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Continuind fructuosul dialog Ia nivel înalt 
româno-american, suț) auspiciile sentimentelor 
prietenești, de stimă și prețuire reciprocă 

-dintre cele două popoare, ieri a început

în cordialitatea 
primirii rezervate 
înaltului oaspete 
și-a găsit expresie 
voința comună 
a popoarelor 
României și S.U.A. 
de dezvoltare con
tinuă a relațiilor 
de conlucrare 
rodnică în inte
resul ambelor țări, 
al cauzei destin
derii, păcii și 
înțelegerii în 

întreaga lume

— Ceremonia sosirii pe aeroportul Otopeni —
La invitația președintelui Republicii Socialiste Româ

nia, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu. 
sîmbătă după-amiază au sosit în Capitală, într-o vizită 
oficială în țara noastră, președintele Statelor Unite ale 
Americii, Gerald R. Ford, împreună cu soția, Elisabeth 
Ford.

Actuala întîlnire dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Gerald Ford este menită să deschidă noi perspective 
extinderii și aprofundării relațiilor dintre cele două țări, 
corespunzător dorinței și intereselor ambelor popoare. 
Ea reprezintă, în același timp, o contribuție majoră la

cauza păcii, securității și colaborării rodnice intre na
țiuni. Evoluția favorabilă ,a raporturilor româno-ame- 
ricane confirmă adevărul de mare importantă princi
pială și practică potrivit căruia este nu numai necesar, 
dar și posibil ca între toate țările, indiferent de siste
mul lor social-politic, de mărimea lor. să se stabilească 
relații de egalitate în drepturi și respect reciproc, o 
conlucrare fructuoasă, că soluționarea durabilă și justă 
a problemelor internaționale care confruntă omenirea 
reclamă participarea activă a tuturor statelor, mari, mij

locii sau mici, contribuția lor efectivă la edificarea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

Iată temeiurile profunde pentru care opinia publică 
din țara noastră întîmpină cu caldă cordialitate pe pre
ședintele Gerald Ford, salută cu satisfacție vizita sa în 
România.

...Ceremonia sosirii înalților oaspeți americani a avut 
loc pe aeroportul Otopeni, care cunoaște atmosfera ca
racteristică marilor evenimente politice. Pe frontispiciul 
salonului oficial se află portretele celor doi președinți,

încadrate de drapelele de stat ale României și Statelor 
Unite. Mari pancarte poartă înscrise, în limbile română 
și engleză, urările : „Bun venit în Republica Socialistă 
România Excelentei Sale, domnul Gerald Ford, președin
tele Statelor Unite ale Americii !“, „Să se dezvolte con
tinuu relațiile de prietenie și colaborare dintre România 
și Statele Unite ale Americii, în interesul popoarelor 
noastre, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale !“, 
„Trăiască prietenia dintre poporul român și poporul
(Continuare în pag. a Il-a)

NICOLÂE CEAUȘESCU: «feri ar wz/ftr dumneavoastră 

să marcheze un nou moment important in prietenia 
și colaborarea dintre țările și popoarele noastre

GERALD FORD: Ne bucurăm că ne aflăm in tara domnea- 

voastră, o țară cu o istorie atit de bogată, cu frumuseți 
neasemuite și cu un popor mindru și independent

Stimate domnule președinte 
ai Statelor Unite ale Ameri'cii, 

' . Stimată doamnă Ford,
Doamnelor și domnilor,
Stimați tovarăși și prieteni.

Este o mare bucurie pentru mine 
și pentru ■ soția mea, pentru noi toți, 
de a vă avea ca oaspeți și de a vă 
adresa dumneavoastră, domnule pre
ședinte, și doamnei Elisabeth Ford, 
precum și colaboratorilor dumnea
voastră, un salut călduros, să vă în- 
tîmpinăm cu urarea noastră strămo
șească de bun venit pe pămîntul Re
publicii Socialiste România 1 (Aplau
ze, aclamații).

Doresc să remarc cu satisfacție 
cursul ascendent al relațiilor româ- 
no-americane. faptul că în ultimii 
ani schimburile economice au cunos
cut o creștere puternică : s-au inten
sificat colaborarea tehnico-științifică, 
schimburile culturale și de altă na
tură între țările noastre. însăși vizita 
dumneavoastră în România consti

tuie, după , părerea mea,, o ekpreșie 
elocventă a acestor relații, a dorinței 
popoarelor tomân și american de a 
conlucra tot .mai strîns în interesul 
reciproc, al cauzei înțelegerii, cola
borării și păcii intre toate națiunile.

Veniți în România a doua zi după 
încheierea tu succes a Conferinței 
pentru securitate și cooperare in Eu
ropa. Astfel, vizita dumneavoastră se 
înscrie în mod minunat în spiritul 
documentelor pe care le-am semnat 
împreună ieri, la Helsinki, și prin 
care am afirmat dorința comună. în 
numele popoarelor noastre; de a dez
volta colaborarea pe principiul de
plinei egalități, al respectului inde
pendenței și suveranității, al neames
tecului în treburile interne, al renun
țării la forță și la amenințarea cu 
forța în soluționarea problemelor din
tre state. Așa cum am menționat în 
declarația de la Helsinki, pentru tra
ducerea în viață a celor convenite în 
documentele semnate se impun efor
turi susținute pentru a asigura po

poarelor noastre, tuturor pațiumlpr p 
lume- mai dreaptă și mai bună, pen
tru a face ca copiii noștri, omenirea 
în general să nu mai cunoască gro
zăviile războiului, să trăiască în pace 
și prietenie (Aplauze puternice).

în timpul scurtei vizite pe care o 
faceți în țara noastră veți avea pri
lejul, domnule președinte, să cunoaș
teți preocupările și unele din realiză
rile poporului. român pe calea făuri
rii unei vieți noi, de bunăstare și 
fericire ; veți putea înțelege mai bine 
dorința poporului român de colabora
re cti poporul american, de pace și 
conlucrare cu toate popoarele lumii, 
fără deosebire de orinduire socială.

Aș dori ca vizita dumneavoastră 
să marcheze un nou moment impor
tant în prietenia și colaborarea dintre 
țările și popoarele noastre. Cu aceas
tă dorință vă urez să vă simțiți cit 
mai bine în mijlocul poporului ro
mân, care vă primește cil stimă, prie
tenie și ospitalitatea sa tradițională. 
(Aplauze, aclamații).

Domnule-președinte, , ,
Doamnă Ceaușescu,
Doamnelor și domnilor.
Doamna Ford, fiul nostru Jack și 

cu mine sîntem onorați și ne bucurăm 
că avem prilejul să vizităm Româ
nia. Ne bucurăm că ne aflăm în țara 
dumneavoastră fără asemănare, o 
tară cu o istorie atit de bogată, cu 
frumuseți naturale neasemuite și cu 
un popor mîndru și independent.

După cum vă amintiți probabil, 
domnule președinte, acum cîteva luni 
m-am întîlnit la Casa Albă cu un 
splendid grup de tineri români. Am 
găsit în ei niște ambasadori minu
nați, excelenți ai prieteniei dintre 
țările noastre.

Domnule președinte,
Să asigurăm generațiilor viitoare o 

lume mai normală, relaxată și paș
nică. Trebuie, să găsim căi pentru a 
spori cooperarea reală și directă din
tre toate popoarele. între principiile 

pe. cape noi amî.ndoi le prețuim este 
dreptul fiecărei națiuni la iiidepen- 
ddnțâ și suveranitate. Credem că fie
care națiune are dreptul la existența 
sa pașnică, fără să fie amenințată 
cu forța, și credem că toate statele 
sint egale în drepturi, indiferent de 
mărimea sau sistemul lor, de nivelul 
lor di dezvoltare. Principii ca acestea 
au fost incluse în documentul pe 
care l-am semnat la Helsinki. Amin- 
doi, domnule președinte, ne-am stră
duit mult și va trebui să continuăm 
să ne consacrăm eforturile pentru a 
face ca toate aceste principii să de
vină realitate în viața internațională, 
în acest spirit, aștept cu- plăcere con
vorbirile noastre privind problemele 
internaționale care ne preocupă.

Relațiile noastre bilaterale, domnu
le președinte, sint bune. Mă bucură 
că Congresul nostru a aprobat acor
dul comercial americano-român. 
Acesta creează noi posibilități re
ciproc avantajoase, mai ales în do
meniul comercial și economic.

I Sînt încredințat că putem, continua 
Împreună relațiile noastre in multe, 
multe domenii.

Domnule președinte,
Știu că convorbirile noastre In 

timpul șederii mele în țara dum
neavoastră vor fi foarte productive, 
tot așa cum au fost cu prilejul vizitei 
dumneavoastră la Washington, în 
iunie. Și de data aceasta scopul nos
tru va fi de a căuta o cooperare mai 
strînsă între România și Statele 
Unite.

Aștept cu mult interes convorbirile 
noastre în orele care urmează.

în numele poporului american, vă 
aduc dumneavoastră, domnule pre
ședinte, familiei dumneavoastră și 
poporului român salutările cele mai 
calde și urările cele mai bune pen
tru pace și prosperitate 1 (Aplauze ; 
aclamații).

In timpul dineului oficial

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
La Palatul Republicii au început, 

sîmbătă, 2 august, convorbirile 
oficiale între președintele Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Statelor 
Unite ale Americii, Gerald R. Ford.

La convorbiri participă, din 
partea română, Manea Mănescu, 
prim-ministru al guvernului, și 
Geprge Macovescu, ministrul afa

cerilor externe, iar din partea 
americană, Henry A. Kissinger, 
secretar de stat și asistent al pre
ședintelui pentru problemele secu
rității naționale.

într-o ambianță cordială, de sti
mă și respect reciproc, caracteris
tică întîlnirilor la nivel înalt 
româno-americane, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Gerald R.

Ford au reluat schimbul construc
tivi» de vederi desfășurat la începu
tul acestei veri la - Washington. 
Continuînd dialogul consacrat 
examinării unui larg cerc de pro
bleme de interes comun, cei doi șefi 
de stat au relevat cu satisfacție e- 
voluția favorabilă, cursul ascendent 
al raporturilor bilaterale, în con
formitate cu principiile înscrise în

Declarația comună, semnată cu 
doi ani în urmă de președinții 
României și Statelor Unite ale 
Americii, precum și cu orientările 
stabilite în Declarația româno- 
americană privind cooperarea eco
nomică, industrială și tehnico- 
științifică. în spiritul acestor im-
(Continuare în pag. a III-a)
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ofal oferit de radinele lisoteo Ceausescu si towăsa Bene Cearas 
în onoarea presedintetai Gerald Fard si a stais EfeM Fard

Toasturile președinților Nicolae Ceaușescu și Gerald Ford
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găsirea în Capitală.
(Urmare din pag. I) 

american !“, „Trăiască pacea și co
laborarea dintre toate popoarele lu
mii 1".

Aeronava prezidențială, Însoțită de 
avioane cu reacție ale forțelor noas
tre armate, iși face apariția deasupra 
aeroportului la ora 16,15, apoi ate
rizează.

La coborirea din avion, președin
tele Gerald R. Ford și Elisabeth 
Ford sînt întimpinați cu cordialitate 
de președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. Cei doi 
președinți iși ktring Îndelung mîinile.

La rindul lor.’ tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Elisabeth Ford 
se salută cu căldură.

Președintele Gerald R. Ford este 
Însoțit in această vizită de Henry A. 
Kissinger, secretar de stat și asis
tent al președintelui pentru proble
mele securității naționale, Robert T. 
Hartmann, consilier al președintelui, 
Ronald S. Nessen, secretarul pentru 
presă al președintelui, general-loco- 
tenent Brent Scowcroft, adjunct al 
asistentului președintelui pentru pro
blemele securității naționale, Richard 
B. Cheney, adjunct al asistentului 
președintelui, Helmut Sonnenfeldt, 
consilier la Departamentul de Stat, 
Arthur Hartman, asistent pentru pro
blemele europene al secretarului de 
stat.

In întîmpinarea tnalților oaspeți a- 
mericani au venit, de asemenea, to
varășii Manea Mănescu, Emil Bobu, 
Ștefan Voitec, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas. Petre Lupu. Paul Ni- 
culescu, Gheorghe Oprea. Gheorghe 
Pană, Ion Pățan. Dumitru Popescu, 
Iosif Uglar, Nicolae Giosan, Ion Io- 
niță, Ioan Ursu, Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, alți membri ai guver
nului, conducători de instituții cen
trale, personalități ale vieții știin
țifice și culturale, generali.

Sînt de față ambasadorul României 

Ia Washington, Corneliu Bogdan, și 
Harry Barnes jr., ambasadorul S.U.A. 
la București.

Un grup de pionieri oferă buchete 
de flori președinților Nicolae 
Ceaușescu și Gerald Ford, tovarășei 
Elena Ceaușescu și doamnei Elisabeth 
Ford.

Comandantul gărzii de onoare pre
zintă raportul. Sînt intonate apoi 
Imnurile de stat ale Statelor Unite ale 
Americii și Republicii Socialiste 
România. în vreme ce. in semn de 
salut, răsună douăzeci și una .de salve 
de artilerie.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Gerald R. Ford trec in revistă garda 
de onoare.

Ceremonialul sosirii continuă cu 
prezentarea șefilor misiunilor diplo
matice acreditați la București, a per
soanelor oficiale române sosite în în- 
tîmpinare.

Cei doi șefi de stat urcă apoi pe 
podiumul special amenajat. Președin
tele Nicolae Ceaușescu și președintele 
Gerald Ford rostesc alocuțiuni, ur
mărite cu interes de toți cei nrezenți. 
după care iși string mîinile încă 
o dată, cu căldură.

Miile de cetățeni ai Capitalei afiați 
pe aeroport fac o însuflețită mani
festație de simpatie președinților 
Nicolae Ceaușescu și Gerald Ford, 
aclamă pe șefii de stat ai celor două 
țări.

în aplauzele și uralele mulțimii, 
care flutură stegulețe purtînd culo
rile României și Statelor Unite, cei 
doi președinți părăsesc aeroportul, 
într-o mașină escortată de motoci- 
diști.

Aceeași atmosferă domnește de-a 
lungul întregului traseu străbătut de 
coloana oficială. Pe marile artere ale 
Bucureștiului flutură drapelele de 
stat ale celor două țări, se află pa
nouri și eșarfe pe care sînt înscrise 
cuvinte de salut, urări de progres, 
prosperitate și pace poporului ame

rican. Zecile de mii de cetățeni ai 
Capitalei salută cu căldură oe pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Gerald 
Ford, iși reafirmă sentimentele prie
tenești fată de poporul american.

•în Piața Scînteii. președinții 
Nicolae Ceaușescu și Gerald Ford 
sînt întimpinati de oficialitățile con
siliului popular municipal.

Aici, primarul general al Capitalei, 
Gheorghe Cioară, a inmînat pre
ședintelui Gerald Ford cheia orașu
lui București.

Vă rog să-mi permiteți — a spus 
el — ca în numele Consiliului popu
lar al municipiului București să vă 
urez dumneavoastră, mult stimate 
domnule președinte Gerald Ford și 
stimată doamnă Elisabeth Ford, oas
peților americani care vă însoțesc, 
un cordial bun venit

Pe dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
pe dumneavoastră, mult stimată to
varășă Elena Ceaușescu. comuniștii, 
toti cetățenii Bucureștiului vă salu
tă cu multă dragoste și respect.

Vă rog să-mi permiteți, domnule 
președinte Gerald Ford, să vă în- 
mînez cheia orașului București ca 
simbol al ospitalității cetățenilor ca
pitalei Republicii Socialiste România, 
al stimei și considerației față de 
poporul american, fată de înalții săi 
reprezentanți, care astăzi ne cinstesc 
cu vizita lor în Capitală.

Mulțumind, președintele Gerald 
Ford a spus :

Domnule președinte Ceaușescu, 
doamnă Ceaușescu,

Domnule' primar,

Mirtunat popor al Bucureștiului, 
minunat popor al României.

Permiteti-mi să vă exprim, în nu
mele doamnei Ford, al fiului nostru 
Jack și al meu personal, recunoștința 
față de această minunată primire ce 
ne-ați rezervat-o. Cheia orașului 

București ilustrează în mod grăitor 
legăturile dintre popoarele României 
și Statelor Unite ; primesc această 
cheie ca o expresie a legăturilor 
strînse ce se dezvoltă intre popoarele 
noastre, care vor crește și vor în
flori. Venind de la aeroport am 
putut vedea frumoase livezi, ogoare, 
dar ceea ce m-a impresionat in 
mod deosebit a fost poporul prie
tenos și cald al acestei țări pe care 
avem ocazia de a o vizita. Doamna 
Ford, fiul nostru și eu dorim să vă 
mulțumim din adîncul inimii și în 
numele poporului american pentru 
această primire călduroasă ce ne-a 
fost rezervată în București.

Coloana oficială se îndreaptă apoi 
spre Piața Victoriei, unde pionieri 
trompetiști intonează semnalul de 
onor.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Gerald Ford se opresc, în fata drape
lului Republicjj Socialiste România, 
primesc raportul pionieresc. Un grup 
de copii oferă flori, cravate și in
signe pionierești președinților Nicolae 
Ceaușescu și Gerald Ford, tovarășei 
Elena Ceaușescu și doamnei Elisa
beth Ford.

Răspunzînd acestor calde manifes
tări, cei doi președinți îmbrățișează 
pe copii. în mijlocul pieței, grupuri 
de dansatori, tineri în frumoase cos
tume naționale, dau ceremoniei un 
aer sărbătoresc, specific tradiționalei 
ospitalități, a poporului român.

Cei doi președinți, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Elisabeth Ford 
se prind într-o însuflețită horă.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Gerald Ford se îndreaptă apoi, în 
aclamațiile mulțimii, spre reședința 
rezervată înalților oaspeți.

Aici, intr-o ambianță cordială, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Gerald 
Ford, tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Elisabeth Ford se întrețin 
îndelung, într-o atmosferă de caldă 
cordialitate.

(Agerpres) Scurt popas în Piața Scînteii

Pe parcursul întregului traseu,
I

călduroase manifestări ale cetățenilor Capitalei

Aclamații pentru cei doi președinți în semn de prietenie, sînt fluturate stegulețe românești și americane

Scriitorii despre actualitatea socialistă a țării

Da, auzisem despre ceî 
din Bivolari. Da, știam 
despre ei cîteva lucruri su
mare, atît cit ar fi încăput 
într-o știre de presă. Că a- 
colo, într-un îndepărtat colț 
de țară, pe malul Prutului, 
în hotar cu județul Boto
șani, ar exista o mină de 
oameni inimoși, dintre 
care vfeo trei și-au făcut 
numele auzit în toată țara.

