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Sub auspiciile tradiționalelor 
relații de adîncâ și trainica 
prietenie, de colaborare rodnica, 
multilaterala româno - chineze, 

ieri a început

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN REPUBLICA

POPULARĂ CHINEZĂ
La Pekin - primire sărbătorească, 

manifestări entuziaste
Cu sentimente de profundă prețui

re. cu multă căldură și intensă bucu
rie l-au intîmpinat locuitorii Pekinu
lui pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, care întreprinde, 
începind de luni. 15 mai. o vizită 
oficială de prietenie în Republica 
Populară Chineză, la invitația tova
rășului Hua Kuo-fen. președintele 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze. Primindu-1 ca pe 
un oaspete stimat, ca pe cel mai de 
seamă sol al poporului frate român, 
gazdele și-au exprimat vibrant de
plina satisfacție față de noua vizită 
a conducătorului partidului și statu
lui nostru în China, față de întîlnirea 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Hua Kuo-fen, moment de deose
bită importanță și semnificație în 

dezvoltarea și adincirea solidarității 
militante și conlucrării rodnice, mul
tilaterale, dintre cele două partide și 
țări, in interesul și spre binele am
belor popoare, al prosperității lor, 
al cauzei generale a socialismului, 
păcii și colaborării în lume.

In oraș domnește o atmosferă vi
brantă, sărbătorească. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. este însoțit în această vizită de 
tovarășa Elena Ceaușescu. membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. de tovarășii Cornel 
Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. vi- 
ceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior si coope
rării economice internaționale. Du
mitru Popescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei, membru 

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al'P.C.R., ministrul afa
cerilor externe. Vasile Musat. secre
tar al C.C. al P.C.R.. Vasile Pungan, 
membru ai C.C. al P.C.R., ministru 
la Președinția Republicii Socialiste 
România, șef al grupului de consilieri 
ai președintelui Republicii.

...Pavoazat cu drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România si Re
publicii Populare Chineze, aeroportul 
internațional Pekin are înfățișarea 
unei mari manifestații. Aproape 
5 000 de cetățeni, marea majoritate 
tineri, îmbrăcati în costume specifice 
chinezești, de o impresionantă poli
cromie, au alcătuit adevărate culoare 
și careuri vii pe pista de beton din 
fata clădirii principale. Mari pancarte 
în limbile română și chineză domi
nă aerogara : „Un călduros bun venit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și so-
(Continuare în pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Hua Kuo-fen îșl string călduros mîinile

începerea convorbirilor oficiale 
intre tovarășul Nicolae Ceausescu 

si tovarășul Hua Kuo-fen

BANCHET |N ONOAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

Luni, 15 mai. au început, la Pala
tul Adunării Reprezentanților Popu
lari a R.P. Chineze, convorbfrile o- 
ficiale dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Romania, si to
varășul Hua Kuo-fen. președintele 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Chi
neze.

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășa 

Elena Ceaușescu. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. tovarășii Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale. Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. ministrul afacerilor exter
ne. Vasile Mușat. secretar al C.C. al 
P.C.R.. Vasile Pungan. membru al C.C. 
al P.C.R., ministru la Președinția Re
publicii Socialiste România, șef al 
grupului de consilieri ai președintelui 
Republicii. Nicolae Gavrilescu. mem
bru supleant al C.C. al P.C.R.. am
basadorul tării noastre la Pekin. Ma
rin Enache. secretar personal al pre
ședintelui Republicii. Ion M. Nicolae. 
prim-adjunct al ministrului comerțu

lui exterior și cooperării economice 
internaționale. Ion Stoian. adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale. 
Dumitru Nistor. adjunct al ministru
lui industriei construcțiilor de mașini.

Din partea chineză — tovarășii Li 
Sien-nien, vicepreședinte al C.C. al 
Partidului Comunist Chinez, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat. Ken 
Biao. membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat. Cen Mu-hua. 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier 
al Consiliului de Stat, ministrul re
lațiilor economice cu țările străine, 
Huan Hua. membru al C.C. al P.C. 
Chinez, ministrul afacerilor externe. 
Li Cian, membru al C.C. al P.C. Chi
nez, ministrul comerțului exterior, 
Ciao Si. adjunct al șefului secției pen
tru relații externe a C.C. al P.C. Chi
nez, Iu Gian, adjunct a! ministrului 
afacerilor externe, Wei Yu-min, ad
junct al ministrului pentru relații eco
nomice cu țările străine, Li Tin-ciuan, 
ambasadorul R. P. Chineze la Bucu
rești. Yu Hun-Iian. director adjunct 
al Direcției relații în M.A.E.. Lin 
Hua. director adjunct al protocolului.

In cadrul convorbirilor a început 
schimbul de informații si păreri între 
cele două părți in legătură cu dez
voltarea construcției socialiste din 
Republica Socialistă România si Re
publica Populară Chineză, cu evolu-
(Continuare in pag. a IlI-a)

In onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, Comite
tul Central al Partidului Comunist 
Chinez si Consiliul de Stat al Repu
blicii Populare Chineze au oferit, 
luni seara, un banchet, la Palatul 

Toastul tovarășului 
Hua Kuo-fen

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu
și tovarășă Elena Ceaușescu,
Dragi tovarăși români.
Tovarăși și prieteni.
Astăzi, organizăm aici un mare banchet pen

tru a exprima un călduros bun venit tovară
șului Nicolae Ceaușescu. conducătorul stimat 
și iubit al poporului român, prietenul bun al 
poporului chinez, și celorlalți tovarăși români 
care il însoțesc in vizită. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. impreună cu marele conducător al. 
poporului nostru, președintele Mao Tzedun, și 
cu stimatul și iubitul premier Ciu En-lai au 
cultivat prietenia chino-română. în anul 1971, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în fruntea dele
gației de partid si guvernamentale, a vizitat 
tara noastră. înscriind o pagină luminoasă in 
cronica relațiilor chino-române. Noua vizită pe 
care Domnia Sa o efectuează acum in țara 
noastră va face in mod sigur ca prietenia

chino-română să ajungă pe o nouă culme. în 
numele Comitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, al guvernului și poporului 
chinez, vă adresez dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. si tovarășilor români care 
vă însoțesc in vizită, și. prin dumneavoastră. 
Partidului Comunist Român și poporului frate 
român, cel mai înalt salut.

Partidul Comunist Român și poporul român, 
avînd glorioase tradiții revoluționare, își 
asumă cu îndrăzneală destinul lor propriu 
și luptă cu îndîrjire si neînduplecat pentru 
înaltele idealuri revoluționare. Partidul Comu
nist Român. în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. îmbinind adevărurile universale ale 
marxism-leninismului cu practica concretă a 
revoluției din România, elaborează în mod in
dependent și de sine stătător orientarea și po
litica proprie.

România persistă în unitatea dintre interna-
(Continuare in pag. a IlI-a)

Adunării Naționale a Reprezentanți
lor Populari.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu. ceilalți to
varăși din conducerea partidului și 
statului care îl însoțesc pe secretarul 
general al partidului au fost întîm- 
pinati la sosire de tovarășul Hua 

Kuo-fen, de ceilalți conducători de 
partid si de stat chinezi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu. tovarășul 
Hua Kuo-fen și tovarășii din condu
cerea de partid și de stat a celor 
două țări prezenti la banchet se fo
tografiază împreună, potrivit tradi
ției.

In continuare. în sala de recepție, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le sînt 
prezentate persoanele oficiale chine
ze și șefii misiunilor diplomatice care 
iau parte la banchet.

în timpul banchetului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Hua Kuo-fen 
au rostit toasturi, urmărite cu larg 

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dragă tovarășe Hua Kuo-fen.
Dragi tovarăși chinezi.
Dragi tovarăși și prieteni.
Sîntem deosebit de bucuroși de a fi din nou 

oaspeți ai Chinei populare, de a ne întîlni cu 
dumneavoastră, cu poporul chinez prieten. Ne 
aflăm incă sub impresia puternică a primirii 
deosebit de cordiale pe care ne-ați făcut-o 
dumneavoastră, locuitorii Pekinului si pentru 
care doresc să vă exprim cele mai vii mulțu
miri. Doresc să vă mulțumesc, de asemenea, 
pentru cuvintele de apreciere și sentimentele 
de stimă si considerație pe care le-ati exprimat 
aici la adresa muncii și realizărilor poporului 
român, a politicii partidului nostru comunist, 
a României socialiste.

îmi face plăcere să folosesc acest prilei pen
tru a vă adresa dumneavoastră, tovarășe Hua 
Kuo-fen. celorlalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, comuniștilor, intregului 
popor chinez prieten un cald salut tovărășesc

din partea Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a Consiliului de Stat și a 
Guvernului Republicii Socialiste România, a 
întregului nostru popor, precum și din partea 
mea personal, impreună cu cele mai bune 
urări.

Popoarele român și chinez sînt legate prin 
vechi tradiții de solidaritate în lupta împotriva 
asupririi și dominației străine, pentru elibera
rea națională și socială, pentru transformarea 
revoluționară a societății. în anii de după 
victoria revoluției socialiste. între partidele si 
statele noastre au avut loc numeroase schim
buri de vizite și contacte. îmi amintesc cu 
multă plăcere de vizitele anterioare pe care 
le-am făcut in Republica Populară Chineză si. 
in special, de ultima vizită, din 1971. cind 
ne-am intilnit si am purtat convorbiri fruc
tuoase cu marele conducător al poporului chi
nez. președintele Mao Tzedun. cu eminentul
(Continuare in pag. a IlI-a)

interes de cei prezenti și subliniate 
cu vii aplauze.

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

Banchetul s-a desfășurat într-o 
ambiantă de caldă prietenie și cor
dialitate.

în timpul convorbirilor oficiale La sosire, pe aeroportul internațional Pekin
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CU PRILEJUL ESCALEI LA TEHERAN

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu s-au întilnît cu

șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr,
Și

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întilnit, duminică 
seara, cu șahinșahul Iranului, Maies
tatea Sa Imperială Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, și împărăteasa 
Farah Pahlavi, cu prilejul escalei la 
Teheran in drum spre R.P. Chineză.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. tovarășii 
Cornel Burtică, Dumitru Popescu, 
Ștefan Andrei, Vasile Mușat și Vasile 
Pungan au fost salutați la sosire pe 
aeroportul internațional Mehrabad 
din Teheran de ministrul Curții Im
periale. Amir Abbas Hoveyda, minis
trul afacerilor externe, Abbas All 
Khalatbari, ministrul comerțului, Ka- 
zem Khosrowshahl, de marele maes
tru de ceremonii, Amir Afshar As
lan, șeful protocolului din M.A.E., 
Abdol Hassan Bakhtiar, de alte per
soane oficiale venite în întimpinare.

Convorbiri intre președintele Nicolae Ceaușescu 
și șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr
La Palatul Niavaran au avut loc, 

duminică seara, convorbiri între pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
Maiestatea Sa Imperială șahinșahul 
Iranului, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr.

Cu acest prilej au fost examinate 
stadiul relațiilor dintre România și 
Iran, exprimîndu-se satisfacția deo
sebită pentru dezvoltarea multilate
rală a raporturilor de conlucrare 
dintre cele două state, atît pe plan bi
lateral, cit și pe planul vieții interna
ționale. Totodată, au fost abordate 
perspectivele relațiilor de colaborare 
economică și de altă natură în dome
nii de interes comun.

A avut loc, de asemenea, un schimb 
de vederi în probleme internaționale 
actuale, subliniindu-se dorința celor 
două țări de a conlucra la soluționa
rea problemelor complexe care con
fruntă omenirea, îndeosebi dezarma
rea și lichidarea subdezvoltării, de a 
contribui la promovarea principiilor 
noi în relațiile dintre state, a unor 
raporturi de egalitate și respect între 
națiuni, a unei noi ordini economice 
internaționale, a politicii de pace și 
înțelegere în lume.

Cei doi șefi de stat și-aiț manifes
tat hotărîrea de a acționa pentru a- 
profundarea și extinderea colaborării 
româno-iraniene în conformitate cu 
înțelegerile stabilite cu prilejul pre
cedentelor dialoguri la nivel înalt, cu 
convingerea că aceasta servește cau
zei progresului și dezvoltării celor 
două popoare și țări, păcii și securi
tății în lume.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

întrevederea între
tovarășa Elena Ceaușescu 

și împărăteasa Farah
Duminică seara, la Palatul Niava

ran, tovarășa Elena Ceaușescu și îm
părăteasa Farah Pahlavi au avut o 
întrevedere.

PLECAREA DIN CAPITALĂ
*

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a părăsit dumi
nică după-amiază Capitala, plecind 
într-o vizită oficială de prietenie in 
Republica Populară Chineză la in
vitația tovarășului Hua Kuo-fen, 
președintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, premie
rul Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
însoțit in această vizită de tovarășa 
Elena Ceaușescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. de tovarășii Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R..

împărăteasa
Erau prezenți Alexandru Boabă, 

ambasadorul României în Iran, și 
membri ai ambasadei.

Se aflau, de asemenea, ambasado
rul R. P. Chineze, Chiao Jo-yu, și în
sărcinatul cu afaceri al Ambasadei 
R.P.D. Coreene la Teheran, Kim Ung 
Gi.

Subliniind onoarea deosebită ce î-a 
fost încredințată de a intîmpina pe 
șeful statului român, ministrul Curții 
Imperiale a invitat pe șeful statului 
român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu la Pa
latul Niavaran, reședința șahlnșahu- 
lui Iranului.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți de 
marele maestru de ceremonii, s-au 
îndreptat, la bordul unui elicopter 
special, spre Palatul Niavaran.

Persoanele oficiale care îl însoțesc 
pe președintele României în această 
vizită s-au întreținut pe aeroport cu

Convorbirea care a avut loc cu a- 
cest prilej s-a desfășurat într-o am
bianță cordială.

Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne. Vasile Mușat. secretar al C.C. al 
P.C.R.. Vasile Pungan, membru al 
C.C. al P.C.R.. ministru la Președin
ția Republicii Socialiste România, șef 
al grupului de consilieri ai președin
telui Republicii.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost conduși de tovarășii Manea 
Mănescu, Iosif Banc, Emil Bobu, Vir
gil Cazacu, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă, Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas, Petre Lupu. Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Gheorghe Rădulescu, Le- 
onte Răutu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Ion Co- 
man. Teodor Coman, Mihai Dalea, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, Vasile 
Patilineț, Ion Ursu, Richard Winter,

Farah Pahlavi
ministrul Curții Imperiale, ministrul 
afacerilor externe, ministrul comer
țului, cu șeful protocolului din M.A.E. 
și cu alte persoane oficiale iraniene.

La Palatul Niavaran, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost intimpinați 
cu deosebită cordialitate de Maies
tatea Sa Imperială șahinșahul Iranu
lui, Mohammad Reza Pahlavi Arya
mehr, și de împărăteasa Farah Pah
lavi. Cei doi șefi de stat și-au strîns 
cu căldură mîinile, exprimindu-și sa
tisfacția pentru această nouă întîlnire.

La rîndul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și împărăteasa Farah s-au 
salutat cu prietenie.

într-o ambianță de stimă și cordia
litate, ce caracterizează de fiecare 
dată întîlnirile româno-iraniene la 
nivel înalt, relațiile dintre popoarele 
și țările noastre, președintele Nicolae

PLECAREA DIN TEHERAN
Președintele Nicolae Ceaușescu și 

tovarășa Elena Ceaușescu, împreună 
cu persoanele oficiale române care îi 
însoțesc, au părăsit, duminică seara, 
Teheranul. contihuîndu-și călătoria 
spre R. P. Chineză.

La plecare, pe aeroportul interna
țional Mehrabad, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost conduși de Amir 
Abbas Hoveyda, ministrul Curții Im
periale, Abbas Aii Khalatbari, minis

Vasile Marin, de membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, de conducători de insti
tuții centrale și organizații obștești, 
de personalități ale vieții științifice 
și culturale. Tovarășii din conducerea 
de partid și de stat au venit împre
ună cu soțiile.

Erau prezenți Mohammad Aii 
Moshiri, ambasadorul Iranului, Lu 
Ti-sin, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Republicii Populare Chi
neze, Pec Hîng Ghi, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R.P.p. Coreene, 
Nguyen Sam, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Socialiste 
Vietnam la București.

