crucială 
pentru guvernul lui Kukrit Pramoj, 
care în caz de insucces ar fi trebuit 
să organizeze noi alegeri naționale.

„C.osmos-753" - noul sate' 
lit artificial al Pămîntului, lansat In 
Uniunea Sovietică, are la bord apa
ratura științifică' destinată continuă
rii cercetărilor spațiului cosmic — a- 
nunță agenția T.A.S.S. întreaga apa
ratură de la bordul lui „Cosmos-753“ 
funcționează normal.

Institutul brazilian al ca
felei a anunțat că au reînceput 
înregistrările de comenzi pentru 
vînzările de cafea. Exporturile 
acestui produs, Brazilia deținînd 
primul loc în lume în ce privește 
volumul producției anuale, fuseseră 
suspendate la 14 iulie, ca urmare a 
unui ger puternic ce a compromis 
culturile de cafea din sudul țării in 
proporție de 70 la sută. în această 
situație, în Brazilia se așteaptă o 
creștere considerabilă a prețului 
cafelei.'

Tratative in vederea
realizării unei colaborări
intre Mexic si C. A. E. R.

MOSCOVA 1 (De la corespondentul 
Agerpres). — O delegate a Statelor 
Unite Mexicane, condusă de amba
sadorul acestei țări în U.R.S.S., a 
purtat, la 30 iulie, la Moscova, tra
tative cu o delegație a C.A.E.R., con
dusă de secretarul Consiliului în ve
derea stabilirii unei colaborări între 
Mexic și C.A.E.R.

Cu acest prilej, s-a convenit asupra 
proiectului unei înțelegeri de colabo
rare, care urmează să fie prezentat 
spre adoptare organelor corespunză
toare ale C.A.E.R. și statului mexi
can.

Tratativele s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

acord privind reglementarea situației 
persoanelor refugiate".

Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, sub egida căruia se des
fășoară convorbirile intercomunitare 
în problema cipriotă, s-a declarat 
satisfăcut de atmosfera plină de în
țelegere a negocierilor, apreciind 
desfășurarea lor ca un semn 
încurajator pentru viitor.

Totodată, un purtător de cuvînt 
al secretarului general al O.N.U. a 
arătat că ședința de vineri a fost 
„folositoare și constructivă".

Actuala rundă de convorbiri ur
mează să se încheie la 2 august, cînd 
se așteaptă publicarea acordului rea
lizat in problema persoanelor refu
giate. S-a hotărât, de asemenea, or
ganizarea unei noi runde, care să 
aibă loc la sfîrșitul lunii august sau 
în primele zile din septembrie.

• MEDICAMENTE DIN
PLANTE. La Institutul de in
dustrializare a plantelor farma
ceutice din Poznan s-a realizat 
un extract de plante denumit 
„Cynarex" folosit sub formă de 
sirop pentru prevenirea îmbol
năvirii muncitorilor ce lucrează 
în mediu nociv de sulfură de 
carbon. De asemenea, în colabo
rare cu Institutul de medicină a 
muncii a industriei siderurgice 
și miniere din Zabrze s-a reali
zat extractul vitaminizat „Fito- 
term" destinat muncitorilor ce 
lucrează în sectoare cu tempe
raturi ridicate. Centrala indus
trială „Herbapol", care produce 
și medicamentele amintite, rea
lizează produse farmaceutice 
din plante în valoare de peste 
2 miliarde zloți anual.

• POARTĂ SPRE IN
VIZIBIL. Microscoapele elec
tronice ale uzinei de specialita
te din Sumi, U.R.S.S., sînt uti
lizate pe scară largă pentru stu
diul mecanismului îmbolnăviri
lor virotice, pentru crearea de 
noi aliaje, cercetări genetice în 
vederea făuririi de noi soiuri de 
fructe ș.a. Recent a fost realizat 
aici un model perfecționat de 
microscop electronic purtînd 
marca „EBM-100 LM“ care 
funcționează la tensiunea de 
200 kilovolți, cîntărește peste trei 
tone, mărește de peste 200 000 
de ori și permite efectuarea 
unor cercetări de înaltă tehnici
tate privind structura atomilor 
și chiar măsurarea distanței 
între aceștia.

• OMENIREA SI TEH
NOLOGIA. în vădită opo
ziție cu temerile exagerate ale 
unor ginditori occidentali în le
gătură cu viitorul societății u- 
mane, ca urmare a tehnologiză
rii implacabile din^ timpurile de 
azi, profesorul american Elting 
E. Morison își exprimă într-o 
recentă lucrare încrederea în ca
pacitatea omului de a stăpîni, Jf. , 
prin abordare realistă și fărăjgf 
prejudecăți, destinele universul 
lui terestru : „Trebuie să por- ■
nim de la ideea că lumea teh
nologiei urmează să fie con
cepută în așa fel îneît să ser
vească și nu să domine condiția 
umană. Ceea ce apare ca foar
te seducător din rațiuni finan
ciare sau interesant din punct 
de vedere tehnic trebuie, îna
inte de toate, să răspundă ce
rințelor superioare ale condiției 
umane".

® CONTRAVENiENTI 
LA LEGEA CIRCULAȚIEI.
20 661 de conducători auto din 
Elveția au pierdut, în 1974, pen
tru o perioadă mai mică sau 
mai mare, dreptul de a conduce. 
Cifra reprezintă o creștere de 
peste douăzeci și cinci la sută 
față-de anul precedent. Aproape 
jumătate din cei sancționați au 
fost în stare de ebrietate; iar 
peste 46 la sută au comis grave 
abateri de la siguranța circu
lației. Peste două mii de per
mise de conducere au fost anu
late, iar celelalte suspendate pe 
1—3 luni.

• ELECTROCARDIO
GRAMĂ PRIN TELEFON. * 
Recent, la clinica de cardiologie
a Institutului de medicină din 
Cracovia, condusă de prof. dr. 
Wladyslaw Krol, a început pen
tru prima oară în Polonia uti
lizarea electrocardiografie! prin 
telefon. Aparatura amintită cre
ează posibilitatea de acces la 
cea mai calificată asistență me
dicală cardiologies bolnavilor 
din cele mai îndepărtate colțuri 

. ale țării.

•DINAMISM DEMO
GRAFIC. Luna trecută popu
lația Braziliei a depășit 107 mi
lioane și, conform datelor Insti
tutului brazilian de geografie și 
statistică, va trece de 123 mili
oane în 1980. în decursul ultimi
lor 12 ani cei mai înalți indica
tori de creștere demografică 
s-au înregistrat în regiunile 
nordice și de sud ale țării.
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