M-am dus să-i caut : trei 
bărbați în floarea vîrstei, 
oameni care, in anul elibe
rării patriei, abia intrau în 
adolescență. Primul, Con
stantin Șaîaru, inginer zoo
tehnist, are mîndria de a 
fi ridicat ferma zootehnică 
a unei, cooperative agricole 
de producție la nivel indus
trial. Moldovean blajin, 
cu vorbirea molcomă, este 
un bărbat de vreo 45 de 
ani, cu fața brăzdată de 
crivățul iernilor aspre, de 
vîntul sec al verilor fără 
ploi, față blîndă de pe care 
nu dispare zîmbetul, dar o 
cută verticală pe frunte, 
între sprîncene, îi trădea
ză hotărîrea de a birui cu 
orice preț, pasiunea care 
nu cedează dezarmării.

Al doilea, Gheorghe 
Hristea, emul al facultății 
de agronomie din Iași, a 
venit cu vreo 15 ani în 
urmă „la practică" în Bivo
lari, și n-a mai plecat de 
aici. Fața, ca din sculpturile 

maramureșene ale lui Vida 
Gheza, cu toate trăsăturile 
reliefate în pozitiv, cu rîs 
puternic, sănătos, cu ochi 
albaștri pe chip bălai, făp
tura vînjoasă, colțuroasă, 
cu brațe puternice șî voce 
cu cel puțin zece decibeli 
peste medie. Ride zdravăn, 
prinde ca-n clește, pumn ca 
sceptrul domnilor Moldo
vei, piept în care inima tre
buie să bată cu alt puls de- 
cît cel al liniște! blajine. 
A fost și rămîne, alăt.uri de 
ceilalți, inițiatorul introdu
cerii unei orientări științi
fice în agricultura bivolă- 
renilor.

Al treilea, mic de stat, cu 
toată hîtroșenia moldove
nească în ochii cu priviri 
ascuțite, tăioase, este ingi
nerul piscicol Nichifor 
Goroch, care tot trebăluieș- 
te printr-o incredibilă îm
părțire de iazuri și heleștee 
apărute între dealurile mol
come din împărăția Bivo
larilor, născute din visele 
lui și din puterea de con
vingere asupra cooperato
rilor care, crezîndu-1. au 
făcut cele cuvenite : 60 de 
hectare de heleștee și ia
zuri, salbă cristalină între 
dealurile grele de pome- 
turi, de podgorii și ogoare 
în care verdele porumbului 
se leagănă în bătaia vîn- 
tului ca talazurile unei 
mări' de smarald.

Despre acești trei oa
meni — și cîți alții, ca ei, 
n-or mai fi existînd la Bi
volari ? — s-ar putea scrie, 
cred, un întreg roman. Fie
care — un destin aparte 
dar. pe cit de personal, pe 
atît de adine implantat în 
destinul colectivității. Se 
spune despre soartă că ea 
este așa cum și-o face o

mul. Adeverirea afirma
ției este ușor de constatat 
la Bivolari. Sat sărac pină 
după primii ani ai coope
rativizării agriculturii, cu 
pămînturi, „de la 64", adi
că de la împroprietărirea 
din 1864, ogoare înspinate, 
hăcuite de haturi, secerate 
de șuierul lui „traistă- 
goalâ", vii hibride producă
toare de „molan", pește ioc. 
vite costelive. pometuri 
puține, adică ce s-a prins 
și s-a încăpățînat să rezis

te, corcoduși și mulți sal- 
cîmi — copacii săracilor.

Cum se face că „pămîn- 
turile de la 64",, cu o pro
ducție de boabe de șapte- 
opt saci la hectar, au ajuns 
cel mai mănos ogor al coo
perativei ? Viile hibride, 
mărăcinișurile, pilcurile de 
salcîmi, care ocupau cele 
mai bune terenuri arabile, 

Performantele harnitiei
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au fost defrișate. S-au 
plantat podgorii cu viță no
bilă și de pe 154 hectare 
cu vie se obține acum. în 
medie, cite un vagon de 
struguri la hectar. Pometu- 
rile s-au așternut pe dealuri 
în 130 de hectare de livezi, 
din care mai mult de ju
mătate în culturi intensive, 
cărora Ii se adaugă în acest 
an — după exemplul celor 
din Voineștii Dîmboviței, 
care scot cile cinci va
goane de mere dintr-un 
hectar de „Golden" și 

„Frumos de Voinești" — 
încă 77 hectare de meri în 
cultură superintensivâ.

Porcii lui Constantin Șa- 
laru sînt curați și ferchezi, 
„benzile" lui „rulante" din 
ferma patrupedelor grohăi- 
toare au dat o producție de 
234 tone carne, vîndute în 
1974 statului, aducînd bivo- 
lărenilor locul I pe județ 

în cadrul întrecerii socia
liste .dintre cooperatori. A- 
celași loc a fost obținut la 
producția agricolă — pentru 
al doilea an consecutiv — 
și tot locul I la producția 
de pește —, acea „incredi
bilă" fermă a lui Nichifor 
Goroch care scoate în me
die 2 530 kg de crap la hec
tarul de „luciu" de apă în 
iazurile unde .prosperă peș- 
timea fitofagă, cea care nu 
se mai vrea furajată, ci îi 
este de-ajuns să i se stimu
leze vegetația acvatică prin 

îngrășarea „ogoarelor de 
pește" cu bălegar și îngră
șăminte chimice. Zic „in
credibila" fermă piscicolă 
dintre dealurile Bivolarilor 
deoarece aici n-a existat 
nici o tradiție piscicolă — 
decît, poate, doar pe vre
mea lui Ștefan cel Mare, 
care cerea ca în fiecare sat 
al Moldovei să existe un 

iaz sau un heleșteu, ca și o 
prisacă obștească — iar 
recoltele de pește obținute 
aici an de an le par pînă 
și specialiștilor de necre
zut. „Aș vrea să faci mata 
ceva’ — îmi spune Nichifor 
Goroch — să născocești o 
chestie așa, să i se ducă 
buhul, o poveste ca aia cu 
Petrache Lupu de la Magla- 
vit care, deși era gogonată 
și de rîsul lumii, se duceau 
oamenii s-o vadă, și cer 
una ca asta numai pentru 

a-i urni din loc pe cei ce 
nu cred in performanțele și 
în experiența no.astră — 
generalizabilă la scara în
tregului județ Iași — și 
să-i faceți să vină, să vadă, 
să creadă, 'să judece sin
guri și să hotărască : fac 
și ei, ori nu fac ? !“

Salba aceea de iazuri și 
heleștee din Valea lui Tra- 

ian nu este un „miracol", 
ci numai demonstrația pu
terii omului de a conlucra 
cu natura, dîndu-i con
cursul și neangajindu-se 
în conflicte cu ea, într-o 
luptă inegală care, de alt
fel, nu se soldează nicio
dată cu altceva decît cu 
păgubirea omului. Expe
riența din Valea lui Traian 
demonstrează superioritatea 
fermelor mici in condițiile 
caracteristice zonelor de a- 
celași fel, dacă iși dovedesc 

rentabilitatea. Este cazul 
tuturor văilor din nordul 
Moldovei, din județele Iași 
și Botoșani, unde — spun 
specialiștii — se pot ame
naja circa 15 000 ha de ia
zuri, care ar putea da peste 
20 000 tone pește in fiecare 
an. Aici, Ia Bivolari, bene
ficiul net dfn piscicultura 
este de 14 500 lei la hectar, 
incluzînd valoarea investi
țiilor de aproximativ 1 mi
lion de lei.

Da, bivolărenii pot vorbi 
de milioane. Pentru că au 
oameni de milioane. Pentru 
că, pornind cu ei la drum, 
n-au mai făcut meseria 
„după ureche", ci au pus 
cartea înaintea acțiunii 
spre a-i netezi drumul. A- 
cum, au milioane. Iși irigă 
pămînturile prin aspersoa- 
re. căci le dă mina, fac sola
rii pentru legume, iși în
mulțesc turmele și cirezile, 
plantează noi podgorii și li
vezi. Averea lor obștească 
se ridică Ia 23 milioane, iar 
numărul membrilor coope
ratori este de 1 918 și ogoa
rele lor se întind peste 
4 000 de hectare. Iși fac 
planuri privind urbanizarea 
comunei lor după 1980. Iși 
fac planuri ca niște adevă- 
rați viitorologi, calculind 
capitalul-uman de care vor 
dispune,’ scrutînd căile de 
ridicare a calificării pentru 
muncile în agricultură, ca 

această ramură să-și păs
treze forța de muncă tinără 
oferindu-i toate efectele 
politicii apropierii satului 
de oraș. „Tineretul ar ră
mîne să muncească la sat 
— îmi spune Gheorghe 
Hristea — dar el vrea mai 
multă tehnică. In agricul
tură trebuie să pregătim a- 
ceiași muncitori de înaltă 
calificare ca și pentru elec
trotehnică" — conchide el 
și vocea îi sună imperios, 
ca în rostirea oricărei con
vingeri profunde care ex
clude îndoiala.

Da, aici, la Bivolari, 
unde hălăduia „traistă- 
goală" șuierînd prin hamba
rele pustii, oamenii sfidea
ză asprimea naturii imblin- 
zindu-i firea cu hărnicia 
lor. Da, aici la Bivolari, 
unde roada pămîntului era 
pe sponci, unde vaca păș
tea mărăcini, unde mirosul 
de pește nu ajungea, unde 
oaia-și pierdea lina prin 
scaieți, unde salcimii iși 
vînzoleau crengile negre 
sub șuierul crivățului, oa
menii trăiesc acum ome
nește, socotesc gospodărește 
și hotărăsc de pe poziția 
celor ce dețin o avere de 
peste douăzeci și trei de 
milioane. Asta, pentru că 
au printre ei. și in fruntea 
lor, oameni de milioane i
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portante documente au fost exa
minate noi posibilități, modalități 
și domenii de conlucrare intre cele 
două țări, în scopul impulsionă
rii colaborării economice, tehnico- 
științifice și culturale, a cooperării 
în sfera producției materiale, a 
schimburilor comerciale. In con
text s-a apreciat că așezarea rela
țiilor economice pe baze nediscri
minatorii — ca urmare a ratifică
rii de către Congresul S.U.A. a A- 
cordului comercial cu România 
incluzînd clauza națiunii celei mai 
favorizate — este de natură să 
degreveze și să stimuleze extinde
rea acestor relații, fn folosul reci
proc și cu repercusiuni pozitive 
asupra ansamblului raporturilor

româno-americane, corespunzător 
intereselor ambelor popoare, ale 
păcii și cooperării internaționale.

Au fost abordate, de asemenea, 
aspecte ale actualității internațio
nale. subliniindu-se că problemele 
complexe ale contemporaneității 
își pot găsi o soluționare justă și 
durabilă prin participarea egală în 
drepturi și acțiunea unită a tuturor 
statelor, indiferent de orînduirea 
ior socială și de mărimea lor.

Arătînd că este deosebit de sem
nificativ faptul că actuala întîlnire 
româno-americană la nivel înalt 
are loc imediat după înche.ierea cu 
succes, a . Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Ge
rald R. Ford au reafirmat hotărîrea

României și a Statelor Unite ale 
Americii de a contribui la transpu
nerea în practică a prevederilor 
Actului final al conferinței, la rea
lizarea de noi pași pe drumul în
făptuirii unei reale securități și a 
unei rodnice colaborări pe conti
nentul european și în lume.

Convorbirile au exprimat, tot
odată, voința ambelor țări de a 
conlucra în interesul consolidării 
cursului spre destindere, al regle
mentării prin mijloace politice a 
chestiunilor litigioase existente în 
lume, al instaurării unor noi relații 
internaționale, al cauzei popoare
lor, al păcii, colaborării și înțele
gerii internaționale.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie.

Depunerea unei 
coroane de flori
La scurt timp după sosire. pre

ședintele Statelor Unite ale Americii, 
Gerald Ford, a depus, în semn de 
omagiu, o coroană de flori la Mo
numentul eroilor patriei.

împreună cu înaltul oaspete se 
aflau personalitățile oficiale ameri
cane care îl însoțesc pe președintele 
S.U.A. în vizita în țat'a noastră.

La solemnitate au luat parte Emil 
Bobu. vicepreședinte al Consiliului de 
Stat. Gheorghe Cioară, primarul ge
neral al Capitalei, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, general
colonel Sterian Țîrcă. adjunct al mi
nistrului apărării naționale. Corneliu 
Bogdan, ambasadorul României la 
Washington.

La sosirea președintelui american, 
o gardă militară a prezentat onorul. 
Au fost intonate apoi imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Statelor Unite ale Americii.

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

Solemnitatea s-a încheiat cu defi
larea gărzii de onoare.

(Agerpres)DINEU OFMAl OFERIT DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCD ȘI TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU ÎN ONOAREA PREȘEDINTELUI GERALD FORD ȘI A DOAMNEI ELISABETH FORD
Președintele Republicii Socialiste 

România. Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu au oferit un 
dineu oficia] în onoarea președintelui 
Statelor Unite ale Americii, Gerald 
R. Ford, și a doamnei Elisabeth Ford.

La dineu au luat parte tovarășii 
Manea Mănescu, Emil Bobu, Ștefan 
Voitec. Cornel Burtică. Gheorghe 
Cioară. Emil Drăgănescu. Janos Fa- 
zekas. Petre Lupu. Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea. Gheorghe Pană. 

Ion Pățan. Dumitru Popescu. Iosif 
Uglar. îlie Verdeț, Ștefan Andrei, 

' Iosif Banc. Mihai Gere. Nicolae Gio- 
san. Ion Ioniță. Ioan Ursu. Angelo 
Miculescu. viceprim-ministru al gu
vernului. George Macovescu. minis

trul afacerilor externe, alți membri 
ai guvernului, conducători ai unor 
instituții centrale, reprezentanți ai 
vieții noastre științifice și culturale.

Au participat Henry A. Kissinger, 
Robert T. Hartmann, Ronald S. Nes- 

sen, Brent Scowcroft, Richard B. 
Cheney, Helmut Sonnenfeldt, Arthur 
Hartman.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Washington și ambasa
dorul S.U.A. la București.

în timpul dineului, desfășurat In
tr-o ambiantă de caldă prietenie, 
președintele ■ Nicolae Ceaușescu și 
președintele Gerald R. Ford au rostit 
toasturi.

Urmărite cu interes și subliniate cu 

aplauze de cei prezenți la dineu, 
toasturile celor doi șefi de stat au 
fost marcate. în mod solemn, la în
cheierea lor, de imnurile de stat ale 
S-.U.A. și României.

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu Toastul președintelui Gerald Ford
Domnule președinte.
Doamnă Elisabeth Ford,
Doamnelor și domnilor.
Prieteni și tovarăși.
Aș dori încă o dată să exprim bucuria 

noastră, a tuturor, pentru că ii avem ca 
oaspeți ai României pe președintele Sta
telor Unite și pe doamna Ford, pe colabo
ratorii domniei sale, această vizită înscri- 
indu-se în dezvoltarea continuă a relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre popoarele 
noastre.

Cred că nu-mi veți lua în nume de rău 
dacă voi menționa că acum șase ani, în 
aceeași zi, am primit pe primul președinte 
al Statelor Unite care a vizitat vreodată 
România. Printr-o coincidentă — pentru câ 
nu a fost programat așa — dumneavoastră 
veniti în România în aceeași zi, exact după 
șase ani. Atunci, vizita președintelui S.U.A. 
în România era considerată — bineînțeles, 
doar de unii — drept un lucru excepțio
nal. De atunci. în lume s-au petrecut 
schimbări de importantă deosebită. în pri
mul rînd aș dori să menționez, cu multă 
satisfacție, faptul că relațiile dintre Româ
nia și Statele Unite ale Americii au cunos
cut un progres foarte puternic. S-au sem
nat în acești ani multe acorduri. în diferite 
domenii de activitate, printre care recentul 
acord în domeniul relațiilor comerciale, 
care a fost ratificat astăzi. în unanimitate, 
de Consiliul de Stat, fiind aprobat, de ase
menea, cu puține zile în urmă, de Senatul 
și de Camera Reprezentanților ale Statelor 
Unite. Am putea spune că. odată cu intra
rea în vigoare a acestui acord; prin care 
țările noastre își acordă reciproc clauza 
națiunii celei mai favorizate — dar. desi
gur, trebuie să recunosc că România va 
avea din aceasta un cîștig important — se 
deschid perspective ample pentru dezvol
tarea relațiilor economice dintre țările 
noastre. Pentru a nu se crede cumva că 
România a cîștigat cine știe ce avantaie, 
trebuie să spun că aceasta înseamnă de 
fapt că produsele românești vor beneficia 
pe. piața Statelor Unite de tratament egal 
șl de aceleași drepturi egale cu produsele 
altor state ; urmează, desigur, ca ■ aceste 
produse să-șj dovedească competitivitatea 
— tehnică, economică și calitativă. .

în ultimii ani. schimburile noastre au 
crescut de aproape patru ori. Am convin
gerea că. prin intrarea în vigoare a actua
lului acord. în următorii cîțiva ani vom pu
tea. de asemenea, să sporim de cîteva. ori 
schimburile noastre economice, cooperarea 
în producție : putem să depășim chiar 1 
miliard de dolari în următorii trei-patru 
ani.s

După cum vedeți, domnule președinte, 
și noi sîntem oameni foarte practici și. de 
aceea, vorbim în primul rînd de proble
mele schimburilor economice, de proble
me materiale. Dar nu aș putea să nu 
menționez și faptul că. în acești ani. s-au 
încheiat acorduri în domeniul colaborării 
tehnico-științifice. culturale, că s-au in
tensificat foarte mult schimburile în dife
rite domenii de activitate. Numai în ultimii 
cîțiva ani. peste 5 000 de tineri americani 
au venit să-și petreacă cîteva săptămîni 
de odihnă in România, iar de anul trecut 
și tineri români au început să meargă în 
Statele Unite. în cadrul schimburilor de
numite „Ambasadori ai prieteniei" — și, 
intr-adevăr, sînt butii ambasadori ai prie
teniei și colaborării. Noi acordăm o aten
ție deosebită acestor activi.tăti. nu le legăm 
neapărat de problemele umanitare înscrise 
în documentele care au fost semnate ieri 
la Helsinki, ci de necesitatea ca tineretul 
țărilor noastre, tineretul din întreaga lume 
să se cunoască mai bine, să colaboreze 
mai strîns pentru ca în viitor să trăiască 
în pace și colaborare, să nu se mai re
curgă la forță sau războaie.

Pornind de la toate acestea, aș dori să 
exprim speranța — mai mult, chiar con
vingerea — că vizita dumneavoastră in 
România va marca un moment important, 
nou, în extinderea colaborării ' multilate
rale, în toate domeniile de activitate, din
tre țările noastre. Cred că nu dezvăluim 
nici un secret dacă voi menționa că. in 
timpul convorbirilor din această seară, am 
convenit împreună să acționăm în această 
direcție, considerînd că aceasta răspunde 
deopotrivă intereselor celor dotiă popoare, 
politicii de colaborare și pace în întreaga 
lume.