Aeroportul Otopeni, unde a avut 
loc ceremonia plecării, era împodobit 
cu drapelele partidului și statului. 
Pe frontispiciul aerogării se afla por
tretul tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Numeroși oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții bucureștene 

Ceaușescu și șahinșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi, tovarășa 
Elena Ceaușescu și împărăteasa Fa
rah s-au întreținut într-o ambianță 
caldă, prietenească.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
șahinșahul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi, au avut convorbiri oficiale.

La plecarea de la Palatul Niava
ran, președintele României și șahin
șahul Iranului și-au exprimat convin
gerea că această nouă întîlnire va 
contribui la promovarea pe mai de
parte a raporturilor de colaborare pe 
multiple planuri dintre România și 
Iran, a conlucrării celor două țări pe 
arena internațională.

înalții oaspeți români au fost con
duși pînă la peronul de onoare al 
palatului, unde președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. Maiestatea Sa Imperială 
șahinșahul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi, și împărăteasa Farah și-au 
luat un cordial rămas bun.

trul afacerilor externe, Kazem Khos- 
rowshahi, ministrul comerțului, de 
alte persoane oficiale.

Au fost de față ambasadorul Româ
niei la Teheran, Alexandru Boabă, 
ambasadorul R. P. Chineze la Tehe
ran, Chiao Jo-yu, însărcinatul cu a- 
faceri a.i. al R.P.D. Coreene, Kim Ung 
Gi. J

La ora 23,45 — ora locală — avio
nul prezidențial a decolat spre R.P. 
Chineză.

au venit să-l salute pe conducătorul 
partidului și statului la plecarea in 
această nouă și importantă solie de 
pace. Ei i-au adresat un călduros 
„drum bun“, precum și cele mai sin
cere urări de succes în vizita ce o 
întreprinde — eveniment politic de 
semnificație internațională, moment 
de o deosebită importanță în dezvol
tarea relațiilor de prietenie, solidari
tate și colaborare ale României so
cialiste cu Republica Populară Chi
neză, în interesul și spre binele po
poarelor noastre, al cauzei generale 
a socialismului, păcii și înțelegerii 
între popoare.

Un grup de pionieri și șoimi ai pa
triei au oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
frumoase buchete de flori.

în aplauzele puternice ale asisten
tei, la ora 15,45 aeronava preziden
țială a decolat.

La Pekin-primire sărbătorească

(Urmare din pag. I)
ției sale !“. „Trăiască unitatea revo
luționară și prietenia militantă dintre 
cele două partide și popoare!“. „Tră
iască marea învățătură marxist-leni- 
nistă !“.

împreună cu tovarășul Hua Kuo- 
fen. președintele C.C. al P.C. Chi
nez, premierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, au venit să-i întimpine 
pe înalții oaspeți români tovarășii 
Den Siao-pin, vicepreședinte al Comi
tetului Central al Partidului Comunist 
Chinez, vicepremier, Li Sien-nien, 
vicepreședinte al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez, 
vicepremier, Van Dun-sin, vicepre
ședinte al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, Ken 
Biao, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, vicepremier, Cen 
Mu-hua, membru supleant al Birou
lui Politic ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, vicepre
mier, ministrul relațiilor economice 
cu țările străine, U De, membru al 
Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez, 
vicepreședinte al Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a Repre
zentanților Populari a R.P. Chineze, 
Huan Hua, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, ministrul afacerilor externe, 
Li Cian, membru al C.C. al P.C. Chi
nez, ministrul comerțului exterior, 
Kan Ke-cin, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepreședinte al Federației 
Naționale a Femeilor, Lin Cia-mei, 
alte persoane oficiale. Este, de ase
menea, prezent ambasadorul R.P. 
Chineze la București, Li Tin-ciuan.

Momentele principale ale ceremo
niei sosirii sînt transmise în direct Ia 
posturile de radio și televiziune chi
neze. A .

...Ora 11 (ora locală, ora 5.00 dimi
neața ora Bucureștiului) : Aeronava 
prezidențială cu drapelele Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Populare Chineze la bord aterizează. 
Ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Pekin, Nicolae Gavriles- 
cu, și directorul protocolului din Mi
nisterul Afacerilor Externe al R.P. 
Chineze urcă la bord pentru a-i con
duce pe înalții oaspeți români.

în aclamațiile entuziaste ale mul
țimii, care agită stegulețele celor 
două țări și mii de buchete de flori, 
intr-o atmosferă de puternică însu
flețire, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși care îl însoțesc pe secretarul 
general al partidului coboară scara 
avionului.

Tovarășul Hua Kuo-fen — venit in 
întimpinare — adresează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalți tovarăși din sui
ta oficială română, un călduros cu- 
vînt de bun venit pe pămintul Chi
nei populare. Cei doi conducători de 
partid și de stat se salută reciproc, 
iși string miinile îndelung. Apoi, to
varășul Hua Kuo-fen prezintă înal- 
ților oaspeți persoanele oficiale chi
neze venite în întimpinare.

Aeroportul - 
o grădină înflorită
Fanfara intonează imnurile de stat 

ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Chineze. în con
tinuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu și tovară
șul Hua Kuo-fen trec în revistă com
pania de onoare formată din unități 
de infanterie, marină și aviație. Se 
parcurge apoi un lung culoar format, 
de o parte, din oameni ai muncii și 
membri ai miliției populare, iar de 
cealaltă, din numeroși tineri și tinere 
care cîntă și dansează într-un ritm 
viu. Aeroportul are atmosfera unei 
mari grădini înflorite. Mulțimea acla
mă îndelung, scandînd, în limbile 
chineză și română. „Bun venit".

Răspunzînd acestor manifestări ce 
condensează în vibrația lor sinceră 
căldura prieteniei, a stimei și pre
țuirii față de conducătorul partidului 

și statului nostru, față de poporul ro
mân constructor al socialismului, to
varășul Nicolae Ceaușescu se apro
pie de grupurile de cetățeni, stringe 
cu afecțiune mîinile multor oameni 
veniți să-l întimpine. Numeroase or
chestre, fanfare, mii și mii de evan
taie, eșarfe, buchete de flori, confec
ționate pentru sărbătoare din mate
riale strălucitor colorate, la care se 
adaugă pitorescul și tradiționalul 
dragon, reprezentat în variate exem
plare, sub forma unor dansatori ce 
poartă măiestre costume naționale, 
întregesc acest prim moment cu 
care fac cunoștință solii poporului 
român la sosirea in orașul Pekin.

înainte de a părăsi aeroportul, to
varășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu, celorlalți to
varăși care îl însoțesc pe președinte
le României, le sînt prezentați șefii 
misiunilor diplomatice acreditați în 
R.P. Chineză.

în această ambiantă entuziastă, săr
bătorească, coloana oficială de ma
șini părăsește aeroportul, străbătînd 
zona de centură a capitalei.

Coloana de mașini oprește la una 
din străvechile porti ale capitalei, de 
unde se deschide o largă perspectivă 
asupra orașului cu monumentele sale 
patinate de vreme, construite în stil 
clasic chinez, renumite prin rafina
mentul lor artistic, cu noile și impu
nătoarele sale clădiri, ridicate în anii 
puterii populare, care se integrează 
armonios, aducînd un plus de frumu
sețe milenarei așezări, aflată in plin 
proces de dezvoltare si modernizare. 
Aici, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Hua Kuo-fen, Împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, iau loc într-o ma
șină deschisă.

Se intră în Pekin pe bulevardul 
principal, care se întinde pe o lungi
me de 12 kilometri. Un șir neîntre
rupt de steaguri cu culorile naționale 
ale celor două țări străjuiesc par
cursul. Din loc în loc, larga arteră 
de circulație este flancată de pan
carte prin care sînt adresate urări 
de bun venit înalților oaspeți ro
mâni, împreună cu expresia senti
mentelor de prietenie și solidaritate 
cu poporul român. Imensa populație 
aflată pe întregul bulevard — apre
ciată. de gazde, la citeva sute de mii 
de persoane — îi conferă acestuia o 
semnificație emoționantă — de traseu 
al prieteniei româno-chineze. Sînt o 
animație, o însuflețire, o atmosferă 
așa cum cunoaște Pekinul numai cu 
prilejul unor sărbători de seamă. 
Prin difuzoare se transmite muzică 
populară românească și chineză.

Din mașina deschisă, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Hua Kuo-fen 
răspund cu căldură manifestărilor de 
simpatie ale mulțimii. Grupuri de 
tinere înmînează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
buchete de flori.

Istorica Piață 
Tien An Men - 

o mare de mătase, 
culori, entuziasm

Dimensiunile magistralei se ampli
fică, devenind parcă nemărginite, 
atunci cînd coloana oficială pătrunde 
în Piața Tien An Men, intrată în is
torie și cu rezonanțe mereu vii în 
conștiința si sufletul poporului chi
nez. De la tribuna înălțată aici, in 
stil clasic chinez, a fost proclamată 
la 1 Octombrie 1949 Republica Popu
lară Chineză. Din acel an memora
bil. numele Pieței Tien An Men a 
rămas legat de toate momentele im
portante din viața Chinei popu
lare.

în clipa în care coloana oficială 
pătrunde in piață, o uriașă eflores
centă de baloane multicolore se ri
dică spre albastra cupolă a acestei 
frumoase zile de primăvară. Asistăm 
la un adevărat spectacol, în care sint 
antrenate peste 100 mii de persoane, 
cea mal mare parte Îmbrăcate în 
costumele policrome ale celor peste 

50 de naționalități care alcătuiesc 
marele popor chinez. Muncitori me- 
talurgiști, constructori, textiliste, 
elevi, studenți, ostași scandează in 
cor : „Călduros bun venit !“, „Bine 
ați venit !“. Aceste urări sînt înscri
se, de asemenea, din flori de hirtie 
colorată, cu litere cit lățimea porții 
de la Tien An Men, extinse pe în
treaga lungime a uriașei tribune din 
această piață. într-un ritm susținut 
de muzica nenumăratelor formații 
orchestrale, evoluează sute de an
sambluri artistice de dansuri popu
lare chineze, care umplu imensa pia
ță, transformînd-o într-o uriașă sce
nă în aer liber. Fețele zimbitoare, 
radioase ale tuturor celor o sută de 
mii de cetățeni, cintecele și dan
surile naționale dau o vie ex
presie sentimentelor de stimă șl 
respect ale poporului chinez față de 
poporul român prieten.

Reîntilntm în atmosfera sărbăto
rească a Pieței Tien An Men senti
mentele și gîndurlle exprimate in 
ziarele chineze de astăzi : „In înde
lungata lor luptă revoluționară și in 
marea cauză de construire a socia
lismului, cele două partide si popoa
re ale Chinei și României își acordă 
reciproc simpatie și sprijin, iar prie
tenia lor revoluționară, bazată pe 
marxism-leninism și internationalism 
proletar, se întărește și crește zi de 
zi. tntîlntrea secretarului general al 
P.C.R., Nicolae Ceaușescu, cu pre
ședintele Mao Tzedun și premierul 
Ciu En-lai, în 1971, a întărit pe mai 
departe prietenia revoluționară și u- 
nitatea militantă a celor două parti
de, țări și popoare și a amplificat 
cooperarea prietenească in toate do
meniile".

O tumultuoasă mare de mătase, 
culori, optimism și entuziasm — iită 
cum ar putea fl descrisă in cîteva 
cuvinte imaginea pieței în clipele cînd 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți oaspeți 
români, conduși de tovarășul Hua 
Kuo-fen și de celelalte persoane ofi
ciale chineze, străbat mulțimea. Se 
ovaționează puternic pentru trainica 
prietenie româno-chineză. pentru 
continua dezvoltare a relațiilor de 
colaborare si solidaritate dintre 
partidele, popoarele și statele 
noastre.

Lă ieșirea din piață atrage atenția 
un grup original : cîteva zeci de 
băieți și fete poartă costume popu
lare românești, execută dansuri ro
mânești.

Pe drumul spre reședință, alte mii 
de cetățeni îi însoțesc pe oaspeții 
români. După costume, sint munci
tori in întreprinderile Pekinului. 
Prin amplificatoare se transmit cîn- 
tece revoluționare românești. Se 
aud cuvintele cintecului „Partidul, 
Ceaușescu. România".

Momentul sosirii la reședința re
zervată înalților oaspeți români cu
noaște aceeași fierbinte atmosferă de 
entuziasm : mari grupuri de cetățeni 
îi aplaudă pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. pe ceilalți oaspeți români, 
în onoarea lor sînt intonate cîntece, 
sînt lansate sute de baloane colorate.

Tovarășul Hua Kuo-fen îi invită 
pe înalții oaspeți români în sa
lonul de onoare al reședinței. 
Participă tovarășii Li Sien-nien. vi
cepreședinte al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, vice
premier, cu soția. Ken Biao. mem
bru al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez. vicepremier, Huan Hua. membru 
al C.C. al P. C. Chinez, ministrul 
afacerilor externe, Iu Gian, adjunct 
al ministrului afacerilor externe. Li 
Tin-ciuan. ambasadorul R. P. Chi
neze la București.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl Hua 
Kuo-fen se întrețin într-o atmosfe
ră de caldă prietenie, de stimă și 
respect reciproc, specifică relațiilor 
de strînsă colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Chinez, dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Chineză.

Ziarul „Jenminjibao". organ cen
tral al P.C. Chinez, apărut luni di
mineața la Pekin, apreciază vizita 
înalților oaspeți români ca pe „un 
eveniment major în analele relații
lor de prietenie dintre cele două 
țări", arătînd că „poporul chinez 
este deosebit de fericit să exprime 
cele mai calde urări de bun sosit 
solului poporului român", „condu
cător iubit, eminent al partidului șl 
statului", care „timp de decenii și-a 
consacrat toată înțelepciunea și e- 
nergia cauzei eliberării si construc
ției socialiste in România si a adus 
contribuții excepționale Ia indepen
dența și prosperitatea țării". „Sub 
conducerea sa — menționează zia
rul — România joacă un rol tot 
mai important in relațiile interna
ționale, iar prestigiul său interna
tional creste zi de zi".

Sub titlul „Dezvoltarea continuă 
a relațiilor de solidaritate si coope
rare ale României cu țările în curs 
de dezvoltare", același ziar pu
blică un articol în care se arată că 
acest proces reprezintă o parte in
tegrantă a politicii externe a Româ
niei socialiste, iar in ultimii ani a- 
ceste relații au căpătat o dezvolta
re și mai mare. Articolul subliniază 
că România a sprijinit activ, con

secvent, lupta dreaptă a poporului 
coreean pentru realizarea reunifi- 
cării pașnice a patriei. în mod in
dependent si fără amestec din afa
ră. susține activ și ajută cu tărie 
lupta dreaptă pentru obținerea in
dependentei naționale, anticolonia
listă si antirasistă, a popoarelor din 
Rhodesia. Namibia și Azania. spri
jină activ lupta popoarelor arabe 
pentru redobindirea drepturilor na
ționale.

Se relevă, de asemenea, că Româ
nia sprijină si participă activ la 
mișcarea de nealiniere, exemplifi- 
cindu-se prin acțiunile din ultimii 
ani ale tării noastre pe plan extern, 
specificîndu-se că „toate acestea 
sint mărturii vii ale întăririi neîn
trerupte a unității și a relațiilor de 
colaborare ale României cu țările 
în curs de dezvoltare si nealiniate". 
Articolul prezintă o serie de date 
privind relațiile tării noastre cu a- 
ceste state ne plan politic, econo
mic. tehmco-stiintific si în alte do
menii. „în ultimii ani, președintele 
Nicolae Ceausescu a vizitat 39 de 
țări în curs de dezvoltare din Asia, 
Africa si America Latină. Totodată, 
șefi de stat din 29 de țări în curs 
de dezvoltare din aceste continente 
au făcut vizite oficiale în Româ

nia" — relevă ziarul. în continuare, 
se subliniază că raporturile Româ
niei cu aceste state au la bază prin
cipiile cunoscute ale respectării in
dependentei si suveranității națio
nale, egalității în drepturi, neames-

Presa din R. P. Chineză despre vizita președintelui Nicolae Ceaușescu

„Un mare și fericit eveniment în analele 

relațiilor româno-chineze"

tecului în treburile interne, avan
tajului reciproc, nerecurgerii la 
forță si la amenințarea cu folosirea 
forței.

Ziarul relevă, de asemenea, că 
România ajută activ țările în curs 
de dezvoltare în pregătirea cadre
lor tehnice necesare acestor state, 

atît prin școlarizarea a zeci de mii 
de tineri în România, cit și prin 
trimiterea de specialiști români.

într-un amplu comentariu consa
crat ambiantei festive, sărbătorești, 
ce domnește la Pekin, ca de altfel 

în întreaga Chină. în zilele premer
gătoare vizitei oficiale a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, sentimentelor de 
stimă și prețuire cu care poporul 
chinez se pregătește să întimpine 
pe înaltul sol al poporului ro
mân, agenția China Nouă subli
niază semnificația profundă a n au

lui dialog la cel mai înalt nivel 
româno-chinez. pentru ridicarea pe 
o nouă treaptă a raporturilor trai
nice de prietenie româno-chineze. 
Sub titlul semnificativ „Populația 
Pekinului pregătește o primire 

tor dial ă președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu", agenția China 
Nouă scrie : „Cu sentimente de 
mare bucurie, populația capitalei 
chineze pregătește o măreață primi
re tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
celorlalți distinși oaspeți din Româ
nia".

„Tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
arată. în continuare, agenția — 
conducătorul iubit al poporului ro
mân și eminentă personalitate po
litică, este un vechi prieten al po
porului chinez. Bine ati venit, to
varășe Ceausescu — ii urează În
treaga populație a capitalei chine
ze". „în ultimele zile —adaugă a- 
gentia China Nouă — ziarele din 
Pekin au publicat ample articole și 
relatări in care au scos in eviden
tă realizările strălucite ale eroicului 
popor român In revoluția si con
strucția socialistă, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, in 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. si au dat o inaltă apre
ciere marii prietenii dintre cele 
două partide, țări si popoare. De Ia 
vizita din 1971 in China a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu — mențio
nează agenția — relațiile chino- 
române. întemeiate pe principiile 
marxism-leninismului și internațio
nalismului proletar, au cunoscut o 
puternică dezvoltare. Contactele 
prietenești dintre cele două țări au 
crescut constant. Tovarășii chinezi 
care au vizitat România au primit 
cu satisfacție profundă vestea că 
tovarășul Ceaușescu va sosi in' 
China. Multi dintre ei au scris ver

suri sau alte materiale. In care 
proslăvesc prietenia chino-română. 
Astfel. Chang Feng-wen, secretar 
al Comitetului districtului Pekin- 
vest al P.C. Chinez, a evocat zilele 
minunate pe care le-a petrecut in 
România, in luna mai anul trecut, 
ca membru al unei delegații a 
Adunării Naționale a Reprezentan
ților Populari. El a subliniat. într-o 
declarație făcută agenției China 
Nouă, primirea cordială Ia pre
ședintele Nicolae Ceaușescu si 
către întregul popor român. în 
timpul vizitei noastre, a spus el, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
dedicat o parte ,din timpul său pre
țios pentru a ne primi si ne-a spus, 
cu acest prilej, că va face o nouă 
vizită în China. Noi am așteptat 
din toată inima, de atunci, sosirea 
sa. Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este un mare si fericit 
eveniment în analele relațiilor din
tre cele două partide și țări".

„Sint numeroase momentele emo
ționante in fabrici, in organizațiile 
de partid și guvernamentale, in 
școli și in comunele populare de la 
sate, in aceste zrfe cind populația 
Chinei se pregătește să salute cu 
căldură pe oaspeții români" — 
scrie agenția China Nouă.
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Hua Kuo-fen
Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Tovarășul Nicolae Ceausescu si tovarășa Elena Ceausescu
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s-au întîlnit cu tovarășul le Cien-in
(Urmare din pag. I)
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și patriotism, susține con- 
i' justă potrivit căreia națiunea 

național vor mai juca un rol 
într-o perioadă lungă și iși 

cu fermitate independenta na
și suveranitatea de stat, 

se pronunță pentru egali- 
deplină în drepturi a tuturor 

indiferent de mărimea lor, 
rezolvarea treburilor 
ărei țări de către poporul 

și pentru soluționarea 
internaționale de către 
prin consultări pe baza 

li’tății : se împotrivește jignirii 
lot mici de către țările mari, i 
mării țărilor slabe de către 
p^ffiernice șl exploatării țărilor să- 
tăcț "de către țările bogate, jucind 
ă$f§șf,4Un rol activ în lupta inter- 
n^țiorîală.
y^Șnd profund conștientă, pe baza 
ț^Qpriei sale experiențe, de faptul 
eă'enumai prin independenta econo
mică se poate garanta independenta 
polițică. România a aplicat în con
strucția socialistă orientarea dezvol
tării într-un ritm înalt a economiei 
n$$pnjale, a obținut realizări străluci- 

.tferaj^întărit considerabil forța tării. 
ÎW$|rȘ'zent. România socialistă. în ca- 
litâte'ide stat suveran în plină înflo- 

.r&ei.Ștă pe propriile sale picioare în 
' națiunilor lumii. Tocmai din
«(ș^astâ cauză România se bucură de 
^jnirăție și aprecieri elogioase din 
păfteâ popoarelor, iar prestigiul ei 
internațional devine tot mai ridicat. 
Considerăm aceste succese ca pe suc
cesele noastre proprii și ne bucu
răm sincer de ele.

Urăm poporului român să înainte
ze victorios în direcția indicată de 
Partidul Comunist Român si să facă 
din patria sa o tară tot mai puterni
că și prosperă.

Poporul chinez și poporul român 
sîntf tovarăși de luptă apropiați. 
Șv^'^ecut. în îndelungata lup- 
tâjppentru eliberarea națională și 
s&țală, ne-am manifestat reciproc 
^Spatia și ne-am sprijinit unul pe 
altul. Astăzi, ne aflăm în fața sar- 
cfnn comune de a apăra indepen- 

și suveranitatea națională și de 
â’țădifica socialismul. în ciuda dis
tanței mari ce ne desparte unul de 
celălalt, ne leagă aceeași soartă. Ur
mărim permanent cauza dumnea- 
y^|fetrâ, dorind să devenit! tot mai 
puternici. Dumneavoastră urmăriți, 
jâfel^’așemenea, permanent cauza 
n<>aistră. dorind să devenim tot mai 
'ffiwețnici.

/țlșfațiile noastre sînt întemeiate pe 
fW^KiSm-leninism și înternaționalis- 
ijpțil, proletar, respectînd cu strictețe 
ițiefe cinci principii ale coexistenței 
pașnice, ale respectului reciproc — in- 
.țpjțțitatea teritorială si suveranitatea, 
regresiunea, neamestecul în trebu- 
riîfe/’- interne, egalitatea în drepturi; 
șyap'taj'ul reciproc. Relațiile de prie- 
tșoSi., întrajutorare si colaborare 
jiințțe.cele două partide, țări și po- 
po^i£ ale noastre se dezvoltă foarte 
hiw în toate domeniile, ceea ce pro- 

ambelor noastre părți o mare 
ȘătijgEacție, iar popoarelor revoluțio- 
ii;șffiS,a)e lumii, o mare bucurie. Dez- 
V.oțțjjreij continuă a prieteniei chino- 
rorhăne constituie politica consec
venta a partidului nostru. Președin- 
tw Mao Tzedun, în timpul vieții sale, . 
acorda o mare atenție dezvoltării 
relațiilor dintre China și România. 
Ultimul oaspete străin pe care l-a 
primit premierul Ciu En-lai în timpul 
spitalizării sale a fost tovarășul Ilie 
Verdeț, prim viceprim-ministru al 
guvernului român. Președintele Mao 
și premierul Ciu En-lai ne-au pă
răsit, predind ștafeta prieteniei chi- 
no-române in mîinile noastre. Vom 
preceda ca dintotdeauna, fâcînd ca 
prietenia chino-română să meargă 
meTeu înainte în lupta pentru apă- 
r'qtfca .'independenței naționale și su- 
’(fpitănității de stat, împotriva impe
rialismului, colonialismului și hege- 
monismului, în opera de construire 
a ' socialismului, vom fi întotdeauna 
alături de dumneavoastră, luptînd 
umăr la umăr și pășind împreună 
înainte.

!. I

Tovarăși și prieteni, 
rjBtipă 
tinăjș al 

zdrobirea grupului antipar- 
bandei celor 4“, s-au con-

Locuitorii Pekinului au fâcut o primire deosebit de cdlduroasâ solilor poporului român

vocat la noi cel de-al XI-lea Congres 
al partidului nostru și prima sesiune 
a celei de-a 5-a legislaturi a Adu
nării Naționale a Reprezentanților 
Populari. Am elaborat sarcinile ge
nerale pentru noua perioadă de 
dezvoltare a revoluției și construc
ției socialiste. Obiectivul nostru este 
acela de a ne transforma țara, pînă 
la sfîrșitul acestui secol, într-o mare 
țară socialistă, puternică, cu agricul
tura, industria, apărarea națională, 
știința și tehnica moderne. în mo
mentul de față, poporul nostru, 
ștrinș unit in jurul Comitetului Cen
tral al partidului, depune toate efor
turile pentru înfăptuirea acestor 
obiective grandioase. Evoluția situa
ției în -țara noastră, în toate dome
niile, este mai bună decit am prevă
zut. Desfășurarea cu succes a marii 
Revoluții politice de demascare și cri
ticare aprofundată a „bandei celor 
4“ accelerează apariția avîntului 
construcției economice și culturale. 
Avem încredere deplină că vom 
atinge / obiectivele noastre. Sîntem 
însă cbrtștienți că in mersul nostru 
înainte ’mai sînt încă multe greutăți 
și mai este necesar să depunem efor
turi imense. Trebuie să ținem sus 
mărețul;, stindard al președintelui 
Mao, săjducem mai departe minuna
tele tradiții și stilul de muncă revo- 
luționar lâl partidului, să desprindem 
adevărul’din fapte reale, să muncim 
cu hărnicie și tenacitate și să înain
tăm vitejește, cu pași siguri, pe dru
mul noului „marș cel mare".

Tovarăși și prieteni,
Popoarele lumii doresc să trăiască 

în pace. Popoarele celor două țări 
.ale noastre, de asemenea, au nevoie 
de un elimat internațional de pace 
pentru edificarea țărilor noastre. în 

■ lume sînt însă unii care rîvnesc he
gemonia mondială. în rivalitatea lor 
pentru hegemonie, ei se angajează cu 
frenezie în cursa înarmărilor, urmă
rind cu orice preț superioritatea mi
litară unii asupra celorlalți. Ei iși 
întind peste tot mîinile, seamănă dis
cordie, creează conflicte, pescuiesc in 
ape tulburi. Ei violează suveranita
tea alto^ state, se amestecă în trebu
rile interne ale altor țări, recurg la 
activități^subversive și la amenințări 
militare, căutind în fel și chip să-i 
supună pe alții controlului lor. Pe mă
sura înverșunării crescinde a rivali
tății lor, vor apela, mai devreme sau 
mai tîrziu, la forța armelor, astfel in
cit pericolul unui război mondial a- 
menință tot mai serios independenta 
și securitatea popoarelor. Dar hege- 
monismul nu se bucură de nici un 
sprijin. Actele săvîrșite de ei joacă un 
rol de educator și mobilizator al po
poarelor. în prezent, popoarele lumii 
se unesc pe o scară tot mai largă, 
luptă împotriva politicii lor de agre
siune și de război. Se întărește și se 
dezvoltă pe zi ce trece frontul unit 
internațional antihegemonist, avînd 
ca forțffjBtincipală lumea a treia. Noi 
sîntem ’optimiști revoluționari. Avem 
încredere că numai dacă popoarele 
vor persista în unitate și în luptă 
un nou război mondial poate fi a- 
minat. Dacă ei vor îndrăzni să se a- 
ventureze declanșînd cu nesăbuință 
un nou război mondial, vor suferi cu 
siguranță un eșec rușinos. Victoria va 
fi neapărat de partea popoarelor.

în încheiere, urăm tovarășului 
Nicolae Ceaușescu deplin succes în 
vizită.

Propun să toastăm :
Pentru prietenia revoluționară și 

unitatea militantă dintre cele două 
partide, țări și popoare ale Chinei și 
României ;

Pentru noile victorii ale poporului 
român în construirea socialismului ;

în sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescjj, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu ;

în sănătatea tovarășilor români ;
în sănătatea șefilor misiunilor di

plomatice și a soțiilor lor ;
în sănătatea tovarășilor șj priete

nilor prezenți !
(Toastul a fost marcat, în repetate 

rînduri, cu puternice aplauze).

(Urmare din pag. I)
fiu al Chinei, premierul Ciu En-lai. 
Ca urmare a înțelegerilor convenite 
atunci, s-au intensificat colaborarea 
multilaterală, contactele pe linie de 
partid și de stat, schimbul de expe
riență în construcția socialismului.

O vie expresie a prieteniei româ
no—chineze o constituie vizita pe 
care o facem acum in marea si fru
moasa dumneavoastră tară si care ne 
dă prilejul să ne întilnim și să avem 
convorbiri cu dumneavoastră, sti
mate tovarășe Hua Kuo-fen, cu cei
lalți conducători de partid și de stat 
ai Chinei populare. Sînt convins că 
ea se va înscrie ca un moment de 
cea mai mare insemnătate în cronica 
raporturilor de solidaritate dintre 
partidele și popoarele noastre, în in
teresul construcției socialiste din cele 
două țâri, al cauzei generale a socia
lismului, colaborării și păcii.

Stimați tovarăși,
Cunoaștem și ne bucură succesele 

obținute de poporul chinez în munca 
sa avîntată pentru înfăptuirea obiec
tivelor mărețe ale programului adop
tat de Congresul al XI-lea al parti
dului privind modernizarea econo
miei, dezvoltarea științei și culturii, 
apărarea țării, transformarea Chinei, 
pină la sfîrșitul secolului, într-o țară 
socialistă puternică și înfloritoare.

Chezășia victoriilor poporului chi
nez o constituie forța sa revoluțio
nară. eroismul și tenacitatea pe care 
le-a dovedit atît în lupta pentru scu
turarea jugului imperialist, a domi
nației străine, cit si în munca gi
gantică pentru înlăturarea urmărilor 
exploatării si asupririi din trecui, 
pentru făurirea vieții noi, pentru a- 
sigurarea mersului înainte al Chinei 
pe drumul socialismului. Garanția 
acestor victorii stă. de asemenea. în 
conducerea poporului de către Parti
dul Comunist Chinez, care, in frunte 
cu tovarășul Hua Kuo-fen, aplică in 
mod creator principiile marxism-leni- 
nismului la condițiile Chinei, unește 
eforturile și conduce marea națiune 
chineză de 900 milioane de oameni 
spre noi trepte de progres și civili
zație, de bunăstare și fericire.

Republica Populară Chineză joacă 
un rol important și activ pe arena 
internațională, în lupta împotriva im
perialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului, a oricăror forme de 
dominație și asuprire, pentru cauza 
libertății și independenței popoarelor, 
pentru pace și progres în întreaga 
lume.

Ca prieteni șl tovarăși apropiați, 
ne bucurăm din toată inima și vă 
felicităm pentru marile realizări ob
ținute pînă acum, urîndu-vă, tot
odată, succese tot mai mărețe în edi
ficarea victorioasă a societății socia
liste, în făurirea unei vieți fericite, 
libere, demne și îmbelșugate pentru 
întregul popor chinez.

Dragi tovarăși și prieteni.
Poporul român este angajat cu 

toate forțele în transpunerea cu suc
ces în viață a hotărîrilor Congresului 
al XI-lea și Conferinței Naționale, a 
Programului partidului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate si de înaintare a Româ
niei spre comunism. In cadrul actua
lului cincinal — cincinalul afirmării 
plenare a revoluției tehnico-stiinti- 
fice în România — asigurăm dezvol
tarea și modernizarea bazei tehnico- 
materiale a societății, sporirea pu
ternică a avuției naționale si a ve
nitului național și. pe această bază, 
ridicarea nivelului de trai material și 
spiritual al tuturor celor ce muncesc.