Pe planul vieții internaționale schimbă
rile petrecute sînt. poate, chiar și mai im
portante ; într-adevăr. s-au produs schim
bări fundamentale în aprecierea lucrurilor 
și. mai cu seamă, in raportul internațional 
de forțe. Astăzi, cred că nimeni — sau, 
în orice caz, foarte puțini — nu mai pri
vește ca ceva deosebit, ca o erezie, ca să 
spun așa. faptul că un președinte al State
lor Unite vine în România. Dimpotrivă, 
acest lucru este considerat drept ceva 
normal în relațiile dintre state — ceea ce 
vorbește de la sine despre marile prefa
ceri produse în viata internațională. Iată 
de ce mi-aș permite să mențio,nez că vi
zita de acum șase ani, prima a unui pre

ședinte al Statelor Unite în România, a 
avut o importantă deosebită nu numai 
pentru relațiile di.ntre cele două țări, dar 
și pentru întregul curs de destindere și 
colaborare care se afirmă în viata inter
națională.

Faptul că la aceste schimbări, două țări 
cu orînduiri sociale diferite și deosebite 
ca mărime — ca să nu mai vorbesc de 
forța militară — au adus totuși o contribu
ție — desigur. în raport cu ceea ce repre
zintă fiecare — demonstrează încă o dată 
că în lumea de astăzi colaborarea statelor 
și popoarelor, fie ele mari sau mici și in
diferent de orînduirea lor socială, poate 
reprezenta un factor deosebit de impor
tant pentru cursul păcii, pentru asigurarea 
unei poliției noi, de egalitate, și respect 
între toate națiunile lumii..

De data aceasta, vizita dumneavoastră 
este prima vizită a președintelui Sta
telor Unite efectuată într-o altă țară după 
încheierea cu succes a Conferinței pentru 
securitatea europeană. Aș dori să inter- . 
pretez aceasta ca o expresie a trecerii la 
aplicarea în viață a celor semnate ieri, la 
Helsinki, împreună cu reprezentanții celor
lalte state. Este, poate, o întîmplare că a- 
ceăstă primă vizită o faceți în România ; 
dar ea are totuși o anumită semnificație, 
și anume că două state cu orînduiri sociale 
diferite, de mărimi diferite, demonstrează 
că doresc să acționeze ferm pentru a rea
liza în viață ceea ce au semnat cu o zi în 
urmă.

Fără nici o îndoială, în lume sînt încă 
multe probleme de soluționat. Le-ați men
ționat și dumneavoastră în cuvîntul rostit 
ieri, le-am menționat și. eu. Trebuie depuse 
eforturi susținute din partea tuturor statelor 
pentru statornicirea unor relații noi, care să 
asigure respectarea dreptului fiecărei na
țiuni de a se dezvolta liber, fără teama vre
unei agresiuni, a dreptului de a-și alege 
orînduirea socială corespunzător voinței 
sale.

. în Europa, în Balcani, în Cipru, în Orien
tul Mijlociu, în America Latină, în Africa, 
în Asia sînt încă multe probleme — dar toa
te trebuie soluționate pe cale pașnică, por- 
nindu-se de la principiile noi, de la exclu
derea forței sau a amenințării cu forța, 
de la necesitatea de a asigura un viitor fe
ricit popoarelor și, mai cu seamă, de a ne 
gindi tot timpul la Viitorul tineretului, al 
copiilor noștri, al întregii omeniri. (

Ar fi greu să nu recunoaștem că înfăp
tuirea dezarmării preocupă toate popoare
le, că problemele economice sînt deosebit 
de grave și cer o conlucrare strînsă pentru 
a se găsi soluții care să asigure o nouă 
ordine- economică, progresul mai rapid al 
tuturor țărilor — și în primul rînd al țări
lor slab dezvoltate — o stabilitate economi
că. să permită propășirea tuturor națiu
nilor într-o hjme a păcii și colaborării.

in Piața Victoriei, un moment semnificativ pentru atmostera primirii

Vă aflați, domnule președinte, într-o țară 
care și-a cucerit independența prin luptă, 
într-o țară care a cunoscut timp de sute 
de ani dominația străină ; tot ce am rea
lizat a fost obținut prin lupta și prin mun
ca grea, încordată, a poporului, renunțînd 
cîteodată la multe lucruri necesare tocmai 
pentru a-și asigura progresul economico- 
social, a-și întări independența și suvera
nitatea. De aceea ținem atît de mult lă dez
voltarea liberă și independentă a țării ; de 
aceea înțelegem bine lupta tuturor popoare
lor care acționează pentru independență, 
pentru a-și asigura dezvoltarea economico- 
socială corespunzător voinței lor.

Faptul că un popor vrea să trăiască așa 
cum consideră el că e mai bine nu dău
nează . nici unui alt popor ; dimpotrivă, a- 
cesta constituie un factor hotărîtor în lupta 
pentru o lume mai dreaptă și mai bună, 
pentru o. pace trainică pe Pămînt. '

Omenirea a obținut mari cuceriri în do
meniul științei și al cunoașterii în general. 
Oamenii au început să se întîlnească în 
Cosmos și să se înțeleagă. Cred însă că 

'trebuie să ne propunem, în, primul rînd, să 
ne întilnim pe Pămînt, să ne înțelegem și 
să conlucrăm pentru a face ca, pe planeta 
noastră, fiecare națiune să se poată bucura 
din plin de cuceririle științei și tehnicii, 
de binefacerile a tot ceea ce a creat mai 
bun civilizația.

în acest spirit. România, poporul meu 
doresc s'ă conlucreze strîns cu poporul ame
rican, cu Statele Unite ale Americii, cu toa
te popoarele lumii, pornind de la. convinge
rea că, numai pe baza respectului reciproc, 
a colaborării prietenești putem asigura vi
itorul civilizației umane, al copiilor noștri, 
putem asigura o lume a păcii.. încredințați 
că viitorul va rezerva o bună, colaborare în
tre popoarele noastre, că vizita dumnea
voastră va impulsiona și mai puternic 
această colaborare, doresc, încă o dată, să vă 
urez să vă simțiți cît mai bine în această 
scurtă vizită pe care o faceți acum in 
România. Sper că veți veni — la momen
tul potrivit — pentru o vizită mai îndelun
gată în tara noastră. Sper că, așa cum se 
întîmplă în toată lumea — chiar și in via
ta președinților — doamna Ford va avea 
un cuvint de spus și va reuși să vă deter
mine să realizați o asemenea vizită mai 
îndelungată în România.

Doresc — și rog pe toți cei prezenți 
la acest dineu — să ridicăm paharul în 
sănătatea președintelui Statelor Unite și a 
stimatei doamne Ford !

Pentru dezvoltarea continuă a colaboră
rii și prieteniei româno-americane I

Pentru bunăstarea și pentru tot.ce-și do
rește mai bun poporul american !

Pentru pace și colaborare între toate na
țiunile lumii !

în sănătatea dumneavoastră, a tuturor 1 
(Aplauze).

Domnule președinte.

Doamnă Ceaușescu,

Doamnelor și domnilor.

Vizita mea tn România este o foarte 
mare plăcere. Datorită întîlnirilor la nivel 
înalt între guvernele noastre și numărului 
sporit de contacte la nivel ministerial, pre
cum și între oficialitățile și specialiștii la 
toate nivelurile. în ultimii ani am fost 
martorii unei îmbunătățiri permanente a 
relațiilor dintre Statele Unite și România.

Pare foarte neașteptat și unic ■ faptul că 
la numai o zi după'semnarea acordurilor 
de la Helsinki am reafirmat și am lărgit 
bunele noastre relații personale, am avut 
dovada concretă a relațiilor mai bune di.n
tre poporul român și cel american’ și am 
ascultat cuvintele unuia dintre conducătorii 
țărilor europene care a fost ferm și deschis 
și pe care îl întîlnim cu acest prilej. Con
vorbirile noastre de astăzi, domnule pre
ședinte, au reafirmat în modul cel mai po
zitiv interesul nostru reciproc de a conti
nua edificarea excelentelor noastre relații 
bilaterale.

Domnule președinte,

Vizita mea în Europa este Importantă 
și din alt motiv. Amîndoi am participat ia 
faza finală a Conferinței, pentru securitate 
europeană de la Helsinki și, după cum ați 
subliniat, domnule președinte. în foarte 
multe ocazii, dinamica schimbărilor so
ciale. tehnologice și in alte domenii capătă 

AZI, TRANSMISII DIRECTE LA RADIO Șl TELEVIZIUNE

© în jurul orei 13,00, solemnitatea semn ării documentelor oficiale româno-americane. 

® în jurul orei 17,00, ceremonia plecării președintelui Statelor Unite ale Americii, Gerald 

R. Ford, și a doamnei Elisabeth Ford.

dimensiuni globale, afectează toate na
țiunile ; așa pot și trebuie să fie rezulta
tele Conferinței de la Helsinki.

Salutăm, domnule președinte.’ relațiile 
în curs de schimbare care se făuresc în
tre Est și Vest ; acestea sînt relații în care 
România continuă să dețină un rol de mare 
însemnătate.

Eforturile Statelor Unite și ale Româ
niei, precum și cele ale celorlalte 33 de țări 
participante, vor fi foarte utile dacă fap
tele vor corespunde cuvintelor. Rezultatele 
conferinței dovedesc — și aceasta nu în ul
timul rînd — că țările mai mici pot aduce 
o contribuție independentă, egală și va
loroasă la cauza întregii omeniri.

Recunoscînd importanta lucrărilor confe
rinței, Statele Unite le consideră un pas 
însemnat în cadrul unui proces continuu. 
Este absolut necesar să conlucrăm pentru 
a reduce eventualitatea unor conflicte. Fie 
ca toate națiunile să colaboreze la reduce
rea sărăciei și suferințelor oamenilor, a foa
metei.

Problemele pe care le avem de înfruntat 
impun cele mai mari eforturi și cele mai 
valoroase soluții din partea tuturor celor 
interesați ; și toate națiunile trebuie să 
aibă un rol pozitiv și activ.

Domnule președinte.

Tara mea recunoaște fără rezerve că 
există o interdependentă crescîndă în lume, 
că este necesară o colaborare și mai mare 
între țările industrializate, că trebuie să 
se țină seama mai mult de preocupările 
■țărilor în curs de dezvoltare.

Statele Uni,te își vor aduce contribuția 
deplină și în mod echitabil în acest sens ; 
dorim ca și celelalte țări ale lumii să ni 
se alăture într-o asemenea activitate im
portantă.

Domnule președinte.

Am venit în România și pentru alt mo
tiv foarte important. Lumea complexă în 
care trăim se caracterizează prin diver
sitate și ne dăm. seama de importanța 
relațiilor strînse cu o astfel de tară care 
se afirmă prin independență și vigoare. Nu
smtem întotdeauna de .acord, dar prețuim 
cutajur uhdU,’a^e^en§^'"fm<"'care yrea 3ă-și 
aducăwponțjibuția -iavitr-lurae amai bună.; făt 
cînd eforturi proprii, foarte specifice. 
România și-a cîștigat admirația poporului 
american pentru contribuția sa pozitivă Ia
realizarea înțelegerii în lume. Sînt con
vins că România va contribui în mod 
constructiv la găsirea unor soluții practice 
și durabile pentru problemele de azi și de 
mîine.

Domnule președinte.

In numele doamnei Ford și al meu per
sonal, doresc să toastez și să vă mulțumesc 
dumneavoastră și distinsei dumneavoastră 
soții pentru călduroasa ospitalitate. Ridic 
paharul în cinstea dumneavoastră, domnule 
președinte, și pentru edificarea unei comu
nități internaționale mai sigure și mai pros
pere, în care ambele noastre popoare să 
trăiască în pace și să progreseze în viitor. 
(Aplauze).
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FAPTUL

Breaza44
în rîndurile (și gîndurile) ce 

urmează nu este vorba de cu
noscutul joc popular românesc 
despre care s-a dus vestea peste 
mări și țări, ci de migala și hăr
nicia meșterilor întru ale cusă
turilor și țesăturilor din Breaza, 
despre care s-a dus vestea peste 
și mai multe mări și țări. Anual, 
mai bine de o jumătate de mi
lion de marame, ii și atîtea alte 
frumuseți fără seamăn, care în
chipuie cu arnici, iscusință 'și 
fantezie pitorescul plaiurilor și 
tezaurului nostru folcloric, sînt 
solicitate și purtate cu mare 
cinstire de tot atîtea fete de pe 
toate meridianele globului. Și 
cîn>d te gindești că totul a por
nit de prin 1948, de la ideea unui 
mănunchi de 40 de entuziaste 
reunite în cooperativa „Arta 
casnică". Acum, cooperativa din 
frumoasa așezare Breaza, de pe 
nu mai puțin frumoasa vale a 
Prahovei, numără 4 000 (patru 
mii !) de izvoditoare de frumos, 
cum tot așa se vor și aceste 
ginduri brodate în cîteva rînduri.

Dacă s-ar face un clasament 
al statorniciei în pasiunea pen
tru litoralul românesc al Mării 
Negre, cu siguranță că turista 
Carmen Lamber din Bruxelles 
ar candida cu succes la un loc 
de frunte. Și iată de ce : in ul
timii 12 ani, ea și-a petrecut va
canța numai pe litoralul româ
nesc. Și tot de 12 ani, din salba 
de stațiuni, ea a optat numai 
pentru Eforie Nord. Mai mult : 
de fiecare dată, in ultimii ani, a 
fost gazda aceluiași, hotel — 
„Steaua de mare". întrebată de 
proiectul vacanței viitoane, a 
răspuns : „Firește, tot aici, și la 
anul". Și la mulți ani !

Arheologică
Pe raza comunei Lazuri, afla

tă la zece kilometri de Satu- 
Mare, a fost descoperit un mare 
atelier de olărie de pe vremea 
dacilor, alcătuit din șapte cup
toare (dintre care cinci dezveli
te complet). In cuptoare s-au 
găsit ceramică, obiecte de uz 
casnic din lut, piatră și metal, 
podoabe. Nu departe de cup
toare s-a dezvelit și o locuință 
dacică prevăzută cu vatră de 
foc și cuptor pentru copt pli
nea. Potrivit aprecierii specia
liștilor, așezafga '.(țaciqă „de. la 
Lazuri, împreună cu cuptoarele 
similare descoperite ,.cu ..cîțiva 
ani în urmă intr-o altă'comună 
sătmăreană, Medieșu Aurit, con
stituie mărturii de o deosebită 
valoare istorică, și documentară. 
Ele datează din secolele III—IV 
și atestă civilizația comunități
lor dacilor liberi trăitori pe a- 
ceste meleaguri.

Președintele judecătoriei Ineu, 
Pavel Pintea, ne semnalează un 
caz amuzant petrecut cu pălă
ria cetățeanului Al. Cismaș din 
Comănești-Arad. S-a dus omul 
la piață, a vîndut vaca și, în loc 
să-și vine banii la chimir, și i-a 
pus la pălărie. întîmplarea a 
făcut ca în aceeași zi să aibă de 
făcut mai multe cumpărături. 
De fiecare dată își scotea tac
ticos pălăria din cap, plătea și 
punea banii la loc, în văzul lu
mii. L-au văzut și Ion Hopice și 
C. Gavril din comuna Beli.u, 
care s-au luat după el și nu s-au 
lăsat pînă nu l-au „lăsat" fără 
pălărie. De la întîmplarea cu 
pricina, se spune că omul își fo
losește acum pălăria exclusiv 
pentru ce trebuie să fie o pălă
rie. Plus pentru a da binețe.

Coridă 
tragică

Tînărul loan Ciceu, paznic de 
vite la C.A.P. Agriș (Satu-Mare), 
avea în grija sa și un taur a- 
parținînd centrului de selecție 
a animalelor. Prea sigur pe el, 
tinărul I.C.. mergea 
de colo pînă colo, 
de un inel petrecut 
Deunăzi, supărat că 
venise neascultător, 
lovit. Atît i-a trebuit.
s-a năpustit ca un bolid asu
pra tînărului, l-a doborît la pă- 
mînt, l-a împuns și l-a acciden
tat grav. Cu toată intervenția 
medicilor, I.C. n-a mai putut fi 
salvat.

cu taurul 
trăgindu-1 
prin nări, 
taurul de- 
I. C. l-a 

Taurul

Răspuns 
la faptul 
divers

In legătură cu nota din rubri
ca noastră intitulată „Cursa și 
suta", in care semnalam apu
căturile șoferului de autobuz Ion 
Vilceanu din Tg. Jiu, care in
casa de la oameni bani de că
lătorie cu nemiluita, dar elibe
ra bilete cu țiriita, șeful auto
bazei ne răispunde : „Cele sesi
zate sint adevărate, fapt pentru 
care' șoferului Ion Vilceanu i 
s-a desfăcut contractul de mun
că și a fost trimis în judecată. 
Vă informăm că am luat mă
suri de prelucrare a acestui caz 
cu toți șoferii noștri și am in
tensificat controalele pe trasee 
pentru a preîntimpinâ aseme
nea abateri". Cu alte cuvinte, 
meargă totul ca pe roate !

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
Setatei!'

Se muncește cu spor pentru
suplimentarea producției?

pentru realizarea planului

Au îndeplinit prevederile 
cincinalului

® întreprinderea „Electropreci- 
zia“-Săcele, una din unitățile frun
tașe ale industriei construcțiilor de 
mașini-unelte și electrotehnicii, ra
portează îndeplinirea sarcinilor pre
văzute pentru actualul cincinal la 
producția marfă. Prevederile cinci
nalului la alți indicatori, ca motoa
re electrice și piese de schimb pen
tru tractoare, precum și livrările la 
export, au fost îndeplinite încă din 
luna mai. (Nicolae Mooanu).

• Colectivul întreprinderii de 
prelucrare a lemnului din Cluj-Na-

■ po'Ca a raportat îndeplinirea preve
derilor cincinalului ou 5 lumi mai 
devreme. Este de relevat că, dato
rită calității superioare a mobilei 

' fabricate aici, peste 90 la sută din 
producția realizată este destinată 
exportului în diferite țări ale lumii. 
(Alexandru Mureșanu).
• Celor 24 de unități economice 

din județul Sibiu care au raportat 
îndeplinirea înainte de termen a 
sarcinilor prevăzute pentru actualul 
cincinal li s-a adăugat întreprin
derea „Flamura 
Brujan).
• Colectivul de 

neri și tehnicieni 
derea textilă ,,r_ 
șiorii de Vede raportează 
nirea — cu 5 luni și 7 zile 
vreme — a sarcinilor de .. ... 
producția globală industrială oe în
tregul cincinal. Rină 
nului, întreprinderea 
obține, peste plan, 
producție industrială.

o Filatura Oltenița
15-a unitate economică din județul 
Ilfov care și-a realizat pînă acum 
sarcinile planului cincinal. Aplicînd 
în viață importantele indicații date 
de secretarul general al partidului 
la recenta Plenară comună a C.C. 
al P.C.R. și a Consiliului Suprem

al Dezvoltării Economice și Sociale 
a României, oamenii muncii din a- 
ceastă mare unitate a industriei 
ușoare s-au angajat să realizeze 
pină la sfîrșitul anului o importan
tă producție suplimentară, să spo
rească eficiența economică. 
Brad).