Perfecționăm continuu, totodată, 
conducerea societății pe baza concep
ției materialismului dialectic si isto
ric. dezvoltînd cadrul participării ne
mijlocite a poporului la conducerea 
tuturor domeniilor de activitate, la 
făurirea liberă si conștientă a pro
priului său destin. întărind și perfec- 
ționînd continuu rolul conducător al 
partidului comunist în societate, asi
gurăm unirea si mobilizarea tuturor 
forțelor poporului într-o singură di
recție — aceea a zidirii în România 
a celei mai drepte și umane orîn- 
duiri. Ne preocupăm neabătut de ridi
carea conștiinței socialiste a poporului, 
de formarea omului nou. Unitatea 
de nezdruncinat a poporului în jurul 
partidului este garanția sigură a mer
sului nostru neabătut înainte, a apă
rării și dezvoltării cuceririlor revo
luționare, a întăririi independenței și 
suveranității patriei.

Stimați tovarăși și prieteni,
Asigurînd edificarea cu succes a 

construcției socialiste în patria noas
tră. ne aducem contribuția la lupta 
generală pentru socialism. pentru 
progres si pace.

Pornind de la analiza în spiritul 
dialecticii marxiste a realităților de 

azi, apreciem că o caracteristică fun
damentală a actualei etape este ac
centuarea politicii de reîmpărțire a 
lumii în sfere de influentă si domi
nație, a vechii politici imperialiste, 
colonialiste, de forță și dictat, care 
generează încordare și pericole la 
adresa securității și păcii. Totodată, 
asistăm la afirmarea tot mai puter
nică a voinței popoarelor de a pune 
capăt acestei poliției, a oricăror for
me de asuprire și ingerințe, de a trăi 
și a se dezvolta libere pe calea pro
gresului, fără nici un amestec din 
afară, corespunzător voinței și aspi
rațiilor proprii.

România acționează împreună cu 
celelalte forțe progresiste, antiimpe- 
rialiste. pentru o politică nouă de 
pace și colaborare între toate po
poarele.

Punem pe primul plan dezvoltarea 
relațiilor de prietenie cu toate țările 
socialiste, întărirea solidarității și a 
colaborării cu țările în curs de dez
voltare, cu țările nealiniate. Totoda
tă. extindem schimburile cu toate 
statele, fără deosebire de orînduire 
socială. Situăm ferm la baza tuturor 
raporturilor noastre principiile egali
tății în drepturi, independenței și su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului re
ciproc, ale respectării dreptului sacru 
al fiecărui popor de a-și hotărî de 
sine stătător destinele — principii ce 
se afirmă tot mai puternic pe arena 
mondială ca singurele ce pot cheză- 
șui pacea și colaborarea între po
poare.

Ca țară europeană, acordăm o aten
ție, de prim ordin îmbunătățirii cli
matului politic pe continent, pornind 
de la realitatea că în Europa se ma
nifestă astăzi puternice contradicții, 
stau față în față uriașe forțe armate, 
blocuri militare opuse, ceea ce com
portă grave primejdii pentru cauza 
păcii.

Milităm pentru instaurarea unor 
relații noi care să dea garanția tu
turor statelor europene că sint Ia a- 
dăpost de pericolul unor agresiuni 
armate din afară, de ingerințe în tre
burile lor interne. Trăgînd concluzii 
din rezultatele nesatisfăcătoare ale 
recentei reuniuni de la Belgrad, con
siderăm că se impune intensificarea 
luptei popoarelor pentru înfăptuirea, 
ca un tot unitar, a documentului de 
la Helsinki.

Profund îngrijorați de faptul că în 
diferite părți ale lumii continuă să 
ardă flăcările războaielor, milităm 
activ pentru stingerea focarelor de 
încordare și conflicte, care pot de
genera oricînd într-o nouă conflagra
ție mondială.

România se pronunță pentru in
staurarea unei păci trainice si juste 
în Orientul Mijlociu, pe baza retra
gerii trupelor israeliene din terito
riile arabe ocupate în urma războiu
lui din 1967, a soluționării problemei 
poporului palestinian — inclusiv prin 
crearea unui stat național propriu — 
a respectării independentei, suverani
tății și integrității tuturor statelor 
din regiune.

Considerăm că accentuarea cursei 
înarmărilor, care împovărează tot 
mai greu popoarele și sporește neîn
cetat primejdia războiului, impune 
tuturor forțelor înaintate să acțione
ze energic pentru a determina — pină 
nu e prea tîrziu — trecerea la mă
suri concrete de dezarmare, și în pri
mul rînd de dezarmare nucleară.

Sîntem hotăriti să ne aducem în
treaga contribuție ca sesiunea ex
traordinară a O.N.U. consacrată de
zarmării să marcheze un pas inainte 
in această direcție.

Pentru înfăptuirea în viată a po
liticii noi. de pace și colaborare, con
siderăm stringent necesar să se trea
că la lichidarea fenomenului subdez
voltării, a împărțirii lumii in țări 
sărace si țări) bogate ca urmare a 
vechii politici7 imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste. Milităm pen
tru făurirea unei noi ordini economi
ce si politice, bazate pe respectarea 
dreptului fiecărui popor de a-și fo
losi bogățiile naționale în interes pro
priu, pe o colaborare internațională 
echitabilă din care să fie excluse 
orice forme de însușire a produsului 
muncii altor popoare și care să faci
liteze accesul țărilor rămase in urmă 
la cuceririle civilizației moderne.

Ne pronunțăm și acționăm hotărit 
pentru lichidarea rămășițelor colo
nialismului în Africa, împotriva po
liticii de apartheid și discriminare 
rasială, pentru dreptul la dezvoltare 
liberă si suverană a popoarelor din 
Namibia și Rhodesia.

Considerăm că soluționarea proble
melor spinoase care confruntă astăzi 
omenirea impune participarea activă 
și egală in drepturi la viața interna
țională a tuturor țărilor, indiferent de 
mărimea lor. îndeosebi a țărilor în 
curs de dezvoltare, a țărilor neali
niate. ca o condiție pentru soluționa
rea democratică a acestor probleme, 
în interesul păcii și independenței 
popoarelor.

Problemele complexe ale lumii de 
azi necesită întărirea solidarității, a 
luptei unite a tuturor forțelor înain- 
tale. antiimoerialiste. a tuturor po
poarelor. de care depind pînă la 
urmă lichidarea vechii politici, in
staurarea unor relații noi de egali
tate. apărarea securității și păcii 
mondiale. Remarcăm cu satisfacție că 
România și China conlucrează strins 
in multe domenii pe plan interna
tional pentru înfăptuirea aspirațiilor 
legitime ale popoarelor de dezvolta
re liberă pe calea progresului, de 
colaborare fructuoasă, de înțelegere 
si pace, pentru independentă și su
veranitate.

Stimați tovarăși și prieteni.
In încheiere, doresc să-mi exprim 

din nou convingerea că vizita si con
vorbirile pe care le vom avea vor 
intensifica prietenia, colaborarea si 
solidaritatea dintre partidele, țările 
și popoarele noastre.

Cu această convingere toastez :
Pentru victoriile marelui popor 

chinez în construcția socialismului ;
Pentru prietenia, solidaritatea și 

colaborarea frățească dintre partide
le și țările noastre, dintre popoarele 
român și chinez ;

în sănătatea tovarășului Hua Kuo- 
fen. președintele C.C. al P.C. Chinez, 
premierul Consiliului de Stat :

în sănătatea celorlalți tovarăși 
din conducerea de partid și de stat 
chineză :

în sănătatea dumneavoastră, a tu
turor celor prezenți la acest banchet !

(Toastul a fost marcat, în repetate 
rinduri, cu puternice aplauze).

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
s-au întîlnit, luni seara, cu tovarășul 
Ie Cien-in. vicepreședinte al C.C. al 
P.C. Chinez, președintele Comitetu
lui Permanent al Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari a R. P. 
Chineze.

Au luat parte tovarășii Cornel 
Burtică, membru al Comitetului Po
liție Executiv al C.C. al P.C.R.. vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale. Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, Vasile Mușat, secre
tar al C.C. al P.C.R., Vasile Pungan, 
membru al C.C. al P.C.R., ministru 
la Președinția Republicii Socialiste 
România, șef al grupului de consilieri 
ai președintelui republicii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. au 
primit, la reședința din Pekin, vizita 
tovarășei Den In-ceao, vicepreședinte 
al Comitetului Permanent al Adună
rii Naționale a Reprezentanților Popu
lari a Republicii Populare Chineze, 
soția fostului premier al Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, Ciu En-lai.

Au participat tovarășii Ștefan An

începerea convorbirilor oficiale între tovarășul
Nicolae Ceausescu si tovarășei Hua Kuo-fen

(Urmare din pag. I)

tia relațiilor de orietenie si colabo
rare dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Chinez, dintre 
cele două țări si noDoare. orecum si 
în legătură cu situația internațio
nală. cu problemele principale ale 
vieții politice mondiale, ale luptei 
popoarelor pentru progres, socialism 
si pace.

în cadrul convorbirilor s-a sub
liniat cu satisfacție de către ambele 
părți dezvoltarea continuă a rapor

Au participat Ken Biao. membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremier al Consiliului de 
Stat. Ci Pîn-fei. membru al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepreședinte al Comi
tetului Permanent ai Adunării Na
ționale a Reprezentanților Populari, 
Huan Hua, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, ministrul afacerilor externe. 
Iu Gian. adjunct al ministrului afa
cerilor externe, si ambasadorul R.P. 
Chineze la București. Li Tin-ciuan.

în numele Comitetului Permanent, 
al Adunării Naționale a Reprezentan
ților Populari, tovarășul Ie Cien-in 
a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros bun venit în 
vizita sa în China, subliniind că a- 
ceasta va conduce la dezvoltarea si 
mai puternică a relațiilor dintre 
partidele, țările și popoarele noastre.

Exprimîndu-și bucuria pentru reali
zările obținute de poporul român în 
toate domeniile de activitate ale con
strucției socialiste, tovarășul Ie Cien- 
in a relevat rolul determinant pe 
care Partidul Comunist Român, 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, il au în obți

drei. membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
ministrul afacerilor externe, și Huan 
Hua. membru al C.C. al P.C. Chinez, 
ministrul afacerilor externe.

Au asistat Nicolae Gavrilescu, am
basadorul României Ia Pekin, și Li 
Tin-ciuan, ambasadorul R. P. Chi
neze la București.

Cu acest prilej, tovarășa Den In- 
ceao i-a mulțumit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru sentimentele de 
compasiune exprimate cu prilejul în

turilor de solidaritate si a colaborării 
dintre cele două partide, țări si po
noare. care au luat un avînt. pu
ternic mai ales ca urmare a vizitei 
tovarășului Nicolae Ceausescu în Re
publica Populară Chineză. în 1971, si 
a convorbirilor purtate si înțelege
rilor stabilite în discuțiile cu pre
ședintele Mao Tzedun și premierul 
Ciu En-lai. Totodată, s-au exprimat 
dorința si hotărîrea atît a părții 
române, cit si a părții chineze de a 
se găsi noi si variate posibilități de 
extindere substanțială a colaborării 

nerea acestor succese și. totodată, e- 
forturile președintelui României pen
tru pace în lume.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis un cald salut, 
în numele Marii Adunări Naționale 
si al Consiliului de Stat, tovarășului 
Ie Cien-in și Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale a Reprezen
tanților Populari.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl-a 
manifestat convingerea că poporul 
chinez va înfăptui întru totul pro
gramul de modernizare si dezvolta
re elaborat de cel de-al XI-lea Con
gres al partidului, relevînd marile 
succese obținute în construcția socia
lismului și rolul R.P. Chineze în via
ta internațională.

Subliniind că adîncirea relațiilor 
de prietenie româno-chineze răs
punde intereselor celor două țări, to
varășul Nicolae Ceaușescu a relevat 
că aceasta reprezintă, totodată, o 
contribuție la cauza păcii în lume, 
a socialismului, a independentei și 
suveranității popoarelor.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

cetării din viață a premierului Ciu 
En-lai. mare prieten al poporului 
roman, care a avut o contribuție deo
sebită la dezvoltarea relațiilor româ
no—chineze.

în timpul întrevederii, desfășurată 
intr-ț atmosferă de caldă cordiali
tate, a fost exprimată convingerea 
comună că aceste bune raporturi 
statornicite între partidele și țările 
noastre vor cunoaște o extindere și 
adincire continuă, corespunzător in
tereselor și aspirațiilor popoarelor 
român și chinez.

în toate domeniile de activitate, ast
fel îneît vizita actuală, convorbirile 
la nivel înalt care au loc cu acest 
prilej. înțelegerile la care se va 
ajunge să marcheze o etapă nouă, 
superioară în dezvoltarea pe multiple 
p’anuri a raporturilor dintre Repu
blica Socialistă România si Republica 
Populară Chineză, a prieteniei româ
no-chineze. în interesul celor două 
popoare, al cauzei păcii, socialismu
lui si înțelegerii internaționale.

Convorbirile se desfășoară într-un 
spirit de caldă prietenie si înțelegere 
tovărășească.
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Un for al voinței de libertate 
și unitate a poporului

ria" la nevoie. Rapoartele autorită
ților sunau mereu mai alarmant : 
„Transilvania toată este un vul
can". Acestea au fost împrejurările 
in care militant!! pașoptiști români 
au decis organizarea unei mari 
adunări populare, spre a consulta 
masele largi asupra drumului pe 
care națiunea română îl avea de 
urmat. Si tocmai convingerea că la 
Blaj se vor dezbate asemenea pro
bleme vitale, a făcut ca o imensă 
mulțime să se îndrepte, ca un to
rent de nestăvilit, spre Blaj.

Si a fost ziua de 15 mai zi de 
lumină și măreție și fiindcă la 
Blaj mulțimea imensă într-un

130 de ani de la adunarea 
de pe Cîmpia Libertății de la Blaj

drept pentru toate. pe care 
dorea a-1 respecta cu sinceritate 
cu condiția ca la rîndul său să se 
bucure de respect.

De altfel, este semnificativ pentru 
sentimentele de frăție si solidari
tate ce-i însuflețeau pe locuitorii 
meleagurilor transilvănene, fără 
deosebire de naționalitate, faptul 
că printre participanții la adunare 
s-au aflat și numeroși țărani ma
ghiari și intelectuali sași, veni ti cu 
convingerea că dezbaterea proble
melor vitale ale poporului român 
va însemna si abordarea propriilor 
lor cerințe de îmbunătățire a vieții, 
de progres social.

Si a mal fost 
ziua de 15 mai o 
zi de lumină si 
pentru că aici, la 
Blaj, a răsunat, 
pentru întiia oară 
din piepturile unei 
mulțimi fără de 
mărgini, strigătul 
„Vrem să ne unim 
cu Tara"; apărea 
astfel deosebit de 
limpede adevărul 
că idealul unită
ții naționale nu 
sălăsluia numai 
in gindurile În
flăcărate ale unor 
Intelectuali izolați, 
ci trăia adine, viu 
si puternic in ini
ma si conștiința 
milioanelor de ro
mâni. Si tocmai 
dovada acestei u- 
nanime aspirații a 
dat celor prezenti 
la Blai. români si 
neromâni, convin
gerea că oricite 
greutăți vor tre
bui să mai fie în
fruntate. oricite 
piedici se vor mai 
cere depășite. îm

plinirea „gtndului îndrăzneț" nu 
putea să fie departe. Aceasta a dat 
tărie, a înzecit puterile, a așezat 
temeiuri solide eforturilor pentru 
făurirea României unitare. Și a dat 
tărie, in primul rînd. revoluționa
rilor munteni și moldoveni, mar
tori ai „spectacolului măreț" de pe 
Cîmpia Libertății, care n-au ostenit 
apoi o clipă spre a preface visul 
în realitate, reușind 11 ani mai tir- 
ziu să pună piatra de temelie a 
României modeme prin înfăptuirea 
Unirii din 1859. act ce avea să-și 
găsească Întregirea la 1 decembrie 
1918.

Astăzi, cînd cele mai înaripate 
aspirații ale revoluționarilor de la 
1848 au fost împlinite și depășite 
prin triumful socialismului, supre
ma cinstire ce o putem aduce me
moriei si operei lor o constituie 
munca plină de elan pentru a face 
tara mai puternică, mai înflori
toare — prin creșterea forței sale 
economice, a avuției naționale, 
prin întărirea unității tuturor fiilor 
acestui pămint, fără deosebire de 
naționalitate. în jurul partidului, 
prin îndeplinirea exemplară a po
liticii sale.

ÎNCEPÎND DE IERI, AU INTRAT ÎN VIGOARE

/fo//e tarife în transportul de calatori 
pe calea ferată, cu nave fluviale și aeronave
• Motivări obiective, fundamentate economic • în interesul 
dezvoltării și modernizării transporturilor • Facilități 

pentru diferite categorii de călători

După cum am mai anunțat, potrivit ho- 
tăririi Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prin Decret al Consiliului 
de Stat, începînd de ieri, 15 mai a.c., au 
lost majorate tarifele la unele categorii 
de transporturi de călători, după cum ur
mează :

• pe calea ferată, în medie, cu 22 la 
sută ;

• cu navele fluviale, în medie, cu 58 
la sută l

• cu aeronavele prin curse regulate 
interne, în medie, cu 48 la sută.

Aceste majorări au tost determinate de 
practicarea pînă acum a unor tarife sub 
nivelul costurilor de producție, astfel că 
activitatea in aceste sectoare Înregistra 
pierderi însemnate.

EVOLUȚIA CHELTUIELILOR IN domeniul transporturilor pe calea ferată

„Zi de 15 mai ! Zi de lumină, de 
libertate și de mărire română. Ic 
pomenim si te serbăm cu drag! 
Tu minunași lumea si ii arătasi că 
nația română e matură, vrednică 
de libertate si d-a intra in frăția 
cea mare a națiunilor". Aceste vi
brante cuvinte ce i-au fost inspi
rate lui Nicolae Bălcescu de impre
sionanta adunare de pe Cîmpia Li
bertății de la Blaj — chiar dacă 
el n-a fost prezent acolo decît cu 
gindul si inima — pun in relief 
locul deosebit al zilei de 15 mai 
1848 in istoria modernă a Româ
niei.

A fost intr-adevăr ziua de 15 mai 
o zi deschizătoa
re de lumină, de 
libertate si de mă
reție pentru nea
mul românesc ! 
Mai lntii pentru 
că pe cimpia Bie
tului s-au adu
nat peste 40 000 
de țărani, me
seriași si intelec
tuali din toate 
părțile Transil
vaniei — asa cum 
nu se mai în- 
timplase din vre
murile eroice ale 
lui Doia — in
tr-un adevărat fo
rum national ro
mânesc. spre a 
delibera si a ho
tărî în chip de
mocratic asupra 
unor probleme 
fundamentale ale 
neamului. Masiva 
participare la a- 
dunare — In con
dițiile în care au
toritățile habsbur- 
aice. erofii si ne
meșii au recurs la 
presiuni si ame
nințări de tot. fe
lul spre aoimpiedica să îmbrace un 
caracter impunător — dobindea o 
profundă semnificație — aceea _ că 
românii din Transilvania, alcătuind 
aici majoritatea absolută a popu
lației. nu mai recunoșteau vechile 
Si nedreptele stări de lucruri care, 
in plin „secol al naționalităților", 
ii excludeau de la viața politică a 
țării ; era semnul că ei înteleseseră 
că de partea lor erau numărul și 
puterea, că erau singurii îndreptă
țiți să hotărască asupra destinului 
lor. Era, totodată, semnul că des- 
coperindu-și tăria, vitalitatea si 
energiile uriașe, erau ferm hotăriti 
să le pună neîntârziat în 61u.iba 
cauzei eliberării lor sociale, a jus
telor lor revendicări naționale.

A fost 15 mai 1848 o zi de lu
mină. pentru că încununa zile și 
săptămini unice în felul lor în 
analele transilvane, căci începînd 
din martie 1848 pe cuprinsul de 
peste Carpati tara întreagă se 
mișca. întruniri revoluționare în 
„duhul vremii" se succedau cu re
peziciune ; iobagii — români, ma
ghiari și sași, deopotrivă — refu
zau să mai presteze robotele către 
„domnii de pămînt" ; manifeste 
ardente circulau prin sate si orașe, 
chemînd poporul să-și ciștige drep
turile. chiar si cu „lancea lui Mo

cuget s-a pronunțat pentru inde
pendenta națională și respectul 
drepturilor sale politice, iar ne 
acest temei pentru reprezentarea 
in organele de conducere si în ad
ministrația tării. proporțional cu 
numărul său. S-a dat. deopotrivă, 
aici glas năzuințelor de eliberare 
din jugul secular și nesuferit al 
iobăgiei. fără nici un fel de despă
gubire ; s-au cerut drepturi și li
bertăți cetățenești largi, măsuri 
ferme pentru înscrierea tării pe 
calea progresului industrial, pen
tru dezvoltarea comerțului, a cul
turii și învătămîntului în limba 
națională.

Dînd expresie idealurilor de eli
berare națională ale românilor, 
adunarea de la Blaj a exprimat, 
totodată, voința poporului român 
de a trăi în frăție și unitate cu na
ționalitățile conlocuitoare. Rămîn 
veșnic în istorie, ca expresia cea 
mai limpede formulată a acestor 
năzuințe, cuvintele rostite de Băr- 
nutiu, prin care națiunea română 
dădea de știre că, ferm hotărîtă 
fiind a se constitui și organiza pe 
baze naționale, conform cerințelor 
firești ale progresului, n-are gînd 
dușman contra naționalităților con
locuitoare. pretinzind același egal
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Retribuțiile 
personalului Combustibilul

Cheltuielile 
Materialul rulant pentru reparații 

și întrețineri

Aspirațiile cele mai scumpe 
ale poporului 

„Națiunea română apără 
libertatea, egalitatea și frăția" 

„Ca român voi susține totdeauna națiunea 
r.oastrâ română pe calea dreaptâ și legiuită și 
o voi apăra cu toate puterile in contra oricărui 
atac și asupriri; nu voi lucra niciodată in contra 
drepturilor și intereselor națiunii române, ci voi 
ține și voi apăra legea și limba noastră română, 
precum și libertatea, egalitatea și frățietatea; pe 
aceste principii voi respecta toate națiunile arde
lene, poftind egala respectare de la dinsele, nu 
voi încerca să asupresc pe nimenea ; voi conlucra 
după putință la desființarea iobăgiei, la emanci
parea industriei șl a comerțului, la păzirea drep
tății, la inaintarea binelui umanității, al națiunel 
române".

Din „Jurămintul" de la Blaj

„...N-are cuget dușman contra 
altora"

„Națiunea română... declară sărbătorește că 
de aici înainte nu se va cunoaște obligată 
decît prin legile ce se vor pune in dieta țării unde 
va fl reprezentată și ea după dreptate și cuviință 
și se va ține datoare cu ascultare numai diregă- 
torilor aleși din sinul său ; națiunea română dă de 
știre că, voind a se constitui și organiza pe temei 
național, n-are cuget dușman în contra altor na
țiuni și cunoaște același drept pentru toate, voieș
te a-l respecta cu sinceritate, cerind respect îm
prumutat după dreptate".
Din cuvîntarea rostită la Bla| de Simion Bărnuțiu

„Rădăcinile sentimentului 
național"

„Masele care au venit la această grandioasă 
adunare populară porniseră pentru a auzi cuvintul 
despre desființarea robotelor... in fiecare partici
pant insă se deșteptase gindul naționalității. Acest 
gind prinsese rădăcini atit de adinei incit el nu va 
mai putea fl niciodată scos din inimile românilor". 

Stephan Ludwig Roth

Amplu ecou de ambele 
părți ale Carpaților 
„Românii să fie români, 

ungurii să rămînă unguri, 
și toți frați"

„Adunarea fiind publică, la ea au participat 
multe notabilități streine, dar și unguri și sași de 
prin satele vecine. Tribunii le spuneau că românii 
nu s-au adunat să facă români pe unguri, ci să-i 
scape pe toți de șerbietate, cu care au fost în|u- 
gați pînă acum; așijderea, românii să fie români, 
ungurii să rămînă unguri și toți frați întru sine. 
Auzind aceasta ungurii din adunare, răpiți de 
bucurie, nu știurâ ce să mai vorbească, dar șl 
după ce s-a șters șerbietatea, ungurii ziceau și 
credeau că pdunarea de la Blaj a șters-o șl, peste 
tot, ungurii ținură cu românii".

Al. Paplu-llarian

„Poporul sta măreț 
in lumina soarelui"

„Pe un cîmp întins, patruzeci de mil de români 
stau să asculte, sub aripile unui steag în trei cu
lori, cuvintul inteligenței ardelene. Moldoveni șl 
munteni pribegi ai adunărilor din țări priveau cu 
bătaie de Inimă adunarea oștită grămadă cite gră
madă după saturile și ținuturile de unde veniseră 
oamenii; un popor întreg de același port și aceeași 
limbă cu a poporului nostru sta măreț in lumina 
soarelui".

Alecu Russo

„Grandios era spectacolul"
„Măreț era spectacolul ce se desfășura in fața 

noastră... această masă Imensă de oameni... pă
rea o mare liniștită pe a cărei suprafață nu se 
zărea nici cel mal mic val... Poporul tăcea șl as
culta, închidea în sine cele auzite".

Jakab Elek

Grupai realizat de Silviu ACHIM

. - -.. - La transporturile .........
de călători pe calea ferată

Anual, în activitatea de transport a câlătorilor pe calea 
ferată se înregistrau pierderi de circa 129 milioane lei, dato
rate, în principal, creșterii substanțiale a cheltuielilor de pro
ducție.

• TARIFELE ERAU NESCHIMBATE DE 20 DE ANI.
• FONDUL ANUAL DE RETRIBUȚIE aferentpersonalului 

muncitor din acest sector A CRESCUT IN 1977 FAȚĂ DE 
1965 CU PESTE 430 MILIOANE LEI.

• intre anii 1965—1975, VALOAREA FONDURILOR FIXE 
A CRESCUT DE PESTE 2,5 ORI.

• CHELTUIELILE DE ÎNTREȚINERE $1 REPARAȚIE A IN
STALAȚIILOR DE CALE FERATĂ AU CRESCUT ÎN ULTIMII 20 
DE ANI DE 2 ORI ; numai cheltuielile cu reparațiile capitale și 
întreținerea materialului rulant au ajuns în anul 1977 la 204 
milioane lei ;

• PONDEREA COMBUSTIBILULUI ÎN TOTALUL CHEL
TUIELILOR s-a redus — ca urmare a diminuării consumurilor 
specifice — de la 18 la sută în anul 1965 la 11 la sută în anul 
1975. Totuși, DATORITĂ CREȘTERII PREȚURILOR LA COMBUS
TIBILI, pe total trafic volumul de cheltuieli la acest capitol 
este mai mare cu peste 200 milioane lei.

Facilități pentru diferite categorii de călători
• Copiii între 5 și 10 ani vor beneficia în continuare de O REDU

CERE DE 50 LA SUTĂ la tariful de transport pe căile ferate.
• Persoanele care vor circula pe calea ferată prin excursii orga

nizate de unitățile de turism și învățămint vor beneficia de o reducere 
de 25 la sută la tarifele de transport.

• Călătorii cu abonamente pe cursele muncitorești beneficiază de 
O REDUCERE CU 65 LA SUTĂ A COSTULUI TARIFAR AL BILETELOR 
DE TREN.

• Călătorii cu abonamente pe trenurile de persoane clasa a ll-a 
beneticiază de o reducere de 50 la sută a costului tarifar al biletelor 
de tren.

PREJUL BILETELOR DE TREN
- clasa a ll-a, personal —

- La transporturile —= 
cu nave fluviale

• Majorarea tarifului la transportul de călători cu navele 
fluviale contribuie la diminuarea pierderilor de la 45,1 mili
oane lei la 27,7 milioane lei la nivelul anului 1980.

• TARIFELE la transporturile de călători cu navele flu
viale erau NEMODIFICATE DIN ANUL 1956;

• în cei 22 de ani, RETRIBUȚIILE PERSONALULUI MUN
CITOR DIN UNITĂȚILE DE TRANSPORTURI NAVALE AU 
CRESCUT DE CIRCA 3 ORI ;

• PREȚUL COMBUSTIBILULUI A SPORIT DE CIRCA 2,5 
ORI }

• VALOAREA AMORTIZĂRII FONDURILOR FIXE, ca ur
mare a dotării superioare cu mijloace tehnice, a crescut DE 
2 ORI.

===== La transporturile 
aeriene

• ANUL TRECUT, ÎN TRANSPORTUL AERIAN INTERN, 
PIERDERILE DATORATE PRACTICĂRII UNOR TARIFE SUB 
COSTURI S-AU RIDICAT LA CIRCA 60 MILIOANE LEI.

• TARIFELE ERAU NESCHIMBATE DIN ANUL 1960.
• RETRIBUȚIILE PERSONALULUI MUNCITOR DIN AVIA

ȚIA CIVILĂ AU CRESCUT DE 2,5 ORI.
• Din 1960 și pînă în prezent a fost înlocuit întregul parc 

cu aeronave moderne de mare capacitate, cu viteză superi
oară și confort sporit.

• O AERONAVĂ UTILIZATĂ PE RUTELE INTERNE se pro
cură în prezent, din import, LA UN PREȚ CU 33 LA SUTĂ 
MAI MARE DECÎT ÎN 1971.

• CHELTUIELILE DE ÎNTREȚINERE reprezintă circa 30 la 
sută din costul unei ore de zbor.

• UNELE INVESTIȚII LEGATE DE DIRIJAREA SI PROTEC
ȚIA ZBORURILOR AU FOST Șl VOR Fl ÎN CONTINUARE 
SUPORTATE DE LA BUGETUL STATULUI.

• CHIAR ÎN CONDIȚIILE SPORIRII TARIFELOR, CĂLĂTO
RIA CU AVIONUL RÂMÎNE AVANTAJOASĂ PENTRU CETĂ
ȚENI Șl SUB ASPECTUL PREȚULUI. Astfel, o călătorie de la 
București la Suceava va costa:

— Cu trenul rapid clasa I «= 217 lei;
— Cu trenul accelerat vagon de dormit clasa I = 229 lei;
— Cu avionul — 226 lei.

cinema
• Mercenarul : VICTORIA — 10; 
12; 14; 16; 18; 20.
• Mă voi întoarce Ia Erimo : CA
PITOL - 9.15; 11.30: 13.45; 16;
18,15; 20.30.
• Aventurile lui Kobin Hood :
SALA PALATULUI — 17.15; 19.30, 
LUCEAFĂRUL - 9; 11.15: 13.30;
16; 18,30; 20.45. FESTIVAL — 9; 
11.15: 13.30; 16; 18.15; 20.30.
• Pentru patrie : PATRIA — 9; 
12.30; 16; 19.30. EXCELSIOR — 9; 
12.30; 16; 19.30.
• Transanierica Express : SCA
LA - 8.45; 11.30; 14,15: 17; 19.45. 
BUCUREȘTI - 8.30; 11.15: 14: 16.45; 
19.45. FAVORIT — 9.15; 12.15: 16.15; 
19.15.
• Benji — 9.30; 11; 12,30; 14.15; 16, 
Un cuib de nobili — 18: 20 : DOI
NA.

• Regăsire : TIMPURI NOI — 5; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Gentleman Jitn : FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30, AU
RORA - 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20.15. MELODIA — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18.15; 20,30.
• Aurel Vlalcu : GLORIA — 9;
11.15; 13.30; 15,45; 18; 20.15, FLA
MURA — 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Un cățel „sărat" : FLAMURA
— 9.
• Alt bărbat, altă femeie t GRI- 
VIȚA - 9; 12; 16; 19.
• Cuibul salamandrelor : CEN
TRAL - 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 
20.15.
• urmăriți fără vină : MODERN
- 9; 11.15: 13.30; 16; 18.15: 20.30.
• Adlos muchachos : DACIA — 9; 
11.15: 13.30; 15.45; 18; 20.15.
• Judecătorul din Bodrum : EFO
RIE — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Jucăria — 10; 12; 14. Gala fil
mului norvegian „Doamna înger 
Ostrot" — 20 : CINEMA STUDIO.