Indici superiori 
în folosirea instalațiilor
Chimiștii combinatului Ișalnița 

au ridicat la 40 milioane lei valoa
rea producției globale realizată 
peste planul perioadei trecute din 
acest an. La sfîrșitul primelor șapte 
luni, chimiștii craioveni se prezin
tă cu toți indicatorii valorici și fi
zici ai planului îndepliniți și de
pășiți. fiind create condiții ca an
gajamentele suplimentare ale lu
nii iulie să fie realizate integral. 
Prin creșterea indicilor de folosire 
a instalațiilor, unitățile din cadrul 
combinatului au produs în plus o 
cantitate de îngrășăminte pe bază 
de azot ce poate servi la fertiliza
rea a 125 000 hectare, precum și 
circa 5 000 tone de alte produse.

1 La rindul lor, chimiștii de la 
combinatul „Azomureș" din Tg. 
Mureș au realizat, în primele 7 
luni ale anului, 62 000 tone de azo
tat de amoniu și uree peste preve
derile planului, cantități suficiente 
pentru fertilizarea a circa 180 000 
ha teren. Colectivul combinatului 
a pus, de asemenea, suplimentar la 
dispoziția economiei naționale, 

■ 22 000 tone amoniac și peste 170 000 
mc oxigen tehnic și argon îmbu
teliat. (Agerpres).

Comenzile 
partenerilor externi 

onorate cu promptitudine
Pentru colectivul întreprinderii

constructoare de mașini din Reșița 
onorarea sarcinilor lâ export con
stituie, în spiritul indicațiilor se
cretarului general al partidului, o 
preocupare de prim ordin. Ca ur
mare. de la secția de meca
nică mijlocie și ușoară a
treprinderii au fost expediate, între 
alte produse, primele două ansarn- 
ble mari ale celei de-a doua turbine 
de 12 MW destinată R.P. Chineze. 
Angajamentul reînnoit al colectivu
lui de constructori de mașini re- 
șițeni prevede ca în cel de-al doi
lea semestru al anului să livreze 
înainte de termen toate produsele 
destinate exportului.

-x.
La producția fizică — 

însemnate depășiri
. Hotărîți să transpună în viață 
sarcinile subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta Ple
nară comună a C.C. al P.C.R. și 
Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României, 
oamenii muncii din unitățile eco
nomice ale județului Caraș-Severin 
au înregistrat și in cursul lunii iulie 
succese deosebite, care fac ca 
bilanțul pe 7 luni din acest an să 
fie deosebit de rodnic. S-au realizat, 
peste prevederile de plan, 1882 
tone de cărbune cocsificabil, aproa
pe 900 tone de cocs metalurgic, 
21 850 tone oțel Martin și 6 765 tone 
oțel aliat, 22 500 tone laminate finite 
pline, 6 motoare Diesel de 1 200— 
2 500 C.P., 3 760 mc cherestea de 
rășinoase și fag. Sporurile de pro
ducție fizică s-au obținut, în prin
cipal, pe seama creșterii producti
vității muncii și în condițiile redu
cerii consumurilor specifice de ma
terii prime, materiale, combustibil 
și energie. (Nicolae Catană).

Magazinele de specialitate ale 
'Ministerului Comerțului Inte
rior. ppn, .la dispoziția amatori
lor de drumeții și celor care 
își petrec vacanta la m-unte sau 
pe litoral o gamă variată de ar
ticole de turism. Printre aces
tea se numără corturile „Alpin" 
„Litoral" și „Dacia" pentru 2, 3 
sau 4 persoane. Ele sînt con
fecționate din materiale bine 
impregnate, rezistente la intem
perii, cu tui colorit variat, și se 
pot monta foarte ușor. Din a- 
celeași magazine ale Ministe
rului Comerțului Interior se 
pot procura si diferite piese de 
mobilier pentru camping — 
scaune, mese, paturi pliante. 
Foarte solicitat este si aragazul 
„Turist", prevăzut cu două o- 
chiuri, ușor de transportat, util, 
ieftin. Dintre obiectele absolut 
necesare oricărui excursionist 
și care se găsesc de vînzare în 
magazinele amintite, rețin a-

• tenția lămpița cu baterie „Lu
ceafărul" și cutiile turistice pen
tru păstrarea alimentelor.

în acest an. la 3 august, sărbătorim tradiționala Zi a 
Marinei Republicii Socialiste România, în condițiile in 
care întregul nostru popor, muncind cu abnegație și dă
ruire, înscrie remarcabile succese în opera de înfăptuire 
a mărețului Program de. edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a României spre co
munism, adoptat de cel de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

Continuatori ai unor glorioase tradiții marinărești, în
flăcărați de un nemărginit devotament față de patrie, 
popor și partid, marinarii țării își îndeplinesc cu abne- 
gație și răspundere misiunile încredințate, cinstind această 
sărbătoare cu însemnate realizări. înfăptuind neabătut or
dinele tovarășului Nicolae Ceaușescu — comandantul su
prem al forțelor armate — marinarii militari își perfec
ționează necontenit pregătirea de luptă, politică și de 
specialitate, dau o mare atenție cunoașterii mijloacelor 
de luptă modern'e din înzestrare. întăririi ordinii și dis
ciplinei militare. Formindu-se la școala politică 4 arma
tei că ostași și cetățeni de nădejde, marinarii militari sînt 
gata în orice moment ca, împreună cu militarii celorlalte 
arme, cu întregul popor, să apere cuceririle revoluționare, 
libertatea, independența și suveranitatea patriei.

Cu succese de prestigiu se prezintă 
comerciale, care slujesc cu credință și

Sărbătorim astăzi, în 
chip tradițional, zi.ua celor 
de pe .ape. a marinarilor 
ostași ai țării, a celor din 
flota comercială, a con
structorilor de nave, a mun
citorilor din porturi. Ei sint 
marele detașament în bluze 
albe și albastre, în 
de lucru care și-au legat 
munca și viața de 
nirile navigației românești, 
preluând în vremurile noas
tre noi, socialiste, .în condi
țiile celor mai largi ori
zonturi care s-au deschis 
vreodată în fața a ceea ce 
un poet a numit, inspirat, 
„Nava noastră-România", 
preluînd — snun — de
viza-ștafetă CU TOATE 
PÎNZELE SUS ! Deviză 
născută încă la bordul oa- 
iacelor lui Mircea. care 
cutreierau Marea cea Mare 
sau poate încă mai de mult, 
în vremurile liburnelor și 
monoxilelor Daciei roma
ne...

Ieșirile -in larg ale mari
nei 
sînt — intr-adevăr — mă
rețe și cutezătoare. La țăr- 
mul-șantier al creației ro
mânești s-a născut în a- 
cest an 1975 — îndeplinire 
a cuvîntului dat partidului 
de constructori și promi
siune fermă pentru și mai 
mari împlini,rl — primul 
mineralier de 55 de mii 
tdw construit la Constanța. 
„E nava-simbol al capaci
tății tehnice a constructo
rilor navali", cum spu
nea tovarășul Nicolae 
Ceausescu. E argumentul 
viu care atestă cît de priel
nic este vîntul ce grăbește 
spre noi și noi orizonturi 
catargele noastre, toate.

Da, flota comercială e in 
continuă creștere, mișeîn- 
du-se de acum familiar pe 
toate mările și oceanele lu
mii. Și porturile românești 
înnoite, ou docuri, hale, in
stalații moderne. (Ați vă
zut, noaptea, de lingă „Mo
zaicul roman", portul Con
stanța ? Este țărmul pe 
care a coborit tot oerul spu- 
Zit de stele).

Și marina militară, cu 
ținuta ei sobră, Ia posturi 
pe orice timp, gata să în
frunte orice val, orice vînt, 
gata să apere patria, îm-

faldurile pavilionului tricolor, pe întinsul mărilor, și ocea
nelor, ducînd în lume mesajul de pace, prietenie și co
laborare al poporului român cu toate națiunile. în același 
timp, muncitorii, tehnicienii și inginerii de la șantierele 
navale și din porturile maritime și fluviale nu-și precupe
țesc eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid privind construcția de nave, extinderea și moder
nizarea porturilor. îmbunătățirea activității de producție 
sub toate aspectele.

Cu ocazia acestei sărbători, adresez calde felicitări în
tregului personal al Marinei României socialiste și-i urez 
noi și importante succese în îndeplinirea exemplară a 
tuturor misiunilor încredințate de partid și guvern.

Trăiască Partidul Comunist Român — conducătorul în
cercat al poporului, inspiratorul și organizatorul tuturor 
victoriilor noastre 1

Trăiască și. înflorească scumpa noastră patrie — Repu
blica Socialistă România 1

Trăiască Marina României socialiste 1

albastre

ții navale, nu prea de mult 
i-am însoțit chiar și într-un 
marș executat pe nava- 
școaiă ,,Mircea" pe mări 
străine. Ori de cit/» ori îmi 
revine plăcuta misiune de 
a scrie despre ei. aud par
că acel țiuit de pe o navă 
vînător de submarine, acel 
semnal ultrasonor ce vine 
parcă din adîncurile mării, 
aud „Gata de lansare !“ vi- 
brînd in difuzoare..., și-mi 
sună în ureche versurile

ta larg. El mi-a spus : „Am 
fost odată ispitit să plec să 
lucrez intr-un birou, „sus", 
la un eșalon... N-am plecat. 
N-am avut puterea să mă 
despart de navă". Și a ră
mas, în total, peste 25 de 
ani la bord. Marina e o 
dragoste. (Duminica trecu
tă, pe micul ecran a apărut 
fiul său. elevul Spandole, 
viitor ofițer de marină).

Înainte de a așterne a- 
ceste rînduri am căutat utn

nume semnificativ, numele 
unui bun marinar dintre I 
cei buni... și l-am găsit fără V 
nici o greutate : căpitan-lo- 
cotenent ing. Ion Ștefan. E 
specialist intr-o unitate de 
nave. De ce el ? Puteau fi 
evocați mulți alții. Tocmai 
faptul că este militar-mari- 
nar și inginer mi s-a părut 
a fi semnificativ. Azi, cînd 
nava se leagănă în larg, 
cînd racheta e „pusă" pe 
rampă, cînd pe vedeta pur
tătoare de rachete se cu
plează mufele, se verifică 
instalațiile în prag de lan
sare... azi marină militară 
este și inginerie. O părere 
recent exprimată la Co
mandamentul marinei : 
„Astăzi, un maistru militar 
trebuie să știe cît știa altă 
dată un ofițer, iar oricare 
ofițer, cît știe și un ingi
ner". Dar inginerul ? Căpi- 
tan-lt. ing. Ion Ștefan: „Tre
buie să știe perfect 
și ce are de făcut fiecare 
ostaș operator. Trebuie să 
fie alături de fiecare...". 
Dialectică, intercondițio- 
nare. în aceeași unitate, 
sub grija comunistului Ion 
Ștefan, lucrează și locote
nentul Gheorghe Marin. E 
din cea mai proaspătă pro
moție. Nu de mult, el a 
participat, pentru întîia oa
ră, la o lansare de rachete 
de pe vedetă. Reporterul 
l-a întrebat ce sentimente 
a trăit. „E frumos, e plăcut 
să fii la post, în luptă..." a 
răspuns. îi place că unita
tea a cucerit calificativul 
„foarte bine" la trageri. E 
plăcut să navighezi sub pa
vilionul unei nave — al 
marinei noastre — care este 
pricind în măsură să-și în
deplinească cu cinste și o- 
noare 
țață.

...Azi
pavoaz 
cinstea 
pe ape. Fiecare marinar și 
constructor, fiecare munci
tor, ostaș, inginer simte — 
o dată mai mult — că flota 
românească, în întregul ei, 
e în cursă lungă spre noi 
orizonturi, ca și țara noas
tră. Vîntul e prielnic.

Fotografiile aeriene ale cetății His
tria au relevat arheologilor detalii 
prețioase privind organizarea urba
nistică a așezării în secolele II și III 
e.n. Pelicula fotosensibilă a înregis
trat traseele unor drumuri de acces, 
conturul necropolei, ca și al zi
dului 
mană, 
metrie aeriană primul plan de an- ■ 
samblu al cetății. Prin același pro
cedeu au fost descoperite fortifica
țiile antice dobrogene.

ACUM SE HOTABASTE
PLINUL SILOZURILOR

Cositul fînețelor naturale și recoltarea trifolieneior, 
stringerea bogatei vegetații de pe marginile șoselelor și 
căilor ferate, din poienile pădurilor, însilozarea unei can
tități cît mai mari de furaje sînt lucrări actuale, de maxi
mă însemnătate, la care sînt chemați să participe cît mai 
mulți locuitori ai satelor. Cum se desfășoară aceste lucrări, 
ce inițiative mai deosebite s-au întreprins, ce trebuie să 

’se facă, în continuare, pentru echilibrarea balanței fura
jere ? în legătură cu acestea am solicitat răspunsuri di
rectorilor direcțiilor agricole 
Năsăud, Prahova și Brașov.

• în unitățile agricole de 
stat și cooperativele agriJ 
cole — ne spune tov. Du
mitru Găină, directorul 
Direcției agricole Bacău — 
au fost organizate forma
țiuni specializate pentru 
recoltarea și însilozarea 
furajelor, dotate cu mij
loace mecanice și de trans
port. Aceasta a permis 
gruparea combinelor și fo
losirea lor la întreaga ca
pacitate. Există formații 
de lucru ce se deplasează 
de la o cooperativă agrico
lă la alta in cadrul acelu
iași consiliu intercoopera- 
tist. Ca urmare a aplicării 
acestor măsuri, pină la 
1 august cooperativele a- 
gricoie au însilozat peste 
72 000 tone furaje — planul 
pe actuala perioadă fiind 
realizat în proporție de 102 
la sută. După încheierea 
secerișului, au fost repar
tizate forțe suplimentare 
la sțrîngerea furajelor, a 
crescut numărul echipelor 
de cosași. Ca urmare, pină 
acum. în cooperativele a- 
gricole au fost cosite 7 500

e Mii 
mecanizatori, 
zona de munte necoopera- 
tivizată, din județul Bis- 
trița-Năsăud string conco
mitent recolta de grîu și 
de furaje — ne preciza 
tov. Nicolae Drăgan, di
rectorul direcției agricole, 
în urma unei analize în
treprinse de comitetul ju
dețean 
modul 
rajele, 
grafice 
cooperativă 
care sint prevăzute datele 
pină la care să se recolteze 
furajele. Ca urmare, pînă 
acum s-au cosit 17 500 ha 
diri cele 22 000 ha finețe 
naturale aparținînd coope
rativelor agricole. La Șin
tereag, Bistrița, Teaca, 
Urlu și altele, unde s-au 
organizat echipe de cosași, 
recoltarea fînețelor s-a 
încheiat. în acest an, cea

mai mare parte a furajelor 
se conservă sub formă de 
semisiloz. La cooperativa 
agricolă Șintereag, de pil
dă, s-a organizat o forma
ție mixtă de mecanizatei’ 
și cooperatori care a însi
lozat 3 500 tone de ierburi 
și trifoliene. Pînă la 1 au
gust, cooperativele agricole 
au însilozat 42 000 tone 'fu
raje, reprezentînd 42 la sută 
din planul pe actuala peri
oadă. Rezultatele puteau 
fi mai bune dacă toți spe
cialiștii ar fi acționat ener
gic pentru a conserva fu
rajele sub formă de seml- 
siloz în loc de a încerca, 
pe timp ploios, să

« Pentru a se 
cerințele fermelor 
nice din I.A.S. și 
tivele agricole, cît și pen
tru animalele din gospo
dăriile personale ale coo
peratorilor, în județul 
Prahova au fost întocmite 
programe de recoltare și 
însilozare a furajelor — 
ne informează tov. Aurel 
Furfurică, directorul direc
ției agricole. Cu toate greu
tățile provocate de inun
dații, datorită acțiunilor 
desfășurate de cooperatori, 
mecanizatori, in sprijinul 
cărora au venit angajați 
din unități economice și 
instituții, au fost recoltate 
la timp lucerna și cea mai 
mare parte a fînețelor na
turale. în cadrul consilii
lor intercooperatiste Plo-

iești, .Ciorani, Mizil, Poie- 
nari ș.a., au fost formate 
cite 2—3 formații mixte de 
cooperatori și mecanizatori 
pentru recoltarea și însilo- 
zarea furajelor. Fiecare 
formație este condusă de 
cite un specialist care răs
punde de aplicarea cu ri
gurozitate a tehnologiei de 
însilozare, de calitatea nu
trețurilor. Pînă la 1 au
gust, cooperativele agri
cole au însilozat 50 000 tone 
furaje — 73 Ia sută din 
planul pe actuala etapă. 
Acum, în zonele colinare și 
de munte se cosesc fînețele 
naturale. Pînă la 1 august 
cooperativele agricole au 
recoltat 79 la sută din su- 

' prefețele cu finețe. ,
• In județul Brașov fl- 

nețele naturale asigură o 
mare parte a furajelor pen
tru iarnă. De aceea, recol
tarea lor esțe permanent în 
atenția organelor județene 
de partid și de stat, a or
ganizațiilor de partid de 
la sate și a consiliilor 
populare — ne spunea ing. 
Ion Mănoiu, directorul di
recției agricole. Numai coo
perativele agricole dispun 
de peste 30 000 ha de fine
țe naturale din care, pină 
la 1 august, au fost cosite 
2S600 ha.

Acționînd în spiritul Le- . 
gii organizării producției și 
muncii în agricultură, con
siliile populare au mobili-

zat 
sit. 
țele au fost repartizate pe 
echipe, revenind 0,30—1 ha 
de fiecare cosaș. Reparti
zarea sarcinilor și controlul 
înfăptuirii lor s-au soldat 
cu recoltarea furajelor in
tr-un termen foarte scurt, 
întrucît în numeroase sate 
au rămas puțini bărbați, la 
cosit au fost organizate e- 
chipe de muncitori și alți 
angajați din unitățile in
dustriale, care au recoltat 
mii de hectare de furaje. 
Muncitorii din Zăr.nești, de 
pildă, au cosit 200 ha de 
finețe naturale. Echipe de 
cosași bine organizate lu
crează la recoltarea furaje
lor în cooperativele agri
cole Săcele, Tărlungeni, 
Codlea ș.a. în acest an 
s-au însilozat 51 000 tone 
de trifoliene și ierburi. 
Totuși, planul de însiloza
re nu s-a realizat decit în 
proporție de 31 la sută, din 
cauză că, în multe unități, 
continuă practica de â con
serva furajele sub formă 
de fin.

★
în județele amintite și, 

desigur, în toate cele situa
te în zonele cu suprafețe 
mari de finețe trebuie în
treprinse măsuri operative 
pentru intensificarea rit
mului strîngerii furajelor.