• My Fair Lady (ambele serii) — 
9,45, Baronul Miincliausen — 14; 
16,15, „Z“ — 18,30; 20,30 : CINEMA
TECA.
• Ediție specială : LIRA — 15,30; 
18; 20,15.
• Două mame : DRUMUL SĂRII 
— 16; 18; 20.
• Zmeul de htrtie t BUCEGI — 5; 
12; 16; 19.
• Profetul, aurul și ardelenii : 
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 1545; 
18; 20.15, VIITORUL — 15,30; 17.45; 
20.
• Polițistul pilot de curse : GIU- 
LEȘTI — 9; 11; 13.15; 15.30; 17 45; 
20.
• Ura î FERENTARI — 15.30;
17.30; 19,30.
• Ultimul post de control ; MIO
RIȚA — 9: 12; 15; 19.
• Dragoste și„ statistică : CO- 
TROCEIjtl — 9; 12; 16; 19.
• Trepte pe cer : PACEA — 16; 
18; 20.
• Sandokan — tigrul Malayeziel : 
MUNCA — 9.30; 12; 14.45; 17,30; 20.

• Rătăcire : VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,15, TOMIS — 9; 
11.15: 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Urmărire periculoasă : COS
MOS — 16; 19. FLACARA - 9; 
12,30; 16; 19.
• U atit de aproape fericirea : 
FLOREASCA — 15,30; 18: 20,15.
• Septembrie : ARTA — 9; 11,15; 
13.30: 15.45; 18; 20.
• Eu, tu și Ovidiu t POPULAR — 
16; 18.
• Bătălia navală din 1895 : PRO
GRESUL — 16; 13; 20.

teatre
• C.C.E.S. și A.R.I.A. (la sala 
mică a Teatrului National) : Mi
zantropul de Moltere In interpre
tarea Teatrului National din Stras
bourg (Franța) — 20.

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Căruța cu paiațe — 19, 
(sala Atelier) : Elegie — 20.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului) ; Ciclul In
tegrale in paralel. Trio „Pro Arte" 
— 20.
• Opera Română ; Liliacul — 19.
• Teatrul de operetă : Stelele 
operetei — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Micii burghezi — 19. (sala Grădina 
Icoanei) : Anecdote provinciale — 
19.30.
• Teatrul Mic : Cititorul de con
tor — 19.30.
• Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Varietăți pe 
portativ — 19,30, (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol — 19.30.
• Ansamblul artistic „Raosodia 
română" : Cintece din prispa ca
sei — 19,30.

• Teatrul „Ion Vasilescu" : Bal 
la revistă — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Alice 
in țara minunilor — 18.
• Circul București : Circul lilipu
tanilor de la Circul Mare din 
Moscova — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" : Tigrul 
purpuriu căruia ti plăceau clăti
tele — 10, Unde zbori, Sperieclori î 
— 17.

t V
PROGRAMUL 1

9.00 Teleșcoală
10,00 Antologia filmului pentru co

pii și tineret : Charles Cha
plin

11.00 In alb și negru : Soc șl 
Șer (I)

11.45 Telex
11,50 tnchiderea programului

16,M Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limba engleză
17,05 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto
17.20 Muzica tn imagini
17,45 Consultații medicale 
18,05 Finala Campionatului mon

dial de hochei — grupa A. 
(Selecțlunl Înregistrate de la 
Praga)

13.30 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură

19.00 întrebări șl răspunsuri. Ști
ințele sociale $1 autocondu- 
cerea

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 înfrățit! in muncă, tn ideal. 

Reportaj realizat la Tîrgu 
Mureș

20.20 Teatru TV ; „Vulpea și stru
gurii" de Gullherme Flqueire- 
do. Premieră TV. Prezintă 
conf. unîv. dr. Paul Alexan
dru Georgescu, tn distribuție; 
Corado Negreanu. Ioana Bul- 
că, Melania Cîrje. Marian

k
Hudac, Constantin Băltărețu, 
V. Boghltă. Regia artistică șl 
adaptarea TV : Nicolae Motric 

21,55 Dans șl muzică de pretutin
deni. Ansamblul Damsan — 
R. S. Vietnam ; Orchestra de 
instrumente naționale a Ra
diodifuziunii chineze ; An
samblul Mansude — R.P.D. 
Coreeană

22,20 Telejurnal 
22,30 închiderea programului

PROGRAMUL 8

20.00 Film serial pentru copii : 
Comoara din insulă

20,30 Școala contemporană
20.50 Viata economică
21.20 Telex
21.25 Muzică de cameră
21.50 Inscripții pe celuloid : Muzeul 

de artă egipteană din Buda
pesta. Film realizat de Tele
viziunea ungară

22,10 Muzică ușoară cu formația 
F.F.N.
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Pentru ca ogoarele să rodească îmbelșugat:

PRĂȘITUL - LA TIMP, 

BINE EXECUTAT 
PE TOATE SUPRAFEȚELE! 
• Starea de vegetație a culturilor și recomandările 
specialiștilor • Buruienile să nu dijmuiască recoltele

CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Aflînd cu profundă durere vestea Încetării din viață a tovarășului Ște
fan Peterfl, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, vi
cepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, pre
ședintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, vă expri
măm dumneavoastră sincerele noastre condoleanțe și, prin dumneavoastră, 
familiei tovarășului Ștefan Peterfi cordiala noastră compasiune.

COMITETUL PERMANENT
AL ADUNĂRII NAȚIONALE A REPREZENTANȚILOR 

POPULARI A REPUBLICII POPULARE CHINEZE

Primire la C. C. al P. C. R.

In săptămîna trecută, vremea s-a 
răcit simțitor și au căzut precipitații 
in cea mai mare parte a țării. Ploile 
au avut un caracter torențial, deter- 
minind diferențe mari de la o zonă 
la alta în ce privește aprovizionarea 
solului cu apă. Cele mai mari canti
tăți de precipitații, cuprinse între 25 
și 50 litri pe metrul pătrat, au căzut 
in bazinul Someșului, unele zone din 
Banat, nordul Olteniei, vestul și cen
trul Munteniei, precum și in estul po
dișului Transilvaniei. în cea mai mare 
parte a Moldovei, estul Bărăganului 
și Dobrogea cantitățile de apă rezul
tate din ploi au însumat 10 litri pe 
metrul pătrat. In restul țării, ele au 
fost cuprinse între 10 și 25 litri pe 
metrul pătrat. Ca urmare, rezervele 
de apă din sol, pînă la adîncimea de 
un metru, au crescut. în zonele de- 
presionare din vestul țării, precipita
țiile abundente au cauzat stagnarea 
apei pe unele terenuri. Temperatu
rile scăzute care au afectat centrul 
Europei s-au simțit cu deosebire in 
vestul țării, unde s-au înregistrat mi
nus 1—2 grade. Meteorologii apre
ciază că vremea se va menține in
stabilă, dar este in curs de încălzire. 
In cursul zilei de luni a plouat in 
Crișana, centrul Transilvaniei, nor
dul și centrul Moldovei. în restul ță
rii, cerul s-a înseninat, iar tempera
tura a crescut simțitor. Ca urmare, 
se creează condiții bune pentru exe
cutarea lucrărilor de întreținere a 
culturilor.

Care este starea de vegetație a 
plantelor și ce lucrări trebuie execu
tate cu prioritate în această peri
oadă ? Iată cîteva recomandări ale 
specialiștilor de la Institutul de cer
cetări pentru cereale și plante teh
nice Fundulea și Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare.

Griul și alte cereale de toamnă 
se dezvoltă normal. In sudul și sud- 
vestul țării, nu peste multă vreme 
griul va da în spic. Acum, principala 
preocupare trebuie să fie combaterea 
buruienilor. Pînă la această dată au 
fost erbicidate în total 2 338 600 hec
tare cu cereale păioase. din care

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

REVISTA COMPETIȚIILOR
Fie-ne îngăduit ca. din foarte în

cărcata agendă competițională a celei 
de-a doua săptărnini de mai (dar. 
parcă, prima de primăvară autentică) 
să ne referim astăzi, în obișnuita tre
cere in revistă de marțea, la numai 
cîteva evenimente dintre cele ce au 
polarizat atenția iubitorilor de sport.

Clubul ,,Dinamo“ 
a împlinit trei decenii
Așa cum anunțam cu o săptăminâ 

în urmă, una dintre cele mai mari și 
prestigioase grupări sportive din tara 
noastră — clubul Dinamo București
— a împlinit. în 14 mai. treizeci de 
ani de activitate.

Suita manifestărilor organizate cu 
acest prilej a fost deschisă de o adu
nare festivă marcată printr-o serie 
de momente de-a dreptul emoțio
nante. In încheiere, adunarea a adre
sat o telegramă tovarășului Nicolae 
Ceausescu — în care se spune, prin
tre altele : Sportivii, antrenorii și 
tehnicienii clubului iși îndreaptă și 
cu acest prilej gindurile si senti
mentele de nețărmurită dragoste și 
profundă recunoștință către Partidul 
Comunist Român, către dumneavoas
tră personal, tovarășe secretar gene
ral. cel mai iubit fiu al națiunii noas
tre. multumindu-vă din inimă pentru 
minunatele condiții create dezvoltării 
co itinuc a educației fizice si spor
tului în t^ra noastră, tn acest mo
ment. ne reinnoim angajamentul să 
muncim cu întreaga capacitate si e- 
nergie pentru a reprezenta cu cinste 
și demnitate culorile sportive ale 
scumpei noastre patrii în competițiile 
interne și internaționale, precum șl 
la Jocurile Olimpice din 1980.

în continuarea manifestărilor ini
tiate în cinstea acestui eveniment ai 
dinamoviștilor și al întregii noastre 
mișcări sportive, duminică parcul 
sportiv din șoseaua Ștefan cel Mare 
a fost locul de desfășurare a unui 
complex și sărbătoresc festival com- 
petițional. la care și-au adus contri
buția de suflet cîteva mii de spor
tivi din Capitală, in special școlari. 
Iar ca un corolar al acestor acțiuni 
aniversative. unii dintre sportivi di- 
namoviști au obținut în acea zi im
portante victorii in cîteva derbiuri 
ale campionatelor naționale : hand- 
baliștii au învins cu 13—6 pe steliștt
— campioni ai țării și ai Europei ; 
poloiștii și-au întrecut și ei. cu 3—2, 
pe veșnicii rivali rapidiști — de ase
menea campioni, rugbiștii au reușit 
10—0 cu grivițenii. Frumos buchet de 
victorii au adus în dar dinamoviștii 
clubului lor drag 1

Tot în această perioadă au avut 
loc manifestări sportive aniversative 
și la Clubul atletic universitar din 
Capitală. Clubul studenților de la 
I.E.F.S. — din rindul cărora, de-a 

1 913 350 ha cu grîu. Este necesar ca 
lucrările de erbicidare să continue 
în Transilvania și Moldova, unde 
vegetația este mai întîrziată. Tem
peraturile scăzute și umiditatea mai 
mare din această primăvară favori
zează dezvoltarea unor buruieni cum 
este pălămida. De aceea, trebuig în
treprinse acțiuni de masă la plivitul 
acestor buruieni din semănături, fo- 
losindu-se oticul-unealtă cu ajutorul 
căreia pot fi distruse repede vetrele 
de pălămidă.

Sfecla de zahăr, în ciuda tempe
raturilor scăzute, a răsărit și se dez
voltă bine. Doar în unele zone, dato
rită întîrzierii însămînțărilor, vege
tația este rămasă în urmă. Centrala 
producției și industrializării sfeclei 
de zahăr a recomandat ca, îndată ce 
rîndurile de sfeclă se disting bine, să 
se execute prima prașilă mecanică la 
4—6 cm adîncime. Cultivatorul cu 
care se execută această lucrare tre
buie să fie echipat cu cutițe tip să
geată și cu discuri de protecție a 
plantelor. Pînă acum, prima pra
șilă manuală s-a executat pe 53 
la sută din suprafețe, iar cea meca
nică — în proporție de 26 la sută. 
De asemenea, s-a recomandat ca 
prașilele a doua și a treia să se exe
cute în funcție de gradul de 
îmburuienare a solului, iar cele 
manuale, pe rind — ori de cîte 
ori este nevoie pentru distrugerea 
buruienilor. La rărit se va urmări 
menținerea unei densități de 115 000 
plante la hectar pe terenurile irigate 
și 103 000—110 000 plante pe cele ne
irigate. Ploile și temperaturile scă
zute au împiedicat atacul dăunăto
rilor. Nu este exclus ca ei să apară 
odată cu încălzirea timpului. Centra
la de resort a indicat să fie pregă
tite substanțele de combatere.

Floarea-soarelui, care a fost însă- 
mînțată mai devreme, a atins o înăl
țime corespunzătoare în zonele sudice 
ale țării. Mai ales în primele faze de 
creștere, această cultură este mai 
sensibilă la îmburuienare. De aceea, 
prima prașilă trebuie executată foar
te devreme. Or, pînă la această dată 

lungul anilor, au răsărit performeri 
cum sînt Claudiu Șușelescu. Dorina 
Cătineanu, Mihaela Loghin. Nicolae 
Cefan. Toma Petrescu, Iosif Nagy. 
Leontina Sălăjean, Elisabeta Baciu 
— și-a marcat împlinirea unui de
ceniu printr-un concurs internațio
nal intitulat ..A zecea aniversare a 
C.A.U.".

Tricolori în arenă
O serie de sportivi români au 

concurat, la sfîrșitul sâptămînii tre
cute. în cîteva competiții internațio
nale desfășurate în țară sau peste 
hotare.

La tenis am aplaudat o reconfor
tantă victorie a fetelor noastre. Vir
ginia Ruzici și Florența Mihai (2—1) 
în fața unei perechi internaționale : 
campioana iugoslavă Mima Jausovec 
și americanca Betsy Nagelsen. îm
bucurătoare a fost îndeosebi evolu
ția Virginiei Ruzici — neinvinsă în 
toate partidele disputate.

La volei, intr-un turneu internațio
nal găzduit de Budapesta, echipa 
masculină a României (care se pre
gătește pentru mondialele progra
mate la toamnă în Italia) s-a clasat 
pe locul prim. înaintea Cehoslovaciei. 
Ungariei și R. F. Germania. Rezul
tatul e bun. dar băieții noștri (din 
rîndul cărora s-a detașat stelistul 
Nicu Pop, premiat special de organi
zatori) trebuie să învețe, totuși, din 
înfrîngerea suferită în fața echipei 
Cehoslovaciei — cu care sintem in 
grupa preliminară la Mondiale.

în competiția internațională de 
gimnastică „Euroturnir" (în curs de 
desfășurare în R.F.G.). reprezentan
ții noștri Sorin Cepoi și Ion Checicheș 
conduc în clasamentul individual.

în „Cursa păcii", ciclistul nostru 
Mircea Romașcanu a fost unul din
tre cei doi animatori ai etapei a 4-a, 
cu sosire în orașul Gera. Dar, la so
sire. partenerul său de evadare l-a 
întrecut cu... o roată. Și așa însă- 
Romașcanu a urcat pe locul 5 in 
clasamentul general — ceea ce în
seamnă ceva.

La Belgrad. în Campionatele mon
diale de box, s-a ajuns încet-incet, 
în sferturile de finală. Viorel Ioana 
(pană). Ion Miron (mijlocie mică), 
Costică Chiracu (semigrea) și Ion 
Cernat (grea) sînt cei 4 pugilisti 
români care au ajuns în această 
fază. Aseară, Simion Cuțov (ușoară) 
a pierdut în fața iugoslavului Bogu- 
jevici. Greu, greu de tot pătrun
dem de data aceasta spre virful pi
ramidei in box !

Fotbalul continuă 
să rămînă dator

Cum anticipam și în avancronica 
noastră, și cum toți specialiștii pre- 

au fost prășite numai 23 la sută din 
suprafețele cultivate cu floarea-soa- 
relui. Lucrările trebuie intensificate 
cu deosebire în județele Olt. Teleor
man, Dolj, Vaslui.