C. BORDEIANU

Tema fundamentală 
a eseurilor și cronici
lor din acest volum o 
constituie specificul 
național, esența și 
permanența spirituali
tății românești la o a- 
numită etapă a evolu
ției culturale. Identi
tatea de alogen împă- 
mîntenit ii conferă lui 
Oscar Walter Cisek 
(născut și decedat la 
București — 1897—1968) 
o anumită obiectivita
te a perspectivei. Dar, 
în același timp, Cisek 
se integrează în cul
tura românească ; nu 
numai pentru că cele 
mai multe lucrări teo
retice sînt redactate in 
limba noastră (prefe
rind expresia maternă 
pentru scrierile de fic
țiune ale căror acțiu
ne, mediu, eroi se re
crutează tot din univer
sul românesc : roma
nele lui Oscar Walter 
Cisek, apărute cîteva 
în Germania, au des
fășurări narative în 
spațiul fabulos al Del
tei — „Fluviul fără 
sfîrșit", Dresda, 1937 — 
în țara aspră a Oașu
lui — „în fața porților", 
Frankfurt pe Main, 
1950 — sau in istoria 
dramatică a Țării mo
ților — „Pîrjolul", 2 
voi. Buc. 1960), ci pen
tru că rămine un ex
ponent activ al litera
turii interbelice.

• Antologia, cu
titlu atît de sugestiv, 
întocmită și comenta
tă excelent de Al. O- 
prea, ne prezintă trei 
ipostaze din activita
tea publicistică a lui 
Oscar Walter Cisek. 
Primul ciclu este o 
microantologie de cro-

nici și crochiuri plas
tice (direcția In care 
îl recomanda și for
mația sa universitară). 
Cronicarul spune — 
nuanțat și clar — lu
cruri fundamentale 
despre pictura noastră 
interbelică. Gustul si
gur, informația com
pletă îl conduc pe au
tor la stabilirea exac
tă a valorilor, într-un 
moment în care feno-, 
menul plastic nu se

istoricizase încă. Dar 
și mai relevantă se 
dovedește disponibi
litatea tinerească pen
tru toate 
titudinile 
estetice ; 
mentează
profund simț compre
hensiv și pe Theodor 
Aman și „Expoziția 
internațională a re
vistei Contimporanul".

Criticul și eseistul 
literar este o a- 
devărată revelație, 
surprinzător prin ma
turitatea (in afara 
profesionalismului o- 
bișnuit) cu care di- 
zertează despre auto
rii contemporani; este 
un adevărat conferen
țiar, un critic oral 
care în afara faptului 
că trebuie să capteze 
publicul, trebuie să 
surprindă și pe lector 
asupra căruia proce-

deele 
mai ;
cui, 
ză, 
zat 
mană, 
Mann 
mira), 
Rilke 
Dăubler, ar fi 
deveni și un bun com
paratist, cum îl reco
mandă eseul despre 
Trackl, apropiat, ti
mid dar îndreptățit, 
de Bacovia ; lipsa ți
nui sistem de valori îl 
conduce însă la con
cluzii degenerate in 
clasamente' fără sens. 
Erudiția, accesul di
rect la multe culturi 
dcbusolează — para
doxal — autorul pe 
harta valorilor.

O „Addenda" finală 
cuprinde un inedit 
dialog epistolar cu 
Blaga ; tot meritul lui 
Al. Oprea pentru ase
menea excepționale 
prilejuri de spectacol 
literar intim. Uimitor 
este că descoperim un 
Blaga patetic, foarte 
interesat de destinul 
operei sale.

Cartea de față, mult 
însuflețită de notele 
și comentariile lui 
AI. Oprea, este o an
tologie vie, care se 
poate citi fără referin
țe Ia opera cealaltă a 
autorului. Ea impune 
un 
tă

oratorice nu 
acționează. Criti
care ne informea- 
ca unul familiari- 
cu literatura ger- 

despre Thomas 
(pe care îl ad- 

Reiner Maria 
sau Thomas 

putut

eseist de cer- 
vocație și grație 

expresivă, un rafinat 
om cultural. Viața, o- 
pera și 
rituală 
Oscar 
culturii 
onorează în toate sen
surile.

zi.ua
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Â fost ratificat Acordul privind relațiile comerciate 
între Republica Socialistă România și Statele Unite ale Americii

în ziua de 2 august 1975, la Palatul 
Republicii, a avut loc ședința Consi
liului de Stat, prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România.

La ședință au participat tovarășul 
Manea Mănescu, prim-ministru al 
guvernului, miniștri și președinți ai 
unor comisii permanente ale Marii 
Adunări Naționale. ,

în numele și din însărcinarea gu
vernului, Acordul privind relațiile 
comerciale între Republica Socialistă 
România și Statele Unite ale Anaeri- 
cii a fost prezentat spre ratificare 
de tovarășii Ion Pățan, viceprim-mi- 
nistru, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio-

nale, și George Macovescu. ministrul 
afacerilor externe, care au subliniat 
importanța deosebită a acestui do
cument pentru extinderea și apro
fundarea colaborării economice din
tre cele două țări în spiritul princi
piilor înscrise în Declarația comună 
a președinților celor două state, din 
5 decembrie 1973, și al convorbirilor 
care au avut loc în luna iunie a.c. 
între președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Gerald Ford.

Proiectul de decret pentru ratifi
carea Acordului privind relațiile co
merciale între Republica Socialistă 
România și Statele/Unite ale Ame- 
ricii a fost dezbătut și avizat favo
rabil de Comisia pentru politica ex-

ternă și cooperarea economică in
ternațională și de Comisia constitu
țională și juridică ale Marii Adunări 
Naționale, precum și de Consiliul 
Legislativ.

Membrii Consiliului de Stat și-au 
exprimat deplinul acord în legătură 
cu acest important instrument juri
dic, apreciihdu-1 ca o contribuție de 
seamă la întărirea și dezvoltarea 
continuă a colaborării economice 
dintre cele două state.

Consiliul de Stat a ratificat în una
nimitate Acordul privind relațiile co
merciale între Republica Socialistă 
România și Statele Unite ale Ame
rica, semnat la București, la 2 apri
lie 1975.

Președintele Nicolae Ceaușescu a primit scrisorile
de acreditare a ambasadorului
Republicii Islamice Pakistan

în ziua de 2 august a.c., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a pri
mit pe S. A. Moid, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare în cali
tate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Islamice 
Pakistani în țara noastră.

Luind cuvîntul în cadrul solem
nității de prezentare a scrisorilor, 
ambasadorul S. A. Moid a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
cordial mesaj de salut din partea 
președintelui Republicii Islamice Pa
kistan, Fazal Elahi Chaudhry, și a 
primului ministru, Zulfikar Aii 
Bhutto.

Referindu-se la evoluția relațiilor 
româno-pakistaneze, vorbitorul a 
spus : „Relațiile cordiale existente 
între cele două țări ale noastre sînt 
ferm înrădăcinate în idealurile pe 
care le împărtășim reciproc, bazate 
pe principiile fundamentale și aspi
rațiile care călăuzesc guvernele și 
popoarele Pakistanului și României".

„Noi, cei din Pakistan — a spus în 
continuare noul ambasador — pri
vim cu satisfacție dezvoltarea pozi
tivă în toate domeniile a relațiilor 
dintre Pakistan și România, pe baza 
principiilor enumerate în Declara
ția solemnă comună semnată în 
timpul vizitei în Pakistan a Exce
lenței Voastre, în ianuarie 1973— 
principiile suveranității și egalității 
în dreptu'ri a tuturor statelor, res
pectării independenței lor naționale 
5ji integrității teritoriale, neameste
cului în treburile lor interne, renun
țării la forță, la amenințarea cu fo
losirea forței sau la exercitarea de 
presiuni și constrîngere, soluționării 
litigiilor dintre state prin mijloace 
pașnice, pe baza dreptului interna
țional și justiției, în concordanță cu 
Carta Națiunilor Unite".

„Progresul rapid și exemplar al 
relațiilor noastre — a spus ămbasa-

i

dorul pakistanez — este în avanta
jul reciproc al ambelor țări și, tot
odată, contribuie in mod pozitiv la 
consolidarea păcii și securității in
ternaționale".

Subliniind că dezvoltarea econo
mică și social-culturală atît a Româ
niei, cît și a Pakistanului creează 
condiții pentru intensificarea relațiilor 
româno-pakistaneze, ambasadorul 
Republicii Islamice Pakistan a ex
primat hotărirea sa de a acționa 
pentru continua întărire a prieteniei 
și colaborării dintre cele două țări 
și popoare.

A luat apoi cuvîntul președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Mulțumind 
călduros pentru mesajele ce i-au 
fost adresate, președintele Nicolae 
Ceaușescu a adresat; la rindul său, 
președintelui Republicii Islamice Pa
kistan, precum și primului ministru 
al acestei țări cordiale urări de să
nătate și fericire personală, de 
și prosperitate pentru poporul 
kistanez prieten.

„Aș dori cu acest prilej — a . 
președintele Nicolae Ceaușescu — să 
relev satisfacția noastră deosebită 
pentru faptul că între Republica So
cialistă România și Republica Isla
mică Pakistan s-au statornicit relații 
prietenești, concretizate în diverse 
acțiuni de colaborare. Aceste relații 
s-au dezvoltat mult în ultimii ani, în 
interesul celor două țări și popoare, 
al cauzei păcii, înțelegerii și coope
rării internaționale. O deosebită im
portanță în fundamentarea acestor 
relații au documentele româno-pa
kistaneze semnate pînă în prezent, 
în acest context, Declarația solemnă 
comună, constituie o contribuție eloc
ventă la edificarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 
la democratizarea relațiilor dintre 
state,. la accentuarea climatului de 
destindere și cooperare în lume".

pace 
pa-

spus

în continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a spus : „îmi amintesc cu 
deosebită plăcere de vizitele oficiale 
pe care le-am făcut în țara dumnea
voastră, de căldura și ospitalitatea 
cu care am fost întîmpinați pretu
tindeni — expresie a sentimentelor 
de prietenie și stimă pe care cele 
două popoare și le nutresc reciproc. 
Consider că discuțiile purtate cu pri
mul ministru al Republicii Islamice 
Pakistan au contribuit la promova
rea largă a schimburilor bilaterale, 
la întărirea cooperării noastre pe tă- 
rîmul relațiilor internaționale".

Subliniind că România dezvoltă 
relații de colaborare cu toate statele, 
fără deosebire de orînduire socială, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
exprimat convingerea că România și 
Pakistanul vor conlucra și în viitor, 
în mod fructuos, pe arena internațio
nală, aducîndu-și contribuția la so
luționarea, 
gerii între 
probleme

■ temporane.
în încheierea cuvîntării sale, pre

ședintele Nicolae iCeaușescu a urat 
succes deplin noului ambasador în 
îndeplinirea misiunii ce i s-a în
credințat.

După primirea scrisorilor de 
acreditare, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire 
cordială, prietenească cu noul am
basador al Republicii Islamice Pakis
tan, S. A. Moid.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și la convorbire au participat 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, și Silviu Curticeanu, 
secretar prezidențial și al Consiliului 
de Stat. Au fost, de asemenea}; pre- 
zenți membri ai Ambasadei-’ Republi
cii Islamice Pakistan la București.

a primit p® ministrul apărării al Republicii Guineea
Delegația de activiști de partid din 

armată, condusă de generalul maior 
Gheorghe Gomoi.u, adjunct al minis
trului apărării naționale și secretar 
al Consiliului Politic Superior, care, 
la invitația șefului Direcției Superi
oare Politice a armatei și flotei ma
ritime militare sovietice, generalul de 
armată A. A. Epișev, a făcut o vizită 
oficială în U.R.S.S., s-a înapoiat in 
Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți generalul colonel Ma
rin Nicolescu, adjunct al ministrului 
apărării naționale, generali și ofițeri 
superiori.

A fost de față colonelul A. 
Kuciumov, atașatul militar, aero 
naval al U.R.S.S. la București,

în spiritul păcii și înțele- 
națiuni, a complexelor 
ale vieții mondiale con-

Tovarășul Nicolae .Ceaușescu, 
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit sîmbătă 
după-amiază pe Alafe Kourouma, 
ministrul apărării al Republicii Gu
ineea. care. în fruntea unei delegații 
militare, face o vizită oficială în 
tara noastră.

La întrevedere au participat ge
neral de armată Ion Ioniță. ministrul 
apărării naționale,, general 
Ion Coman, prim-adjunct al 
trului apărării naționale și 
Marelui Stat Major.

A luat parte, de asemenea.
ma Camara, ambasadorul Republicii 
Guineea la București.

Exprimînd șefului statului român 
gratitudinea pentru întrevederea a- 
cordată. oaspetele a ținut să subli
nieze primirea prietenească de care 
s-a bucurat, faptul că a avut posi-

colonel 
minis- 

șef al
Ibrahi-

bilitatea de a cunoaște unele 
importantele realizări obținute 
poporul român în opera de edificare 
a noii societăți.

Ministrul guineez a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un cor
dial și prietenesc salut din partea 
tovarășului Ahmed Sekou Toure, 
președintele Republicii Guineea, se
cretar general al Partidului Demo
crat din Guineea.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită tovarășului Ahmed Sekou 
Toure un cordial salut frățesc și cele 
mai bune urări, iar poporului gu
ineez noi succese pe calea dezvol
tării sociale și economice indepen
dente a tării.

în timpul convorbirii s-a subli
niat că vizita delegației militare 
guineeze reprezintă o expresie a re
lațiilor de prietenie și colaborare

(Agerpres)
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cultură a sindicatelor din Ploiești a 
plecat în Italia, unde, la invitația 
Academiei de muzică din Roma, va 
fi oaspete al publicului din mai mul
te localități. Membrii formației pra
hovene vor oferi spectacole de cîn- 
tece și dansuri populare specifice di
feritelor zone folclorice ale țării 
noastre.

• SPORT » SPORT » SPORT » SPORT » SPORT « SPORT

gimnastică Întrecerile preolimpice de la Montreal ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Noul aeroport

MONTREAL 2 /Agerpres). — Mit- 
suo Tsukahara (Japonia) la masculin 
și Nelli Kim (U.R.S.S.) la feminin 
su dominat concursurile pe aparate 
din cadrul competiției preolimpice de 
gimnastică de la Montreal, la care 
au participat peste 100 de sportivi și 
sportive din 20 de țări ale lumii. Ja
ponezul Mitsuo Tsukahara a cîștigat 
4 din cele 6 exerciții, iar Nelli Kim 
(U.R.S.S.) a terminat învingătoare 
în 3 din cele 4 exerciții. Campioana 
europeană, gimnasta româncă Nadia . 
Comăneci (care cîștigase în prealabil 
concursul individual compus — exer- 
iții obligatorii și la alegere) s-a 
Lsat pe primul loc la paralele. Ea

a mai obținut două medalii de ar
gint (sărituri și sol) și una de bronz 
(bîrnă). Iată clasamentele în con
cursul feminin : sărituri : 1. Nelli 
Kim (U.R.S.S.) 19,100 ; 2. Nadia Co- 
măneci (România) 18,925 ; 3. Olga 
Koval (U.R.S.S.) 18,925 ; paralele :
1. Nadia Comăneci (România) 19,500;
2. Nelli Kim (U.R.S.S.) 19,250 ; 3.
Marta Egervari (Ungaria) 19,025 ; 
bîrnă : 1. Nelli Kim (U.R.S.S.)
19,150; 2. Teodora Ungureanu (Româ
nia) 19,125 ; 3. Nadia Comăneci
(România) 18,775 ; sol : 1. Nelli Kim 
(U.R.S.S.) 19,500 ; 2. Nadia Comă
neci (România) 19,475 ; 3. Teodora 
Ungureanu (România) 19,025.

FOTBAL
în turneul 

care are Ioc 
Tg. Mureș a 
Echipa sovietică a terminat învingă
toare cu scorul de 2—1. Punctul e- 
chipei A.S.A. a fost marcat 'de B6- 
loni.

internațional de fotbal 
la Lvov, echipa A.S.A. 
intîlnit formația Dnepr.

TENIS
de la Louisville (Ken- 

cu desfășurarea
Turneul 

tucky) a continuat 
partidelor din turul trei al probei de 
simplu. Ilie Năstase (România) l-a 
eliminat cu 6—4. 7—6 pe australia
nul Barry Phillips Moore, calificîn- 
du-se pentru sferturile de finală. în / 
sferturile de finală, Ilie Năstase îl va 
întîlni pe mexicanul Raul Ramirez.

din Satu-Mare
Zilele acestea a avut loc recepția 

preliminară a noii piste betonate și 
a altor lucrări efectuate la aero
portul din Satu-Mare — care acum 
este pregătit spre a-și relua activi
tatea. în noile condiții, moderniza
te — ne informează comandantul ae
roportului, tovarășul Gheorghe Szi- 
lăgyi — județul Satu-Mare va bene
ficia de posibilitatea de a expedia 
direct mărfuri la export pe . , cale 
aeriană, iar legătura'cu Capitala, 
prin serviciile TAROM peritrh ' călă
tori, va fi asigurată în numai 1 oră 
și 20 de minute — față de 13 ore cît 
durează drumul cu trenul accelerat.

Aeroportul sătmărean dispune de 
sisteme moderne de apropiere radio 
(care asigură aterizarea chiar în 
condiții meteorologice dificile), de 
iluminare a’ pistei (ceea ce permite 
folosirea aeroportului și pe timpul 
nopții), de aparatură de dirijare și 
control al zborului cu mijloace de 
radionavigație, care îi conferă un 
mare coeficient de folosire : 95 la
sută din zilele disponibile de zbor 
din an. Este, de asemenea, moderni
zată clădirea aerogării, care asigură 
pasagerilor un grad superior de 
confort.

Traficul curselor de pasageri Bucu
rești — Satu-Mare și retur va înce
pe marți, 5 august, ora 9,45. (O. Gru- 
meza).

vremea

Campionatele mondiale de caiac-canoe
Sportivii români au cucerit 3 medalii de argint 

și una de bronz
Campionatele mondiale de caiac- 

canoe au programat ieri după-amia
ză pe lacul Ada Ciganlija, situat in 
apropierea Belgradului, finalele la 
cele șapte probe olimpice.

Prezenți în șase finale, sportivii 
români au cucerit trei medalii de 
argint prin Ivan Patzaichin (4’09” 
47/100 la canoe simplu), Larion Șer- 
ghei și Policarp Malîhin (3’29”34/100 
la caiac dublu), Gheorghe Danilov și 
Gheorghe Simionov (3’50”16/100 la 
canoe dublu) și o medalie de bronz 
prin Maria Mihoreaniu (2’01”58/100 la 
caiac simplu).

Iată cîștigătorii titlurilor mondia
le : masculin : canoe 1 — 1 000 m : 
Vasili Vurcenko (U.R.S.S.) — 4’07”
42/100 ; caiac 1 — 1 000 m : Gregorz

Sledziewskl (Polonia) și Oreste Petti 
(Italia) — ambii 3’43”55/100 : canoe 
2 — 1 000 m : Gabor Arva-Peter Po- 
vaszac (Ungaria) 
iac 2—1000 m : 
Gerhard Rummel 
3’28”31/100 ; caiac 
nia — 3’06”40/100 
s-a clasat pe locul cinci, 
19/100) ; feminin : caiac 1 
Anke Gdhe (R.D. Germană)

, 57/100 ; caiac 2 — 500 m : 
Koster-Karola Zirzow (R.D. 
nă) — l’48”57/100 (echipajul român 
s-a situat pe locul patru, cu timpul 
de l’53”24/100).

Campionatele se încheie astăzi, cu 
desfășurarea finalelor în probele de 
fond.

AUTOMOBILISM 
ȘI MOTOCICLISM

Cea de-a 59-a ediție a tradiționalei 
competiții internaționale automobi
listice „Targa Florio** s-a încheiat 
cu victoria echipajului italian Artu
ro Merzario — Nino Vaccarella 
(„Alfa Romeo“), care a parcurs 576 
km în 4h 59’18”, cu o medie orară 
de 115,464 km.

— 3’49”43/100 ; ca- 
Alexander Slatnov- 
(R.D. Germană) — 

4 — 1 000 m : Spa- 
(echipajul român

' ' CU 3’07”
500 m :
— 1’56” 
Barbara 
Germa-

La Imatra (Finlanda) s-au desfă
șurat întrecerile Marelui Premiu al 
Finlandei la motociclism, probă in
clusă în campionatul mondial. în 
cea mai disputată cursă — cea de 
la clasa 350 cmc — tînărul campion 
venezuelean Johnny Cecotto („Ya
maha") a realizat o medie orară de 
152,600 km, întrecîndu-I pe italianul 
Giacomo Agostini („Yamaha"), cla
sat pe locul secund.

Ieri în țară : Vremea a fost ușor in
stabilă, cu cerul mai mult senin în 
sudul țării. Innorări mai accentuate 
s-au produs în zonele de deal și de 
munte, îndeosebi în cursul după-amie- 
zii, cînd, pe alocuri, au căzut averse de 
ploaie și s-au semnalat frecvente des
cărcări electrice. Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între 17 grade la Pîcli- 
șa și 30 de grade la Băilești.

Timpul probabil pentru zilele 
5 și 6 august. In țară : Vreme în 
ral frumoasă, cu cerul variabil. Averse 
'izolate de ploaie, însoțite de descăr
cări electrice, sînt de așteptat In 
de deal și de munte. Vîntul va 
potrivit. Temperaturile maxime 
urca ziua pînă Ia valori cuprinse 
20 și 30 grade, iar minimele vor 
la noaptea între 8 și 18 grade. In Bucu
rești : Vremea va fi în general fru
moasă, cu cerul variabil. în cursul 
după-amiezelor, tendințe de averse de 
ploaie. Vint potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară.

Pîcli-

de 4, 
gene-

zona 
sufla 

vor 
Intre 
osci-

t tr
„CUPA MĂRII NEGRE" LÂ BASCHET

în „Sala Sporturilor" din Constanța 
au început ieri întrecerile celei de-a 
14-a ediții a competiției internaționa
le feminine de baschet „Cupa Mării 
Negre", la care participă selecționa
tele Cehoslovaciei, Franței, Poloniei 
și României.

Primul meci a opus echipele Po
loniei și Franței, victoria revenind 
cu scorul de 87—74 (36—41) jucătoa- 

, relor poloneze.

în partida vedetă s-au întîlnit re
prezentativele României și Ceho
slovaciei. La capătul unui joc echili
brat, cu multe faze spectaculos*, 
baschetbalistele românce au obținut 
victoria cu scorul de 79—78 (41—46).

Turneul continuă astăzi, cînd se vor 
desfășura meciurile Cehoslovacia— 
Franța și România—Polonia.

9 Teatrul Glulești (în parcul Tea
trului Giuleștil : Nopți de vară — 
spectacol de sunet si lumină — 
20.30.
o Teatrul evreiesc de stat : Nunta 
de argint — 19,30.
o Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Un băiat de 
zahăr... ars — 19.30.

(Agerpres)
cinema

Săptămîna sportului bucureștean
Din inițiativa consiliului municipal 

pentru educație fizică și sport se va 
organiza în Capitală, începind de 
luni 4 august și pînă duminică 10 au
gust inclusiv, un program larg de 
manifestări și întreceri — „Săptămâ
na sportului bucureștean". Unora 
dintre sporturile olimpice prioritare 
li s-a rezervat o anume zi, pe du
rata lor desfășuirîndu-se concursuri 
cu participări de masă, acestea avînd 
și caracter de selecție. In vederea 
întrecerilor, organele și organizațiile 
sportive din sectoarele bucureștene 
au mobilizat un mare număr de co
pii, elevi și tineri.

■ Programul săptămînii este următo
rul : luni — ziua gimnasticii ; marți 
— ziua halterelor, luptelor și trînte- 
lor ; miercuri — ziua atletismului ; 
joi — ziua voleiului ; vineri — ziua 
înotului și a handbalului : sîmbătă — 
ziua canotajului.

în zilele de joi, sîmbătă și dumi
nică sînt programate gale de box.

Programul „Săptămînii sportului 
bucureștean" se încheie cu demon
strații Ia diferite discipline pe stadio
nul „23 August", în după-amiezele 
zilelor de sîmbătă și duminică (de la 
ora 17,30) cînd se vor desfășura și 
partidele de fotbal din „Cupa muni
cipiului București".

O A fost odată un Hollywood 
(ambele serii) : SALA PALATU
LUI (seria de bilete 5235) — 17,15; 
(5236) — 20,15.
O Nu te voi Iubi ; VICTORIA — 
9.15: 11,30: 13,45: 16: 18.15: 20.30. 
O înfrîngerea 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
REȘTI - 8,45;
18,30: 20,45, la grădină

, • Lanțuri : LUCEAFĂRUL
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 gră

Laramie : BUCU- 
11: 13.15: 16,15:

20.15.
9:

dină — 20,30, STADIONUL STEAUA
— 20,30.
q Nu iese fum fără foc : CASA 
FILMULUI — 9.45: 12; 14: 16,15:
18.30: 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.
© Strălucirea soarelui
— 9: 11,15; 
FEROVIAR 
18,15; 20.30, 
13,30: 15,45: 
G Cei mai 
TRAL — 9,30: 12; 15: 17,30: 20,15.
© Ursul Iogy : DOINA — 9,30;
11,30; 13.30.
O Comedie fantastică : DOINA — 
15.45; 18; 20.
© Legea preriei
11,15; 13,30: 16; 
GA — 9: 11,15:
20,15.
© Pe aici nu se 
9; 12,30; 16: 19.
© Nu filmăm
TIMPURI NOI - 
15,45; 18: 20,15’
O Ultimul pistolar
Creek : LIRA — 15,30; 19. la gră
dină — 20,15. BUCEGI — 16: 18, la 
grădină — 20,15,
O Ochii Shivanei : LUMINA — 9; 
12,30: 16: 19.
e îndrăznețul Pardaillan șl Sur- 
couf, tigrul celor șapte mări — 9: 
12; 15,30; 18.45 : CINEMATECA
(sala Union).
• Hyperion : UNIREA — 16; 
grădinii — 20,15.
© Piedone — 
armă : AURORA 
15,45: 18; 20. la

MELODIA 
13,30; 16: 18.15: 20,30, 

— 9: 11.15; 13.30: 16; 
FLAMURA — 9: 11.15; 
18; 20.15.
frumoși ani : CEN-

: GRIVITA — 9 
18.15: 20.30. VOL-
13.30: 15.45: 18

trece : DACIA —

să 
- 9:

ne-amuzăm : 
U\15: 13.30:

din Cross

comisarul
— 9; 11.15: 
grădină —

18. la

fără 
13,30; 
20,15.

multilaterală statornicite intre tarile, 
partidele si popoarele noastre, 
lății care după vizita 
Nicolae Ceaușescu în 
Guineea și întrevederile 
tovarășul Ahmed Sekou Tourâ au 
cunoscut o continuă dezvoltare și 
întărire.

Schimbul de vederi a pus în evi
dență dorința comună de a se 
acționa pentru înfăptuirea în cele 
mai bune condiții a acordurilor și 
înțelegerilor convenite privind cola
borarea și cooperarea între cele 
două țări. în folosul și spre binele 
ambelor popoare, al progresului, 
păcii și înțelegerii internaționale. 
Totodată, a fost reafirmată dorința 
de a adinei și mai mult colaborarea 
româno-guineeză. atît pe plan bila
teral. cît și pe plan internațional.

întrevederea a decurs într-o am
biantă de caldă prietenie.

re-
tovarășului 

Republica 
avute CLI

8.35 Avanpremiera zilei.
8,40 Cravatele roșii.
9.35 Film serial pentru 

Dalctari.
10,00 Viața satului.
11,15

copil B

Misted 
cum «

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelentă, .
în numele guvernului și al poporului Pakistanului, precum și al meu 

personal, doresc să vă transmit profunda noastră apreciere pentru mesajul 
dumneavoastră de simpatie și condoleanțe în legătură cu recentul aocident 
de autobuz în care și-au pierdut viața 52 de studenți pakistanezi. Aceasta a 
fost, intr-adevăr, o gravă tragedie care a produs mare mîhnire și durere în 
Pakistan.

Mesajul dumneavoastră de simpatie constituie o sursă de mîngîiere 
pentru familiile îndoliate și le dă tărie pentru a suporta pierderile lor.

FAZAL ELAHI CHAUDHRY
, Președintele
Republicii Islamice Pakistan

Aventura cunoașterii, 
rul vieții (III). Cînd și 
apărut omul ?
Bucuriile muzicii,' 
Simfonia în alb — balet pe 
muzică de Bizet.
Solemnitatea semnării docu
mentelor oficiale româno- 
americane.
Fîntînl și monumente din 
București.
Album duminical. Pe strune 
de vioară — divertisment mu
zical. 13,27 Vedete ale muzi
cii ușoare. 13,37 Desene ani
mate. 13,46 Vedete internațio
nale.
mai 
14,26 
reportaj. 14,41 Șah-mat _ 
15 minute. 14,56 Povestea fil
mului muzical. 15,10 Pe unde 
trece dorul — muzică popu
lară. 15,17 întîlnire cu circul 
(II) 15,45 Ilustrate muzicale.

16,00 Magazin sportiv. Automobi
lism : Marele premiu al Fran
ței.

16,45 Cîntă viorile — muzică ușoa
ră.

în jurul orei 17,00 —- Posturile
noastre de radio și televiziu
ne vor transmite direct cere
monia plecării președintelui 
Statelor Unite ale Americii. 
Gerald Ford, și a doamnei 
Elisabeth Ford, care. Ia invi
tația președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, au făcut o 
vizită oficială în țara noastră.

17,25 Lacul Roșu — imagini docu- 
\țhentare/■ • '

17,30 Drumuri în istorie.
17,50

11.45
12,30

13,00

13,15

13,20

14,00 
făcut 
Micul

Ce vrăji a 
nevasta mea. 
conservator —

In.»

Oamenii muncii din agricultura ju
dețului Botoșani au încheiat recolta
rea griului de pe întreaga suprafață 
cultivată însumînd peste 70 mii hec
tare. Odată cu recoltatul cerealelor, 
s-a acționat și continuă să se acțio
neze pentru însămînțarea unor supra
fețe cît mai mari cu culturi succesi
ve, executarea lucrărilor de întreți
nere, recoltarea completă și depozi
tarea furajelor, obținerea unor rezul
tate superioare în domeniul produc
ției animale, pentru O mai bună or
ganizare și conducere a activității în 
toate unitățile agricole.

Relatînd aceste succese, într-o tele
gramă trimisă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, de către bi
roul Comitetului județean Botoșani 
al P.C.R., se spune între altele : Ho-

tărîți să acționeze cu fermitate pen
tru introducerea unei ordini și disci
pline desăvîrșite în toate sectoarele 
de activitate, șă întărească spiritul 
combativ, revoluționar, în 'toate do
meniile, comuniștii, oamenii muncii 
din județul Botoșani încredințează 
Comitetul Central, pe dumneavoas
tră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vor munci cu hotărîre și abne
gație. că nu vor precupeți nici un 
efort pentru realizarea sarcinilor de 
plan pe acest an. pentru pregătirea 
în cele mai bune condiții a cincina
lului viitor, aducîndu-și contribuția 
la înfăptuirea exemplară a mărețe
lor sarcini ce . le revin din hotăr'îrile 
celui de-al XI-lea Congres al parti
dului.

(Agerpres)

Film serial: „UFO" — episo. 
dul IV.
Redescoperirea Cernel. 
Lumea copiilor. 
1001 de seri.
Telejurnal.

18,40
19,00
19,20
19,30
20,00 Film artistic : „Povestiri din 

Manhattan”. Producție a stu
diourilor din S.U.A, . Regla : 
Jullen Duvivler. Cu : Charles 
Boyer, Rita Hayworth. Tho
mas Mitchell, Charles Laugh
ton, Ginger Rogers. Henry 
Fonda, Paul Robson.

21,45 Selecțlunt, din recitalurile 
hors-concurs de la Festivalul 
național de muzică ușoară 
Mamaia ’75.

22,10 24 de ore • Sport.
PROGRAMUL H

10,00—11,30 Matineu simfonic.
20,00 Desene animate pentru co

pii.
20,25 Ora melomanului.
21,15 Muzee și expoziții.
21,35 Film serial : Kojak.

Un reconfortant
loc de popas

21,35

20,25
20,45

bobocilor : COTRO- 
16: 18; 20. PRO-

16; 18: 20,15.

TOMIS — 8,30; 10,45; 13: 15,15:
17,30; 19,45, la grădină — 20.30.
0 Pirații din Pacific — Insula co
morilor : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 19.
© Astă-seară dansăm în familie : 
FERENTARI — 16; 18: 20.
© Școala tinerilor căsătoriți î 
FLACÂRA — 15,30; 18; 20,15, PA
TINOARUL „23 AUGUST" — 20.15. 
© Pavlinka : VIITORUL — 15.30: 
18: 20,15.
O Toamna 
CENI — 14; 
GREȘUL —
© Invincibilul Luke : VITAN — 
15.30; 18, la grădină — 20,15.
O 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; 
20,15.
© Veronica ; Veronica se întoar
ce : PACEA — 15,30: 19.
O Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : ‘CRÎNGAȘI — 
16; 18,15.
© Sperietoarea : MIORIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18: 20,15.
• Al patrulea mire : POPULAR
— 15.30; 18: 20.15.
© Pantalonii cavalerului von Bre- 
dow : MOȘILOR — 15.30: 18.
© Lumină la capătul tunelului : 
MUNCA — 16: 18: 20.
O Hello, Dolly : STADIONUL DI- . 
NAMO — 20.
© Steaua de tinichea ; GRĂDI
NA — FESTIVAL — 20.
© Aeroportul ; GRĂDINA 
CEAFĂRUL — 20.
O Scufundarea Japoniei : 
DINA MOȘILOR — 20,15.

Printre cele mai atractive 
locuri de popas (moteluri, hote
luri, hanuri și cabane) pe care 
cooperația de consum le pune 
la dispoziția turiștilor în zone 
de rară frumusețe se numără 
și „Hanul Conachi". Tot mai 
numeroșilor turiști care străbat 
frumoasele meleaguri gălățene, 
cooperația de consum le adre
sează invitația de a poposi la 
„Hanul Conachi". una din uni
tățile sale de recreare și odihnă 
reconfortantă. „Hanul Conachi" 
este amplasat pe drumul națio
nal 25 Galați — Tecuci, Ia km 
47, în decorul pitoresc al unei 
bătrîne păduri de stejari. „Hanul 
Conachi" dispune de camere mo
dern mobilate, confortabile, cu 
încălzire centrală, iar în res
taurantul său se pot servi spe
cialități culinare, specifice bucă
tăriei locale. „Hanul Conachi" 
este b gazdă ospitalieră 
cursul anului.

în tot

LU-

GRĂ-

LUNI, 4 AUGUST 1975

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în limba maghiară. 
19,00 Dreptul de a te numi mamă.

. Reportaj-anchetă.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Reflector.
20,15 Avanpremieră.

Cel mal bun continuă. Con
curs de cultură generală șl 
pregătire multilaterală. Trans
misiune de la Mangalia. 
Dialog muzical.
Roman-foileton „SI totuși 
se învîrtește" — episodul II.
24 de ore.

PROGRAMUL II

Telex.
Muzică ușoară.
Film artistic: „Haiducii" ■*. 
producție a studiourilor cine
matografice București.

18,55. Tezaur de cîntec românesc.
19.29 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. ,
20.00 Film serial pentru copil 3 

DaktarL
Muzică
Tdatru 
tinii".
Uzinele 
reștiului.

21,55 Portativ ’75. Jurnal de festi
val Mamaia ’75.

ușoară.
serial TV t j.Mușa-

de sănătate ale Bucu-

In septembrie pe litoral

în fotografie : „Hanul 
chi" al cooperației de 

- din județul Galați.

Cona- 
consum

întreprinderea de turism, ho
teluri și restaurante — Bucu
rești oferă locuri pentru o- 
dihnă și tratament în toate sta
țiunile de pe litoral începînd cu 
data de 12 septembrie. De la a- 
ceastă dată tarifele se reduc cu 
pînă la 40—50 Ia sută. Plecările 
spre litoral vor avea loc în fie
care zi, pentru serii de Ia 3 zile 
în sus. Cazarea se face în cele 
mai elegante vile și hoteluri. La 
dispoziția oaspeților litoralului 
din a doua jumătate a lunii sep
tembrie vor fi baze sportive și 
nautice, parcuri de distracții, 
bowling. înscrieri și informații 
— la filialele de turism din bd. 
Republicii nr. 4 și 68 și bd. Ni
colae Bălcescu din București.
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Timp de trei zile, atenția tuturor 
popoarelor europene — și se poate 
spune atenția popoarelor și de pe 
alte continente — a fost polarizată 
de lucrările fazei a treia a Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa, care a reunit pe repre
zentanții, la cel mai înalt nivel po
litic, a 33 de state europene, precum 
și ai S.U.A. și Canadei. Prin măre
ția țelului propus — făurirea unei 
Europe noi, a păcii și cooperării prie
tenești — prin importanța participă- 

1 rii, fără precedent în analele 
vieții' politice a continentului, prin 
întreaga sa desfășurare, prin spiritul 
de conlucrare și documentele sem
nate, această reuniune se înscrie, 
fâră_ îndoială, ca un eveniment cu a- 
devărat istoric. Opinia noastră pu
blică, poporul român salută' cu sa
tisfacție desfășurarea cu succes a în
tregii conferințe, rezultatele sale po
zitive, exprimîndu-și încrederea că 
ele vor marca un moment deschiză
tor de drumuri în marea operă de 
edificare a unui viitor nou pe con
tinentul nostru, atît de greu încercat 
de conflagrațiile din trecut și atît de 
însetat de pace, colaborare și înțe
legere.