Porumbul a răsărit în cea mai mare 
parte a țării, însă datorită tempera
turilor mai scăzute din această peri
oadă, vegetația plantelor este mai în
ceată. In asemenea condiții, ritmul 
de dezvoltare a buruienilor este mai 
mare decît al plantelor de cultură. 
Avind în vedere și faptul că plantele 
au nevoie de căldură, se cere să fie 
intensificate lucrările de prăsit Con
stituie o realizare importantă că pe 
1 377 600 hectare cultivate cu porumb 
s-au aplicat erbicide, lucrările de în
treținere fiind mult ușurate. Este ne
cesar însă ca atît la culturile erbici
date. cît mai ales la cele la care nu s-a 
făcut această lucrare, prășitul să se 
execute fără întîrziere. Din datele 
centralizate la minister rezultă că 
pînă ieri, 15 mai, această lucrare s-a 
executat numai pe 4 la sută din su
prafața cultivată. Prin urmare, toate 
mijloacele mecanizate și forța de 
muncă din unitățile agricole trebuie 
concentrate la prășit.

După precipitațiile căzute în ulti
mele zile, vremea s-a îmbunătățit în 
aproape toate zonele țării, ceea ce a 
creat condiții pentru executarea lu
crărilor de întreținere a culturilor. 
De altfel. în unele județe unde nu 
s-au mai semnalat precipitații, ieri 
s-a lucrat din plin la cimp. Esențială 
pentru recuperarea răminerilor în 
urmă la lucrările de întreținere a cul
turilor este acum folosirea din plin 
a fiecărei ore. a fiecărei zile bune de 
lucru în cîmp. De aceea, organele și 
organizațiile de partid de la sate, con
ducerile și specialiștii din unitățile a- 
gricole au datoria să urmărească in 
permanență starea solului pe fiecare 
parcelă, să concentreze toate forțele 
și mijloacele la prășit. Numai așa vor 
putea fi asigurate condiții optime 
pentru dezvoltarea viguroasă a cul
turilor și obținerea pe această cale a 
unor recolte mari în acest an.

loan HERȚEG

a

vedeau, partida amicală cu reprezen
tativa Uniunii Sovietice a fost deo
sebit de dificilă pentru fotbaliștii 
noștri tricolori. Oaspeții, buni cunos
cători ai' tainelor fotbalului modern 
și bine pregătiți fizic, au ridicat pro
bleme de joc deosebite : in faza de 
apărare au făcut un permanent pre
sing de incomodare, acoperind te
renul prin trei linii succesive greu de 
trecut ; in faza de atac, declanșată 
exploziv in clipa recuperării balonu
lui. țîșneau ca din pușcă intr-o de
rutantă mișcare „browniană". au tri
mis pase lungi, precise și surprin
zătoare. n-au ținut mingea, au pe
riclitat deseori poarta noastră. Chiar 
dacă Răducanu ar fi intervenit, așa 
cum era normal s-o facă. în minu
tul 23 (și. deci, șutul înșelător al lui 
Blohin n-ar fi intrat în plasă, sta
bilind deja scorul final de 1—0). este 
foarte probabil că. pină la urmă, su
perioritatea evidentă a partenerilor 
tot s-ar fi impus.

Evident, eșecul nostru nu poate fi 
dat numai pe seama valoroasei pres
tații a echipei adverse. Căci ce a 
opus selecționata noastră problemelor 
ridicate de adversar ? Un joc carac
terizat prin conducerea exagerată a 
balonului. încercări individuale de a 
trece prin zid. neputință de a scăpa 
de presing și lipsă totală de preocu
pare pentru a face presing, multe, 
prea multe pase greșite si doar două 
șuturi pe spațiul porții din față : am
bele pe centru, de Ia distantă, nu 
prea tari, trimise de... apărătorul cen
tral Ștefănescu (care a dovedit și în 
acest joc o incontestabilă clasă in
ternațională).

Pornind de la acest joc. ca și de 
la celelalte evoluții nesatisfăcătoare 
ale lotului nostru național în aceas
tă primăvară, se poate face — de 
fapt trebuie să se facă — o dezbatere 
concretă. Dar o dezbatere complexă, 
care să abordeze în mod critic și 
autocritic — odată cu deficientele și 
insuficientele privind alcătuirea, pre
gătirea si jocul selecționatei — și ni
velul campionatului nostru, răspun-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Participînd la „Dinamoviada" 

de caiac-canoe de Ia Vilnius, echi
pajele clubului Dinamo București au 
obținut cinci victorii prin Maria 
Cosma. Ivan Patzaichin, Lipat Va- 
rabiev și Pavel Cozlov (la canoe 
dublu). Vasile Dîba si Chirii Simion 
(la caiac dublu). Maria Cosma si 
Nastasia Buri (la caiac dublu).

în proba de caiac simplu. Vitali 
Trușkin (U.R.S.S.) a obtinut un 
dublu succes. întrecîndu-I pe Vasile 
Diba Ia 500 m, cu două zecimi de 
secundă.

• Sportivii români s-au numărat 
printre protagoniștii regatei interna-

Luni după-amiază. tovarășul Vir
gil Cazacu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit cu delegația 
Partidului Socialist Portughez, for
mată din Manuel Tito de Morais, 
membru al Secretariatului P.S.P., 
vicepreședinte al Adunării Republi
cii. Chaves Madeiros și Mendez Go- 
dinho, deputați, membri ai Comisiei 
pentru agricultură^ a Adunării Re
publicii. care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită în țara noas
tră.

La întîlnire au participat tovarășii 
Ghizela Vass. membru al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Marin, membru 
supleant al C.C. al P.C.R.

Delegația a înmînat un mesaj de 
salut prietenesc adresat tovarășului

Plecarea delegației parlamentare iraniene
Delegația parlamentară iraniană, 

condusă de Sharif Emami, președin
tele Senatului, care ne-a vizitat țara 
la invitația Marii Adunări Naționale, 
a părăsit duminică dimineața Capi
tala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, Virgil Teodorescu, vice-

Adunare festiva cu prilejul Zilei 
naționale a R. S. Cehoslovace

La întreprinderea de antibiotice 
din Iași, în prezența unui mare nu
măr de muncitori, tehnicieni, ingi
neri șl cercetători, reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
a avut loc, luni după-amiază, o adu
nare festivă consacrată celei de-a 
33-a aniversări a eliberării Ceho
slovaciei de sub dominația fascistă, 
manifestare organizată de Comitetul 
municipal Iași al P.C.R. Au luat par
te membri ai Ambasadei Cehoslova
ciei la București.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Vasile Manolache, secretar al 
Comitetului municipal de partid Iași.

A luat cuvîntul Nicolae Bartic, se
cretar al comitetului de partid de la 

derea și competența cu care se face 
instruirea la echipele care trebuie 
să dea jucători naționalei, pre
gătirea individuală a acestor fotba
liști. starea lor de sănătate în ge
neral și în, anumite perioade. Spu
nem astfel fiindcă, atita vreme cît 
reprezentativa de fotbal va fi dis
cutată in exclusivitate ca o echipă, 
neimplicînd — în analiză, dar mai a- 
les în sensul măsurilor — toți fac
torii ce concură decisiv la contura
rea si exprimarea ei. vom ajunge tot 
la observații și acțiuni lăturalnice, nu 
vom emite decit țipete de disperare 
și oftaturi de neputință. O dezbate
re de fond, făcută cu competență, lu
ciditate și calm (facilitată si de 
plenara comitetului federației de 
specialitate care — după cum am aflat 
— va avea loc la începutul săptămi- 
nii viitoare) este singura capabi
lă să dea răspunsuri limpezi (a că
ror eficiență să se reflecte în mă
suri neintirziate și fertile) și la o 
serie de întrebări firești care ne stau 
astăzi pe buze : Se face într-adevăr 
cea mai bună, selecție (ne referim 
mai cu seamă la jucătorii de la înain
tare) ? în pregătirea echipei națio
nale s-au găsit! și aplicat soluțiile 
cele mai potrivite pentru ridicarea 
nivelului ei peste nivelul campio
natului ? Unde greșesc antrenorii 
federali, unde greșesc cluburile sau 
jucătorii și. îndeosebi, ce trebuie fă
cut. cine să facă ? Etc.

Repetăm. în afara unei dezbateri 
cu miez — deopotrivă asupra nive
lului fotbalului nostru, dar și a mo
dului în care se fac selecția și pre
gătirea sub toate aspectele Ia echi
pa reprezentativă — ajungem să 
pulverizăm discuțiile ori chiar să o- 
pinăm. cum ne lăsa să înțelegem 
cronicarul „Scinteii tineretului", că 
este bine și de ajutor ca publicul 
spectator să huiduie si să fluiere in 
permanentă echipa națională ?

Cu cît această dezbatere va fl mai 
exigentă, mai lucidă și mai construc
tivă. cu atît măsurile nu vor întîr- 
zia. iar efectele binefăcătoare vor 
putea apărea. în sfirșit.

G. MITROI

ționale de caiac-canoe desfășurată la 
Amsterdam, ciștigind zece probe, 
printre învingători numărîndu-se Ion 
Birlădeanu. Nicușor Eșeanu. Agafia 
Orlov, Vasile Simiocenco. Ion Dra- 
gulschi și juniorul Gheorghe Burlacu.
• A început Turneul internațional 

de tenis de la Hamburg. în primul 
tur. tenismanul român Ion Tiriac l-a 
învins cu 3—6, 6—2. 6—4. pe fran
cezul Pasqual Portes. Alte rezultate : 
Vilas — Noah 6—3. 6—1 ; Lewis — 
Borowiak 1—6. 6—3. 6—3 ; Sparng — 
Mitton 6—1, 6—2 ; Mottram — El 
Shafei 6—2, 6—4.

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, din partea lui Mario Soares, se
cretar general al Partidului Socia
list Portughez, primul ministru al 
Portugaliei.

Mulțumind pentru mesaj, s-a 
transmis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu salutări cordiale 
și cele mai bune urări tovarășului 
Mario Soares.

în timpul întrevederii, desfășura
tă într-o atmosferă caldă. priete
nească, s-a făcut un schimb de in
formații cu privire la preocupările 
actuale ale celor două partide, pre
cum și un schimb de păreri referi
toare la unele aspecte ale situației 
internaționale actuale.

președinte al M.A.N., Emilian Ro- 
deanu, vicepreședinte al Comitetului 
de stat pentru energia nucleară, Ilie 
Șalapa, președintele Comisiei pentru 
industrie și activitatea economico- 
financiară, de alte persoane oficiale.

Au fost de față Mohammad Aii 
Moshiri, ambasadorul Iranului la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

întreprinderea de antibiotice, care a 
vorbit despre semnificația eveni
mentelor de acum 33 de ani din viața 
poporului cehoslovac, despre lupta co
mună a popoar elor român, ceh și 
slovac împotriva fascismului, despre 
contribuția ostașilor români și sovie
tici la eliberarea Cehoslovaciei. în- 
fățișînd apoi profundele transformări 
din anii construcției socialiste în 
România, prietenia tradițională din
tre cele două țări, care militează cu 
hotărîre pentru afirmarea tot mai 
puternică a voinței popoarelor de a 
hotărî libere și independente calea 
lor de dezvoltare politică și econo
mică, vorbitorul a subliniat deose
bita însemnătate pe care au avut-o 
întîlnirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak pentru 
întărirea relațiilor de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre Româ
nia și Cehoslovacia.

în cuvintul său, Lumir Hanak, am
basadorul R. S. Cehoslovace Ia Bucu
rești, a relevat pe larg însemnătatea 
zilei de 9 Mai, evocînd paginile de 
eroism și spirit de sacrificiu ale sol- 
daților români, care. împreună cu os
tașii sovietici și formațiunile militare 
și de partizani cehi și slovaci, s-au 
jertfit pentru eliberarea Cehoslovaciei.

Vorbitorul s-a referit apoi la adîn- 
cile prefaceri înnoitoare care au avut 
loc în anii construcției socialiste în 
R. S. Cehoslovacă, la evoluția ascen
dentă a relațiilor româno-cehoslova- 
ce, evidențiind rolul deosebit al în- 
tilnirilor și convorbirilor dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Gustav 
Husak in dezvoltarea în continuare 
a prieteniei și colaborării multilate
rale dintre partidele și statele noas
tre, în interesul ambelor popoare, al 
cauzei socialismului și păcii.

în încheiere a fost prezentat un 
spectacol susținut de formațiile ar
tistice de amatori ale întreprinderii 
de antibiotice. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 

18 19 mai. în țară : Vremea va con
tinua să se încălzească ușor, mai ales 
în regiunile din sudul țării. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea ploi locale, 
care vor avea și caracter de aversă, 
însoțite de descărcări electrice, mai 
frecvente în nordul țării și zona de 
munte. Vîntul va sufla slab, pînă la 
moderat, prezentînd intensificări locale. 
In București: Vremea va continua să se 
încălzească ușor. Cerul va fi variabil, 
favorabil aversei de ploaie.

O nouă tragere 
excepțională 

PRONOEXPRES
La tragerea din 21 mai se a- 

tribuie autoturisme „Dacia 1300“; 
ciștigun in bani de valoare 
fixă de 50 000 leț sau la alegere 
o excursie de 2 locuri în 
U.R.S.S. — Finlanda sau în R. S. 
Cehoslovacă — R.P. Ungară — 
Austria și diferența în nume
rar ; 15 000 lei sau la alegere o 
excursie de 1 loc în U.R.S.S. — 
Finlanda sau de 2 locuri in R. S. 
Cehoslovacă — R.P. Ungară — 
Austria și diferența în numerar, 
precum și cîștîguri în bani de 
valoare variabilă. în total se 
vor extrage 44 de numere din 
care 24 la faza I și 20 la faza 
a Il-a. Cîștigurile se acordă in 
cadrul a 10 categorii. Se poate 
participa pe bilete de 6 și 15 lei 
varianta simplă, biletele de 15 
lei avind drept de participare la 
toate extragerile, iar cele de 6 
lei numai la faza a II-a. Pe va
riante combinate și combinații 
„cap de pod“ se pot obține sui
te de cîștiguri. Vin zarea bilete
lor pină simbătă, 20 mai 1978.

TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL
Tovarășului TODOR JIVKOV

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria
Dragă tovarășe Jivkov,
Survolind teritoriul Republicii Populare Bulgaria, lmî este deosebit de 

plăcut să vă adresez dumneavoastră și întregului popor bulgar prieten cele 
mai sincere urări de sănătate și fericire, de deplin succes în înfăptuirea hotă- 
ririlor Congresului al XI-lea și ale Conferinței naționale ale Partidului Co
munist Bulgar.

îmi exprim ferma convingere că relațiile de prietenie frățească și de co
laborare multilaterală româno-bulgare se vor adinei continuu, potrivit hotă- 
rîrilor adoptate în comun, spre binele popoarelor noastre, in interesul socia
lismului, păcii și colaborării in Europa și în lumea întreagă.

NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale Domnului FAHRI KORUTURK
Președintele Republicii Turcia

Survolarea teritoriului Republicii Turcia îmi oferă plăcutul prilej de a vă 
adresa un salut cordial și calde urări de fericire personală, de prosperitate și 
pace pentru poporul turc prieten.

Aștept cu plăcere vizita oficială pe care o veți efectua în România, cu 
Convingerea că aceasta va constitui o contribuție de seamă la dezvoltarea 
bunelor relații de cooperare și prietenie dintre țările și popoarele noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului FAZAL ELAHI CHAUDHRY

Președintele Republicii Islamice Pakistan
Cu ocazia survolării teritoriului țării dv., vă adresez calde salutări, îm

preună cu urări de pace și prosperitate poporului pakistanez prieten.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Dl. NUR MOHAMMED TARAKI
Președintele Consiliului Democratic Republican Revoluționar, 

Prim-ministru al Republicii Democratice Afganistan
Survolind teritoriul Afganistanului, vă adresez cordiale salutări și urări 

de sănătate, succes deplin in realizarea aspirațiilor legitime de progres și 
prosperitate ale poporului afgan.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Plenara C. C. al U. T. C.
Luni a avut loc Plenara C.C. al 

U.T.C. care a analizat activitatea des
fășurată de Uniunea Tineretului Co
munist în rîndul tineretului de Ia 
sate.