însemnătatea deosebită pe care 
România socialistă a acordat-o 
acestui eveniment și-a aflat o grăi
toare ilustrare în faptul că țara 
noastră a fost reprezentată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, expo
nentul cel mai fidel al voinței de 
pace și cooperare .a poporului român. 
De fapt, cronica acestor ani a con
semnat la loc de seamă contribuția 
amplă și'substanțială a țării noastre 
la succesul conferinței. Numărîn- 
du-se printre statele inițiatoare ale 
organizării unei reuniuni 
ral-europene. România 
tă a înscris problema 
rității In Europa ca o 
pare de prim ordin a 
cii sale externe, a participat în 
mod activ la pregătirea și desfășu
rarea lucrărilor conferinței în toate 
fazele sale, la elaborarea unor docu
mente cît mai clare, mai precise și 
mai angajante ; se poate afirma că 
nu a existat problemă importantă, 
pe parcursul acestui proces, la so
luționarea căreia țara noastră să nu 
fi contribuit prin propuneri și idei 
constructive — toate acestea fiind in
disolubil legate de activitatea, atît 
de largă și bogată, pentru normali
zarea relațiilor cu toate statele con
tinentului, pentru reliefarea și con
semnarea în documente comune a 
principiilor securității, pentru inten
sificarea și diversificarea cooperării 
intereuropene.

Cunoscîndu-se perseverența neobo
sită cu care România a acționat pen
tru promovarea țelurilor securității, 
pentru desfășurarea cît mai rod
nică și mai eficientă a conferinței, 
rolul nemijlocit și determinant al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
orientarea întregii activități desfășu
rate de țara noastră în acest, sens, ca 
neobosit promotor al cauzei înțele
gerii și conlucrării înti*e popoare, 
cuvîntarea președintelui României' a 
șfoșț- așteptată la Helsinki cu un in
teres deosebit, a format obiectul 
unei stăruitoare și generale atenții.

Și, într-adevăr, cuvîntarea a con
stituit nu numai o strălucită pre
zentare a pozițiilor constructive ale 
României socialiste, ci și o profundă 
analiză care a adîncit efectiv, sub 
multiple aspecte, conceptul de secu
ritate europeană, a deschis o largă 
perspectivă, într-un spirit cutezător, 
asupra a ceea ce trebuie întreprins 
concret, practic, în vederea transfor
mării Europei într-un continent al 
păcii, cooperării rodnice și libere, în
floririi tuturor națiunilor.

Țara noastră dă o înaltă apreciere 
rezultatelor în ansamblu ale primei 
conferințe pentru securitate^ care în
cununează ani de laborioasă activi
tate — însăși viața verificînd juste
țea și validitatea acestei ample ac
țiuni politice, determinată nu de ac
țiuni subiective, de dorințe ale li
derilor politici, ci decurgînd în mod 
necesar din schimbările profunde în

bine cu-
înfăptuirii 

lucru, care 
indife-

raportul mondial de forțe și reflec- 
tînd marele proces progresist al tre
cerii de la perioada „războiului rece", 
a neîncrederii și confruntărilor, la un 
curs nou, spre destindere și colabo
rare.

Acest curs și-a găsit expresie nu 
numai în definirea țelurilor confe
rinței, ci și în înseși modalității^ de 
lucru — pe bună dreptate evidențiin- 
du-se în cuvîntarea președintelui 
României importanța faptului că lu
crările s-au desfășurat pe baza unor 
norme democratice de egalitate între 
state, reguli conturînd o metodologie 
nouă în practica diplomației mon
diale. Și este, desigur, un motiv de 
satisfacție faptul că în stabilirea a- 
cestui stil nou un merit 
noscut revine României.

Tocmai ca urmare a 
unor asemenea norme de 
au permis tuturor statelor, 
rent de orînduire, mărime, potențial, 
6ă-și spună cuvîntul în condiții de 
egalitate, s-au putut cristaliza docu
mentele conferinței, Actul final care 
consacră principiile fundamentale ale 
unor relații noi, de egalitate și respect 
reciproc, menite să ofere fiecărei na
țiuni chezășia de a se dezvolta liber 
și suveran, la adăpost de orice act 
de forță, de orice imixtiune sau pre
siuni, de a colabora rodnic cu cele
lalte națiuni și a se bucura de bine
facerile progresului și civilizației. 
Se poate astfel aprecia că s-a creat 
o bază bună, care deschide largi 
perspective de edificare a unei secu
rități trainice.

Desigur, toate acestea nu pot con
stitui motive de automulțumire. Cu 
înaltă răspundere și cu mult realism 
s-a arătat în cuvîntarea președinte
lui României că nu trebuie create 
false iluzii ; pe continentul nostru 
rămîn încă în suspensie multe pro
bleme, deosebit de serioase, continuă 
divizarea în grupări politico-militare 
opuse, se mențin bazele militare și 
trupele străine pe teritoriile altor 
state, rămîn concentrate cele mai 
puternice forțe militare și cele mai 
distrugătoare armamente — adică, 
practic, principalele instrumente ale 
politicii de forță.

In aceste condiții, un prim co
mandament, de însemnătate hotărî- 
toare pentru realizarea efectivă a 
securității îl constituie traducerea 
cu fidelitate și corectitudine în viață 
a normelor și principiilor de relații 
între state înscrise în Actul final. 
Aceste principii reprezintă cheia 
unor raporturi de reală conviețuire 
prietenească, înscrierea lor în docu
mentul adoptat în comun este deo
sebit de importantă — dar esenția
lul rămîne aplicarea lor cu fermita
te, strictețe Și in întregul lor an
samblu. în legătură cu aceasta, se 
cuvine relevată sublinierea din cu
vîntarea secretarului 
tidului nostru că 
cipiilor noi nu poate 
limitîndu-se doar la 
dintre anumite zone 
lui, sau . dintre anumite grupări poli
tico-militare, ci trebuie să consti
tuie temelia tuturor relațiilor in
terstatale, fundamentul raporturilor 
dintre toate statele continentului. 
Semnătura pusă pe Actul final re
prezintă un angajament moral-poli
tic solemn în fața tuturor popoarelor, 
iar orice încălcare a acestor princi
pii și norme de conviețuire trebuie 
să fie considerată dț;ept o acțiune de 
natură să pună în pericol securitatea, 
colaborarea și pacea în Europa. Așa 
cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. istoria va judeca nu nu
mai documentele ce le vom semna și 
declarațiile făcute, ci și felul în care 
fiecare stat, fiecare guvern și condu
cător de stat sau guvern vor acționa 
pentru realizarea prevederilor aces
tor documente.

La reuniunea de la Helsinki a fost 
frecvent evocată necesitatea comple
tării destinderii politice prin destin
derea militară, fiind evident că o 
adevărată securitate nu se poate clă
di la umbra armamentelor și mijloaj 
celor de distrugere în masă. Această

general al par- 
aplicarea prin- 
fi înțeleasă ca 

sfera relațiilor 
ale continentu-

de reducere a armatelor 
cheltuielilor militare, de 
bazelor militare și tru
pe teritorii străine, 

armelor nucleare
de 

de pe 
nepose-
atenția

idee a fost expusă cu o deosebită 
forță, sinceritate si putere de con
vingere în cuvîntarea președintelui 
României — care s-a constituit în- 
tr-un vibrant apel Ia eforturi hotă- 
rîte din partea tuturor statelor, la 
măsuri energice și autentice de dez
armare, 
naționale, a 
retragere a 
pelor aflate 
retragere a 
teritoriul statelor europene 
soare de asemenea arme.

In mod deosebit a reținut 
și a avut un profund ecou în rîndu- 
rile participanților. ca 'și pe plan 
larg, internațional, modul ferm, preg
nant. răspicat în care președintele 
României socialiste s-a pronunțat 
pentru scoaterea armelor atomice în 
afara legii — ca una din cerințele 
vitale ale securității popoarelor, pe 
continent și în lumea întreagă.

Problema securității se cere abor
dată într-o viziune largă, incluzînd 
domenii din cele mai variate — de 
la intensificarea relațiilor economice 
reciproc avantajoase și eliminarea 
tuturor barierelor și restricțiilor ar
tificiale și pînă la stimularea procesu
lui de apropiere între popoare. înlă- 
turindu-se orice activități de învrăj
bire sau dezinformare a popoarelor ; 
de la dezvoltarea democrației so
ciale și îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii la lichidarea marilor 
decalaje existente între nivelul eco
nomic al statelor, expresie a vechi
lor raporturi de inechitate, sursă pu
ternică de instabilitate și insecuritate.

Firește, între statele europene 
există deosebiri profunde de orîn- 
duire, de ideologie, există concepții 
deosebite în organizarea societății. 
Cu principialitate și mîndrie, de 
la înalta tribună a forumului eu
ropean, toVarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia : „Eu sînt comunist și 
nu pot să nu menționez cu sa
tisfacție că, tocmai datorită pășirii 
pe calea nouă, socialistă, a eliberării 
sociale, România, sub conducerea co
muniștilor, și-a cîștigat cu adevărat 
independența și iși făurește o viață 
nouă, care asigură poporului bună
starea și fericirea." Și este, desigur, 
dreptul inalienabil al fiecărui popor 
de a-si alege calea dezvoltării sale 
așa cum o dorește, de a-și organiza 
viața potrivit propriei • voințe, fără 
nici un fel de amestec, amenin
țări sau presiuni din afară. în aceas
ta și numai în aceasta rezidă esența 
unei reale securități pe continent, ca 
și în întreaga lume.

Prima Conferință general-europea- 
nă s-a încheiat cu succes. Aceasta 
constituie însă doar cea dintîi etapă ; 
urmează acum o etapă nouă, hotărî- 
toare, a. transpunerii în viață a do
cumentelor convenite — ceea ce im
pune continuitatea eforturilor, inclusiv 
organizarea unor noi reuniuni a- 
vînd scopul de a face bilanțul a- 
plicării angajamentelor asumate și 
soluționării problemelor care persis
tă în viata politică a Europei. Toc
mai pornind de la acest • deziderat, 
România a propus crearea' unui or
ganism permanent care să asigure 
continuarea consultărilor și intensi
ficarea conlucrării intereuropene. A- 
lături de acțiunile statelor si guver
nelor. un rol mereu mai important 
sînt chemate să joace, mai ales în 
această etapă, opinia publică. po
poarele. ca făuritoare ale propriilor 
destine. Stă in puterea popoarelor să 
transforme premisele create într-o 
victorie deplină a cauzei securității, 
cu ample consecințe pozitive asupra 
climatului politic mondial.

In ce o privește. România socialistă 
este ferm hotărîtă, așa cum arăta 
președintele republicii. secretarul 
general al partidului, să acționeze și 
în viitor cu toate forțele, să-și aducă 
și pe mai departe contribuția la în
făptuirea securității, cooperării si 
păcii în Europa, la asigurarea viito
rului pașnic al continentului nostru 
și al întregii planete.

TOKIO: Lucrările Conferinței internaționale
împotriva bombelor atomice și cu hidrogen

TOKIO 2 — Corespondentul Ager
pres transmite : La Tokio au con
tinuat. simbătă. lucrările Conferinței 
internaționale împotriva bombelor 
atomice și cu hidrogen, organizată 
de Consiliul japonez împotriva bom-Pentru transformarea Orientului Apropiat în zonă denuclearizată

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 
Cinci țări din Orientul Apropiat — 
Irak, Kuweit, Oman, Qatar și Siria 
— l-au informat pe secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, că 
sprijină propunerea privind trans
formarea regiunii într-o zonă denu- 
clearizată — s-a anunțat la sediu) 
din New York al Națiunilor Unite.

Această propunere a fost prezen
tată Adunării Generale a O.N.U., în 
toamna trecută, de Iran și Republi
ca Arabă Egipt.

NORMALIZAREA SITUAȚIEI
DIN NIGERIA

LAGOS 2 (Agerpres). — în Nige
ria, unde la 29 iulie forțele armate 
au adoptat hotărîrea de a-1 elibera 
pe generalul Yakubu Gowon din 
funcțiile de șef al statului, al guver
nului militar federal și din cea de 
comandant-șef al armatei și de a 
institui noi organisme ale puterii 
executive în stat, situația este în 
curs de normalizare. Consiliul Mili
tar Suprem a anunțat anularea tu
turor măsurilor de urgență — redes
chiderea frontierelor, reluarea zboru
rilor avioanelor pe rutele interne și 
internaționale, inclusiv redeschide
rea aeroportului internațional Lagos 
și a celorlalte aeroporturi, restabili
rea telecomunicațiilor cu exteriorul și 
anularea restricțiilor de circulație 
impuse pe perioada nopții. Postul de 
radio Lagos a anunțat că în capita
la federală și în centrele administra
tive ale celorlalte state federale dom
nește calmul.
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au hotărît să stabilească relații di
plomatice la nivel de ambasadă, cu 
începere de la 1 august 1975. Hotă- 
rîrea a fost luată cu prilejul întilni- 
rii de la Helsinki dintre Erich Ho
necker, prim-secretar al C.C. al 
P.S..U;G.,; șiuPierre Elliott Trudeau, 
primul ministru al Canadei, care au 

. participat la cea de-a treia fază, la 
nivel înalt, a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa.

In fuiicpa de președinte 
al Comitetului regional La- 
tiUm 3 £ost num’t Maurizio Fer
rara. membru al P.C.I., ca urmare a 
rezultatelor alegerilor administrative 
italiene de la 15 iunie. Un alt repre
zentant al stîngii — socialistul Aldo 
Viglione — a fost numit președinte 
al Comitetului regional Piemont. 
Pină în prezent, șase comitete regio
nale sînt alcătuite din reprezentanți 
ai partidelor de stînga.

Convorbiri siriano-Iiba- 
H6Z6. Președintele Siriei, Hafez 
El-Assad, și primul ministru al Li
banului, Rashid Karame, aflat in
tr-o vizită oficială la Damasc, au 

belor atomice și cu hidrogen — Gen- 
suikyo.

în ședința de dimineață, a luat 
cuvîntul reprezentantul României 
Vasile Gheghe. care a subliniat că a 
XXI-a Conferință Gensuikyo. care 
se bucură de un larg ecou în rându
rile popoarelor iubitoare de pace, se 
înscrie ca un eveniment remarcabil 
în cadrul eforturilor poporului japo
nez pentru înlăturarea primejdiei 
războiului nuclear. Conferința, a re
levat vorbitorul, constituie, totodată, 
o contribuție importantă la efortu
rile tuturor popoarelor pentru inter
zicerea armelor nucleare, a tuturor 
celorlalte arme de distrugere în 
masă, pentru întreprinderea de pași 
efectivi pe calea dezarmării si. în 
primul rind, a dezarmării nucleare, 
pentru instaurarea unui climat de 
pace trainică, securitate internațio
nală. prietenie și cooperare între na
țiuni.

Conferința îsi va continua lucrările 
la Hiroșima și Nagasaki.

■Ar

Ziarul „Akahata". organ al Parti
dului Comunist Japonez, a publicat 
simbătă textul integral al mesajului 
adresat de tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, participanților la 
cea de-a XXI-a Conferință interna
țională împotriva bombelor atomice 
si cu hidrogen — Gensuikyo.

NIAMEY 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Nigerului, locotenent-colo- 
nelul Seyni Kountche, a anunțat 
sîmbătă dimineață, la postul de ra
dio Niamey, că vicepreședintele Con
siliului Militar Suprem, comandantul 
Sâni Souna Siddo, a încercat să preia 
puterea în stat, cu complicitatea lui 
Djibo Bakary, șeful partidului „Sa- 
waba", dizolvat de autorități.

Am luat împotriva acestora — a 
spus șeful statului — măsurile de 
stat pe care le merită conduita lor. 
Președintele Kountche i-a acuzat pe 
cei doi de „tentativă de divizare a 
poporului, abateri de la prevederile 
Constituției, de corupție, intimidare 
a funcționarilor și trafic de influen
ță. de reconstituire a unui partid di
zolvat — totul în scopul preluării 
puterii".

examinat, în cadrul convorbirilor 
avute, situația din lumea arabă și 
din Orientul Apropiat, relațiile bi
laterale.

COPENHAGA 2 (Agerpres). — 
La Aalborg, in Danemarca, s-au 
deschis Jocurile 'tineretului, ma
nifestare organizată de munici
palitatea orașului in cadrul Săp-, 
tăminii internaționale a orașe
lor înfrățite cu localitatea da
neză. Din partea municipiului 
Tulcea, participă o delegație 
condusă de primarul Ion An- 
dronache, un grup de tineri 
sportivi, precum și ansamblul 
folcloric „Sălcioara". Cu prilejul 
festivităților de deschidere a 
jocurilor ansamblul român a 
prezentat dansuri și cintece 
populare care s-au bucurat de 
o deosebită apreciere.

ca-

PriîîmI ministru al Pa
kistanului Zulfikar Aii Bhutto, a 
declarat, simbătă, Ia Lahore, în ... 
drul unei întîlniri cu presa, că, deși 
mandatul Adunării naționale și 
adunărilor provinciale expiră la 
august 1977, în țară vor fi organizat? 
totuși alegeri generale înainte de sfîr-

ale
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VIENA

Încheierea noii runde 
a convorbirilor 

intercomunitare cipriote 
VIENA 2 (Agerpres). — La Viena 

s-a. încheiat, simbătă, cea de-a treia 
rundă a convorbirilor intercomuni
tare în problema cipriotă, apreciată 
de secretarul general al O.N.U. Kurt 
Waldheim, sub egida căruia s-a des
fășurat întîlnirea, ca o „contribuție" 
însemnată la eforturile de soluțio
nare politică a situației din insulă. 
Comunicatul dat publicității la sfîr- 
șitul convorbirilor informează că cei 
doi negociatori — Glafkos Clerides, 
din partea ciprioților greci, și Rauf 
Denktaș, liderul ciprioților turci, au 
examinat „probleme privind aspec
tul geografic al unei eventuale solu
ții a problemei cipriote, avînd, în a- 
celași timp, convorbiri preliminare 
asupra atribuțiilor unui viitor gu
vern federal al Ciprului și a modului 
său de funcționare. Potrivit comuni
catului, cei doi negociatori au con
venit ca „ciprioții turci aflați, în 
prezent, în sudul insulei, să fie auto
rizați, .în măsura în care doresc, să 
se stabilească în regiunea de nord 
— aflată, în prezent, sub controlul 
forțelor armate turcești — n.r. — în 
cadrul unei acțiuni organizate, des
fășurată sub egida forțelor O.N.U. în 
același timp, s-a căzut de acord că 
ciprioții greci aflați în nordul insu
lei pot rămine pe loc, beneficiind de 
întreg ajutorul și sprijinul necesar 
pentru a duce o viață normală.

~__ *

Surse oficiale din Niamey relevă 
că măsurile adoptate împotriva co
mandantului Sâni Souna Siddo și a 
lui Djibo Bakary implică, pentru 
moment, arestarea acestora. Aceleași 
surse precizează că cei doi au fost 
arestați, vineri noaptea spre sîmbă
tă, în compania lui Maitourare Gad- 
jio, fost director al Societății na
ționale de comercializare a arahide- 
lor — Sonara, îndepărtat din func
ție cu cîteva luni în urmă, in timpul 
regimului fostului președinte Hamani 
Diori. Partidul „Sawaba", condus de 

.Djibo Bakary, a fost dizolvat în oc
tombrie 1959, după proclamarea in
dependentei Republicii Niger. Exilat 
pină în aprilie 1974. Bakary a fost 
autorizat să se reîntoarcă în țară cu 
condiția să nu mai desfășoare nici o 
activitate politică.

șitul anului 1976 ; aceasta în vederea 
accelerării și desăvîrșirii procesului 
de democratizare a țării.

La Damasc 3U avut Ioc Iu" 
crările Congresului Comandamentu
lui interarab al Partidului Baas. A 
fost ales noul Comandament alcătuit 
din 17 membri. In funcția de secre
tar general a fost reales șeful statului 
sirian, Hafez El-Assad.

Biroul coordonator al ță
rilor nealiniate se va reuni-13 
Lima, cu trei zile înainte de înce
perea lucrărilor Conferinței ministe
riale a statelor nealiniate, programa
te să aibă loc între 25 și 29 august 
— anunță agenția Prensa Latina. 
Reuniunea Biroului coordonator va 
fi consacrată examinării ultimelor 
detalii a‘le agendei de lucru a Confe
rinței miniștrilor de externe și a ce
rerilor prezentate, în ultimul timp, de 
o serie de state pentru a fi admise, 
în rîndul statelor^nealiniate.

„Institutul pentru știința 
păCîi" 3 fost creat Pe Ungă Uni
versitatea din Hiroșima. Acest insti
tut, care iși va începe activitatea în 
aprilie 1976, va cerceta problemele 
păcii și războiului.

• PREMIUL „AMIL" 
CAR CABRAL". Conferința 
panafricană a ziariștilor a in
stituit premiul „Amilcar Ca
brai", ca omagiu adus memoriei 
fostului lider al mișcării de eli
berare din Guineea-Bissau. A- 
cest premiu va răsplăti anual 
cea mai bună producție a unui 
ziarist african.

• PROTECȚIA ANIMA
LELOR. în Elveția, de-a lun
gul a numeroase sectoare de 
drum mărginite de păduri s-au 
amenajat garduri protectoare. 
Peste 60 000 de animale ale pă
durii piereau, în fiecare an, căl- 

xcate de autovehicule. Nu de pu
ține ori vehiculele sufereau a- 
varii cu aceste ocazii, iar pasa
gerii sufereau accidente. După 
înălțarea gardurilor, numărul 
unor astfel de accidente s-a re
dus simțitor.

• AUTOUTILITARĂ CU 
MOTOR ELECTRIC. tn 
cadrul unul institut de cerce
tări științifice al Academiei de 
științe din Serbia a fost reali- . 
zată prima autoutilitară iugo» 
slavă cu tracțiune electrică. Ve
hiculul dispune de un motor e- 
lectric de 25 kW pus in mișcare 
de o baterie de acumulatori. 
Autovehiculul desfășoară o vi
teză de 80 km/oră și este desti
nat transportului orășenesc.

Y-

• 44 DE LIMBI. Omul 
de știință George Campbell vor
bește 44 de limbi și poate comu
nica cu oameni de pe toate cele 
5 continente. Dar cînd ajunge 
în localitatea sa natală de pe 
podișul scoțian — scrie ziarul 
„Die Welt" — el este dezarmat. 
Nu cunoaște limba galică — 
graiul meleagurilor sale natale. 
Savantul, astăzi în vîrstă de 62 
de ani, studiază acum limbile 
quecha și guarani, vorbite de 
indieni sud-americani. După a- 
ceea, afirmă el, se va apuca de 
studiul limbilor galică și bască, 
ultima, după părerea sa, extrem 
de grea, intrucît nu are 
contingență cu vreo altă 
europeană.

niei o 
limbă

• PREVIZIUNILE SA- 
VANȚILOR DESPRE UTI
LIZAREA ENERGIEI SO
LARE. La Los Angeles are loc 
o conferință Internațională, unde 
peste 1 500 de oameni de știință 
din 50 de țări dezbat probleme 
legate de utilizarea energiei so
lare. John Magee, specialist a- 
merican în cercetări spațiale, a 
afirmat că există posibilități 
tehnice pentru a se putea adapta 
actualele instalații de încălzire 
convențlo-nale la utilizarea ener
giei solare. După aprecierea sa, 
numai o mică parte din energia 
primită de Pămînt din partea 
Soarelui poate furniza aceeași 
cantitate de căldură și lumină 
cît toate rezervele de cărbune, 
petro] și gaze naturale cunoscu
te la ora actuală. George Lof, 
profesor la Universitatea din 
Colorado, a afirmat că utiliza
rea pe scară din ce în ce mai 
largă a energiei solare va pu
tea economisi. în jurul anului 
1995, circa 105 milioane barili 
de petrol anual.

• MANUSCRISE LISZT, 
în Italia au fost descoperite 
aproximativ 80 de manuscrise 
ale marelui compozitor și pia
nist maghiar Franz Liszt, pînă 
acum necunoscute. Cele șase 
partituri originale, o serie de 
însemnări, cele 25 de scrisori, 
ca și diferitele fotografii cu de- 

— care formează colec- 
au fost achiziționate de 
ungar.

dicații 
ția — 
statul

Cuvîntarea rostită de președintele Nicolae Ceaușescu în cadrul re
uniunii înalților reprezentanți ai statelor participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa s-a impus atenției cercurilor politice și 
ale presei internaționale, prin bogăția sa de idei, prin conținutul său 
substanțial și prin caracterul său principial și constructiv. Ziare, posturi de 
radio și televiziune redau largi extrase și comentarii pe marginea cuvîntării.

„Conducătorul României, relevă 
ziarul francez' „LE FIGARO", a 
rostit o intervenție strălucită". Zia
rul reproduce, în continuare, unele 
idei din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, făcînd ample re
feriri la personalitatea șefului statu
lui român. Se scoate în evidență a- 
precierea președintelui României 
potrivit căreia Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa re
prezintă un pas ■ într-un proces am
plu, care trebuie să conducă la so
luționarea problemelor europene, la 
promovarea și statornicirea unor ra
porturi de tip nou între națiunile 
europene.

„înaltul reprezentant al României, 
arată la. rindul său ziarul „L’iiUlWA- 
NITE“, organul P.C.F., a subli
niat că este necesară construi
rea unei Europe unite, întemeia
tă pe independența națiunilor și 
cooperarea intre toate statele, pe 
picior de egalitate. El s-a pronunțat 
pentru crearea unui organism perma
nent, care să asigure o concertare 
continuă a eforturilor pentru solu
ționarea tuturor marilor probleme și 
a recomandat o serie de măsuri de 
dezarmare menite să consolideze 
destinderea".

„LE QUOTIDIEN DE PARIS", du
pă ce arată că la Helsinki țările 
mici și mijlocii și-au spus cu clari
tate cuvîntul in problemele edifică
rii'securității europene, pe baza trai
nică a principiilor dreptului și legali
tății, evidențiază rolul și contribuția 
României la lucrările conferinței. 
Relevind ideea din discursul tovară
șului Nicolae Ceaușescu privind ne
cesitatea de a se asigura un cadru 
instituțional care să permită conti
nuarea eforturilor întreprinse la con
ferință și aplicarea hotărîrilor luate 
de comun acord de statele partici
pante, ziarul subliniază că institui
rea unui organism permanent al con
ferinței este „o necesitate evidentă, 
dacă vrem ca marile principii ale do
cumentului final să nu rămină literă 
moartă". După ce evidențiază propu
nerile României în domeniul dezar
mării, reafirmate de șeful statului 
român de la înalta tribună a Confe
rinței de la Helsinki — desființarea 
concomitentă a blocurilor militare, 
lichidarea bazelor militare și retra
gerea trupelor străine de pe terito

riul altor state, reducerea armatelor 
naționale și a cheltuielilor militare 
— ziarul arată că „securitatea și

0 afirmare deschisă, convingătoare a poziției principiale și realiste
a Rommiei tn marile probleme ale continentului european

pacea nu se pot asigura prin înar
mări, ci prin dezarmare".

Apreciind că discursul șefului sta
tului român „s-a evidențiat ca una 
din cele mai importante luări de 
cuvînt rostite Ia Helsinki, ziarul ita
lian „AVANTI" scrie : „Nicolae 
Ceaușescu a pus accentul pe nece
sitatea de a reduce în mod concret 
forțele militare în Europa, de a pune 
capăt cursei înarmărilor și de a nu 
dezamăgi aspirațiile și speranțele po
poarelor lumii a treia. El a pronunțat 
un discurs de larg răsunet, care a 
întrunit aprobarea adunării, mai 
ales cînd a respins cu fermitate po
litica de dictat și amestecul în tre
burile altor popoare".

Ziarul „L’UNITĂ", organul P.C.I., 
după ce evidențiază declarația șe
fului statului român potrivit că
reia nici un popor nu 
cu adevărat liber ‘ dacă 
pectă independența altor 
scrie : „Nicolae Ceaușescu 
ționat între principalele obiective de 
rezolvat în perioada următoare — li
chidarea blocurilor militare opuse, 
desființarea bazelor militare și retra
gerea trupelor străine de pe teritoriul 
altor state, retragerea armamentului 
nuclear de pe teritoriul statelor eu
ropene care nu posedă arme nuclea

poate fi 
nu res- 
popoare, 
a tnen-
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re, transformarea Europei într-un 
continent al cooperării pașnice". 
Același ziar, refermdu-se la con
tribuția României și a conducătorului 
său la reuniunea de la Helsinki, scoa
te în relief că prin activitatea ei țara 
noastră a demonstrat că „guvernele 
țărilor mici și mijlocii, indiferent de 
puterea lor, pot să influențeze îm
bunătățirea raporturilor internaționa-

Ie". Președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, relevă ziarul „CORRIERE 
DELLA SERA", a insistat asupra 
conceptului de independentă și de 
renunțare la folosirea forței, care tre
buie să guverneze relațiile dintre 
state. „Spre același scop; continuă 
ziarul, tind și alte propuneri ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, avansa
te de mai multe ori în trecut, privind 
înfăptuirea dezarmării, lichidarea 
blocurilor militare, desființarea ba
zelor militare și retragerea trupelor 
străine de pe teritoriile altor țări". 
Ziarul apreciază, de asemenea, că 
abordarea întregii problematici a coo
perării și securității europene s-a 
caracterizat în discursul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu printr-o „exempla
ră francheță".

Presa finlandeză consacră spații 
largi cuvîntării rostite de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, publică fotografia 
șefului statului român. Ziarul de 
mare tiraj „HELSINGIN SANOMAT" 
scrie: „Președintele Nicolae
Ceaușescu a subliniat că activitatea 
începută 
aibă ca
Europe a 
tre toate 
temeiul egalității depline a statelor. 

de conferință trebuie să 
obiect final crearea unei 
securității și cooperării în- 
națiunile continentului, pe

Intr-un discurs amplu și cuprinzător 
— continuă ziarul — șeful statului 
român a apreciat că documentul fi
nal generează speranțe justificate în 
ce privește perspectivele de viitor 
ale eforturilor general-europene".

Același ziar arată că președintele 
României a subliniat importanta pro
blemei milioanelor de oameni ai 
muncii din tarile Europei, problemă 

.DEMARI" 
Ceaușescu 

politicii 
poa- 

ca- 
ță- 
lor, 
în

căreia viitoarele întîlniri la nivel 
european vor trebui să îi consacre 
atenție in,tr-o . mai mare măsură.

Ziarul ,.KANSAN UUTISET", 
în articolul intitulat „Nicolae 
Ceaușescu : popoarele au un mare 
merit în înfăptuirea conferinței", sub
liniază. între altele, ideea cuprinsă 
in discursul șefului statului român 
privind necesitatea creării unui or
gan general european în vederea re
zolvării problemelor securității și 
cooperării, dezvoltării relațiilor între 
state' în Europa. Ziarul 
scrie că președintele 
a cerut democratizarea 
internaționale. .Acest lucru se 
te realiza prin crearea unui 
dru care să permită tuturor 
rilor, indiferent de mărimea 
să participe activ la viața 
ternațională. Ziarul „SUOMENMAA" 
reproduce pe . larg pozițiile ex
primate de președintele Nicolae 
Ceaușescu cu privire la necesitatea 
înfăptuirii unor măsuri ferme 
olanul dezangajării militare si 
zarmării nucleare în Europa.

POSTURILE DE RADIO ȘI TELE
VIZIUNE s-au referit pe larg la dis
cursul președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Principalul comentator 

pe 
de

politic al postului de televiziune fin
landez, referindu-se la poziția ex
pusă 
drul 
tării 
final 
ticipante privind renunțarea Ia folo
sirea forței și la amenințarea cu 
forța.

„România președintelui Ceaușescu

de șeful statului român în ca- 
întîlnirii, a relevat contribuția 
noastre Ia înscrierea în Actul 
a angajamentului statelor par-

să lucreze împreună pentru 
unei Europe unite, care să 
bază națiuni independente", 
cuvîntul la Conferința de la

— scrie „MORNING STAR", organ 
al P.C. din Marea Britanie — consi
deră că guvernele țărilor continentului 
trebuie 
clădirea 
aibă la

Luînd
Helsinki, scrie în comentariul ei a- 
genția britanică REUTER, președin
tele României, Nicolae Ceaușescu, a 
declarat că guvernele țărilor de pe 
continent trebuie să acționeze în di
recția construirii unei Europe unite, 
bazate pe națiuni independente. Agen
ția relevă, de asemenea, aprecierea 
din cuvîntarea președintelui României, 
potrivit căreia semnăturile puse de 
inalții reprezentanți ai statelor par
ticipante pe Actul final reprezintă 
un angajament solemn de renunțare 
la orice formă de agresiune sau de 
intervenție in problemele interne ale 
altor țări.

Publicind o amplă relatare a cuvîn
tării tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ziarul iugoslav „BORBA" arată că 
președintele României „a sprijinit cu 
fermitate dreptul fiecărei țări la in
dependență, suveranitate, Ia edifica
rea unei vieți proprii, fără amestec 
din afară". De asemenea, în repor
tajele transmise de trimișii speciali 

ai televiziunii iugoslave au fost re
date pe larg pasaje din cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, fiind 
scoase în evidență părțile referitoa
re la necesitatea respectării riguroa
se și transpunerii în viață de către 
toate statele a principiilor indepen
denței, suveranității, neamestecului 
în treburile interne, egalității în 
drepturi și avantajului reciproc.

Referindu-se la ideea continuării 
eforturilor și procesului de edificare 
a securității în Europa, agenția iu
goslavă TANIUG arată că președin
tele Nicolae Ceaușescu a subliniat 
persistenta unor probleme nerezolva
te care reclamă eforturi noi din 
partea statelor.

Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND", 
organul P.S.U.G., publică o amplă re
latare a cuvîntării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, reproducînd principalele 
idei. precum și ample citate din 
discurs, care cuprind aprecierile șe
fului statului român referitoare la 
rolul Conferinței general-europene în 
procesul de edificare a păcii și secu
rității pe continent, necesitatea efor
turilor tuturor statelor și popoarelor 
pentru asigurarea continuității cursu
lui de destindere în viața internațio
nală, interdependenta dintre securita
te, pace și dezarmare. Ziarul arată 
că șeful statului român a insistat a- 
supra necesității de a se crea in Eu
ropa asemenea relații care să per
mită ca fiecare națiune să poată 
participa Ia rezolvarea tuturor pro
blemelor. să fie asigurate indepen
dența si suveranitatea fiecărui stat, 
condițiile pentru ca fiecare popor să 
se Ipicure de avantajele progresului 
și civilizației.

Ziarul „DER TAGESSPIEGEL" din 
Berlinul occidental arată că șeful 
partidului și statului român, Nicolae 
Ceaușescu, a cerut în cuvîntarea sa, 
încă o dată, cu toată fermitatea, res
pectarea suveranității și egalității în 
drepturi a tuturor țărilor europene.

Alte ziare și agenții de presă, intre 
care „AVGIII" (Grecia). „LA STAM
PA" (Italia), „NEW YORK TIMES", 
„WASHINGTON POST", „LE MON
DE", agențiile FRANCE PRESSE, 
D.P.A., au relatat diferite părți 
din cuvîntarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, însoțindu-le de aprecieri 
elogioase în legătură cu conți
nutul ei bogat de idei, consec
vența și. hotărirea cu care România 
și conducătorul ei au acționat și 
acționează pentru transformarea Eu- 
rop.ei într-un continent al păcii și 
colaborării între națiuni suverane și 
egale.

e „FEMEIA SI FIL
MUL". La o întrunire de 5 zi
le a unor cunoscute regizoare, 
producătoare și actrițe, care s-a 
intitulat „Femeia și filmul", ce 
s-a desfășurat cu sprijinul 
UNESCO, în localitatea italiană 
St. Vicent, a fost constituită o 
asociație internațională care își 
propune să sprijine producția 
și difuzarea filmelor din viața 
femeilor. Noua organizație care 
se intitulează „Femina Images 
International" își va avea se
diul la Stockholm. Potrivit sta
tutului, ea va contribui la rea
lizarea și difuzarea „tuturor fil
melor create de femei și care 
zugrăvesc o imagine nouă și 
veridică a femeii".

A>

• ANUL JOCURILOR 
SPORTIVE. Anul școlar 
1975-1976 a fost declarat de că
tre Ministerul învățămintului și 
Educației din Polonia drept An 
al jocurilor sportive. Scopul a- 
cestei inițiative, pornite împreu
nă cu organizațiile de tineret și 
sportive, este promovarea inte
resului în rîndul elevilor pentru 
volei, baschet și fotbal. In
stitutul de pregătire a pro
gramelor școlare a elaborat ma
teriale suplimentare, ce se a- 
daugă celor existente și obliga
torii privind elementele jocu
rilor sportive adaptate la posi
bilitățile fizice ale elevilor cla
selor mici (I—IV). Toți elevii 
vor participa la campionate in- 
terclase și interșcolare.

• SECETĂ LA PARIS, 
în ultimele zile, cantitatea de 
apă potabilă furnizată locuito
rilor Parisului s-a redus, dato
rită scăderii debiturilor fluvii
lor și rîurilor.din regiunea în
conjurătoare. De altfel, perioa
da îndelungată de secetă a afec
tat cea mai mare parte a țării.

■ începînd din Bretagne și pînă 
in Corsica. Cu excepția unor a- 
verse izolate, nu a mai plouat 
de la mijlocul lunii iunie. Ab
sența precipitațiilor a fost înso
țită și de temperaturi ridicate, 
media minimă fiind de peste 21 
de grade. O astfel de perioadă 
secetoasă nu s-a mai manifes
tat in Franța din anul 1906.