In spiritul orientărilor si indicații
lor secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. plenara 
C.C. al U.T.C. a adoptat un cuprinză
tor plan de măsuri privind creșterea 
contribuției tineretului de la sate în 
înfăptuirea sarcinilor stabilite de 
Congresul al XI-lea si Conferința 
Națională ale P.C.R. în domeniul a-

Cronica
La București a fost semnat un 

Acord guvernamental privind trans
porturile aeriene civile între Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Democratică Sudan.

Documentul reprezintă cadrul 1u- 
ridic în baza căruia urmează să se 
stabilească legături aeriene directe 
regulate ale companiei TAROM în
tre București si Khartum.

Acordul a fost semnat, din partea 
română de Gheorghe Badea, locțiito
rul economic al Comandantului 
aviației civile, iar din partea su- 
daneză de Aii Musa Omer, directorul 
general al companiei aeriene Sudan 
Airways.

★
în Capitală a sosit Robert Lonati, 

secretarul general al Organizației 
Mondiale a Turismului, care face o 
vizită în țara noastră, la invitația mi
nistrului turismului al României.

Pe aeroportul Otopeni el a fost în- 
tîmpinat de Nicolae Doicaru, mi
nistrul turismului, de reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe și 
alte persoane oficiale.

In timpul șederii în țara noastră, 
oaspetele va participa la Seminarul 
balcanic privind formarea cadrelor în 
turism, ce se va desfășura la Bucu
rești, va avea întilniri de lucru la 
Ministerul Turismului, Ministerul 
Afacerilor Externe și Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, va vizita uni
tăți economice din Capitală, Centrul 
de formare și perfecționare a cadrelor 
din industria hotelieră și turism, pre
cum și obiective turistice și cultu
rale din nordul Moldovei.

★
Luni s-a deschis la Teatrul Na

țional. sub egida Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, o expoziție de 
artă plastică portugheză. Această 
bogată selecție, cuprinzînd cu pre
ponderentă opere de artă grafică, 
gravuri, seri grafii, acuarele, precum 
Si un număr de picturi. înfățișează 
multilateralitatea preocupărilor artiș
tilor portughezi contemporani. Impre
sionează. prin mesajul lor. gravurile 
care au ca temă glorificarea marilor 
momente de sărbătoare ale mișcării 
muncitorești.

Graficianul Octav Grigorescu a 
rostit cuvîntul de deschidere.

Au asistat Tamara Dobrin. vice-

„Zilele artei distractive poloneze"
Duminică au început în țara noas

tră „Zilele artei distractive poloneze", 
suită de manifestări prevăzute în 
planul de colaborare culturală dintre 
România și Polonia. în deschidere 
sub egida Consiliului Culturii si Edu
cației Socialiste ansamblul polonez de 
cîntece și dansuri „Slask" a prezen
tat un spectacol de gală în sala 
Palatului Republicii Socialiste Româ
nia. în continuarea turneului, an

griculturii, in ridicarea nivelului de 
civilizație socialistă a localităților ru
rale.

Plenara C.C. al U.T.C. a aprobat o 
hotărîre privind activitatea Uniunii 
Tineretului Comunist. Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România și Organizației Pionierilor 
în domeniul muncii cu cadrele.

In încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul tovarășul Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.

zilei
președinte al Consiliului Culturii si 
Educației Socialiste, reprezentant! ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
I.R.R.C.S.. oameni de cultură sl artă, 
un numeros public.

Erau de fată Antonio Novaes Ma
chado. ambasadorul Republicii Por
tugheze la București, alti șefi de 
misiuni diplomatice acreditat! în 
tara noastră, membri ai cornului 
diplomatic.

★
La Biblioteca centrală universitară 

din Capitală a fost deschisă luni o 
expoziție de carte americană.

Expoziția reunește cărți ale editu
rii McGraw-Hill-International Book- 
Company. cu precădere literatură 
științifică din domeniile matematicii, 
fizicii, chimiei, geologiei, geografiei, 
medicinii, științelor sociale lucrări 
de referință selecționate in funcție de 
planul de cercetare al universității 
bucureștene. al altor institute de ln- 
vătămînt superior din Capitală.

La deschiderea expoziției au 
participat directori de edituri, de bi
blioteci. alti oameni de cultură, pre
cum și membri ai Ambasadei ameri- * 
cane la București.

★
La Baia Mare s-a deschis luni cel 

de-a! 9-lea curs universitar de mar
keting. organizat sub egida Acade
miei de studii economice din Bucu
rești, fundația europeană „Drăgan" 
si Institutul de învățămînt superior 
din localitate.

Cursul, cu durata de 12 zile, este 
frecventat de 50 de ingineri și eco
nomiști din unitățile maramureșene.

La deschiderea cursului a participat 
și dr. Iosif Constantin Drăgan, om 
de știință de origine română.

★

Comitetul Uniunii sindicatelor din 
presă, poligrafie și edituri a organi
zat în zilele de 12 și 13 mai o con
sfătuire cu caracter de schimb de 
experiență cu tema: „Contribuția 
comitetelor sindicatelor din industria 
poligrafică la îndeplinirea sarcinilor 
de plan". Susținută de proiecții de 
film și diapozitive, vizite în între
prinderi,' această acțiune a constituit 
un util schimb de idei în scopul cu
noașterii unor experiențe pozitive și 
generalizării lor în toate unitățile in
dustriei poligrafice. (Agerpres) 

samblul oaspete va mai da spectacole 
la Bacău, Piatra Neamț și Suceava.

La spectacolul de gală au asistat 
Dumitru Ghișe, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de cul
tură și artă, un numeros public.

Au fost prezenți Wladyslaw Woj- 
tasik, ambasadorul R.P. Polone la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

• ÎN APĂRAREA 
FAUNEI Pentru protecția a 
peste 100 de specii de animale 
sălbatice și păsări rare a fost 
recent adoptată în R.P. Chineză 
o lege specială — după cum a- 
nunță agenția China Nouă. Ea 
are in vedere, printre altele, ur
sul panda uriaș, maimuța aurie, 
calul sălbatic, zimbrul, elefantul 
— animale amenințate cu dis
pariția și a căror vinare este 
acum strict interzisă. Au fost 
amenajate rezervații naturale, 
ca de pildă cea de 30 000 hectare 
din zona Seciuan — care adă
postește mai ales urși panda — 
unde condițiile ecologice speci
fice sînt conservate.

© FESTIVALUL FIL
MULUI ȘTIINȚIFIC, ri

valul internațional al filmului 
științific desfășurat anul acesta 
la Belgrad a fost consacrat te
mei energiei. „Energofest ’78", 
cum a fost el denumit, a prile
juit prezentarea a 36 de pelicu
le din 10 țări. Medalia de aur a 
fost obținută de două filme a- 
mericane „Era zorilor solare" și 
„Generație solară" și de unul 
britanic „Viking Paper". Pelicu
lă vest-germană „Nașterea unei 
centrale nucleare" și cea sovie
tică „Laserii" au împărțit me
dalia de argint, iar filmul iugo
slav „Verde și negru" și cel ita
lian „Alfina 7“ au primit me
dalia de bronz.

•SĂRBĂTOAREA 
STÎNJENEILOR. La 
măslinilor și trandafirilor agăță
tori din împrejurimile Florenței

se întinde, pe 4 ha, o mirifică 
grădină de iriși multicolori. Do
mină irisul roșu pe fond alb — 
emblemă a acestui oraș-muzeu. 
în fiecare an, horticultori din 
toată lumea trimit aici soiuri din 
cele mai alese, care sînt plan
tate în „grădina irișilor". După 
trei ani, ele pot fi prezentate la 
un concurs organizat de muni
cipalitate. în aceste zile de mai, 
un juriu premiază exemplarele 
cele mai reușite.

• TRAULER DE MARE 
CAPACITATE. La Șantierele 
navale din Gdansk se află în 
construcție un nou trauler-uzi- 
nă, care depășește prin propor
ții tot ceea ce s-a construit pină 
acum în Polonia în acest do
meniu. Noua unitate de pescuit 
va fi dotată cu un elicopter pen

tru survolarea mării, depistarea 
bancurilor de pești și asigurarea 
legăturilor între nava-mamă și 
flotila sa de pescadoare. Trau- 
lerul va avea opt linii de pro
ducție, cu o capacitate de pre
lucrare de 380 tone de materie 
primă în 24 de ore, respectiv un 
randament de 200 000 cutii de 
conserve, 150 tone pește sărat și 
100 tone pește congelat. Ea va 
dispune, de asemenea, de insta
lații pentru fabricarea uleiului 
și făinii de pește.

• DIAMANT SPE
CIAL. Hidrocentrala Șaiano — 
Sușenskaia (U.R.S.S.) avea ne

voie de izolatoare înalte de 5 
metri, cu un diametru de peste 
o jumătate de metru și care să 
reziste la o tensiune de o jumă
tate de milion de volți. Cum a- 
semenea piese gigantice de por
țelan nu puteau fi turnate și arse 
în cuptoare dintr-o dată, s-a ho- 
tărit ca ele să fie confecționate 
din mai multe bucăți, care să 
fie apoi lipite între ele prin ră
șini speciale. Dar pentru ca li
pirea să corespundă cerințelor, 
suprafețele de lipire trebuiau să 
fie extrem de netede. Primele 
încercări făcute cu ajutorul 
unor scule de diamant nu au dat 
rezultate. A fost nevoie să se 
recurgă la niște meșteri specia

lizați în șlefuirea diamantelor. 
Folosindu-se un instrument pre
văzut cu un diamant special, 
conceput și confecționat de a- 
cești maeștri-giuvaergii, s-a iz
butit să se șlefuiască peste o 
sută de izolatoare.

• LONGEVITATE A- 
CROBATICĂ. vîrsta de 
70 ani, acrobatul alsacian Charles 
Elleano Tey, primul care a tra
versat Tamisa pe sîrmă, în anul 
1953, a stîrnit din nou vîlvă. De 
astă dată el a traversat, tot pe 
sîrmă, bineînțeles, lacul Kruth — 
Wildenstein din estul Franței. 
Pentru a parcurge cei 500 ds 
metri ai cablului suspendat la 
40 metri deasupra apei i-au 
fost necesare 20 de minute. 4 000

de persoane au asistat la spec
tacolul oferit de, temerarul sep
tuagenar.

• PE URMELE LUI 
ALEXANDRU MACE
DON. Studentul american în 
arheologie John Bund, de 23 
de ani, a sosit în Grecia pentru 
a întreprinde pe jos o călătorie 
pe urmele lui Alexandru Ma
cedon. El urmează să parcurgă 
traseul apreciat la 24 000 de ki
lometri în patru ani. Pregătin- 
du-se pentru supermaratonul 
său, John Bund a cumpărat 150 
de perechi de încălțăminte foar
te rezistentă, pe care a expe
diat-o în diferite puncte ale tra
seului pe care îl va parcurge.

• RESTURILE UNUI 
UMANOID. O echipă de stu
dent! de la Universitatea Man
dalay din Rangoon a descoperit 
recent, în zona localității Pale 
din provincia Sagaing (nordul 
Birmaniei) resturile unui uma
noid. Potrivit unei informații 
difuzate în capitala birmaneză, 
reluată de agenția U.P.I., au fost 
identificate, cu acest prilej, un 
craniu, maxilare și dinți, oase 
ale gleznei, coaste și fragmente 
ale coloanei vertebrale aparți- 
nînd unui umanoid care a trăit 
cu aproximativ 40 de milioane 
de ani în urmă. Cele mai vechi 
relicve de acest gen desco
perite pînă acum pe Terra a- 
veau o vîrstă de 14 milioane 
de ani.
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Declarația comuna a președintelui României, 
Nicolae Ceausescu, si a presedinteloi S.U.A., 
Jimmv Carter, difuzată ca dncnment oficial

al Consiliului
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 

— La Națiunile Unite a fost difu
zată ca document oficial al Consi
liului de Securitate Declarația co
mună a președintelui Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceaușescu, 
și a președintelui Statelor Unite ale

Tovarășul Todor Jivkov l-a primit pe 
ambasadorul României

SOFIA 15 (Agerpres). — Tovarășul 
Todor Jivkov. prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, a primit, la 15 mai. in vi
zită de rămas bun. pe ambasadorul 
României la Sofia, Trofin Simedrea, 
cu prilejul încheierii misiunii sale in 
Bulgaria.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a fost 
transmis tovarășului Todor Jivkov 
un mesaj prietenesc de salut. îm
preună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, de noi succese 
in înfăptuirea hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea al Partidului Comunist 
Bulgar și ale Conferinței Naționale 
a partidului, de prosperitate poporu
lui bulgar.

Mulțumind pentru mesajul și 
urările transmise, tovarășul Todor 
Jivkov a adresat, la rîndul său, to

ORIENTUL MIJLOCIU
• Anwar El Sadat: „Fără rezolvarea problemei palestiniene 
nu poate exista pace în regiune** • încheierea crizei de guvern 

din Liban
CAIRO. — într-un interviu a- 

cordat publicației „Chicago Tri
bune". președintele Egiptului. An
war El Sadat, a declarat că „în
suși Israelul recunoaște astăzi că 
fără rezolvarea problemei palestinie
ne, care este miezul întregii proble
me a Orientului Mijlociu, nu poate 
exista pace în regiune". „Dar resta
bilirea păcii în regiune nu este posi
bilă fără ca Israelul să semneze a- 
corduri cu toate statele arabe de pe 
linia de confruntare, și anume Siria, 
Iordania, Libanul și Egiptul".

Prin ignorarea sau refuzul de a so
luționa problema palestiniană, a con
tinuat președintele Sadat, nu va pu
tea fi restabilită pacea în regiune. în 
ultimele două luni, a spus el, am în
cercat să discutăm problema autode
terminării poporului palestinian și să 
cunoaștem poziția Israelului in ce 
privește malul occidental al Iorda
nului (Cisiordania) și Gaza. în încer
carea de a învinge toate dificultățile 
care stau in calea unei soluții a pro
blemei Orientului Mijlociu — a sub
liniat șeful statului egiptean — am 
făcut ultimele propuneri care sînt în 
concordantă cu rezoluția 242 a Con
siliului de Securitate ăl O.N:U., șl 
anume reîntoarcerea la pozițiile di
naintea războiului din 1967, adică 
retrocedarea Cisiordaniei către Ior
dania și a regiunii Gaza — Egiptului.

„Spre deosebire de perioada dinain
te de 1967, a continuat președintele 
Sadat, în prezent noi acceptăm exis
tența statului Israel, eu însumi ince- 
pind tratative directe cu el". Sadat 
a arătat că nu va merge la Confe
rința de la Geneva în problema Ori
entului Mijlociu fără o bună pregăti
re prealabilă, deoarece aceasta ar în
semna un eșec. „Sînt pentru pace și 
voi continua să merg pe această cale" 
— a spus președintele Egiptului.

★

BEIRUT. — Președintele Elias Sar
kis a însărcinat guvernul condus de 
Selim Al Hoss să-și reia funcțiunile.

0 EXPRESIE SEMNIFICATIVĂ A VOINȚEI POPOARELOR 
DE ÎNFĂPTUIRE A SECURITĂȚII EUROPENE

Odată cu încheierea, fără rezultate 
practice, a reuniunii de la Belgrad a 
reprezentanților statelor participante 
la Conferința general-europeană. o- 
pinia publică se afla, consternată, în 
fata unui șir de întrebări evidențiind 
preocuparea pentru evoluția vieții 
politice, pentru perspectivele secu
rității si cooperării pe continent.

Determinată de intensificarea com
petiției pentru o nouă împărțire a 
zonelor de influentă si de dominație 
pe glob, agravarea situației interna
ționale — exprimată și, totodată, ac
centuată de regresul marcat la Bel
grad — confirmă tezele și aprecierile 
partidului nostru privind procesul de 
destindere si învățămintele ce trebuie 
trase din evoluția acestuia. „înche
ierea cu rezultate nesatisfăcătoare a 
reuniunii de la Belgrad — arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — demon
strează că cursul spre destindere este 
încă destul de fragil" si „se poate 
spune că, de fapt, Europa este conti
nentul cu situația cea mai gravă, 
unde există cele mai mari pericole 
pentru un nou război, care ar peri
clita destinele întregii lumi. Față de 
această situație, este necesar să fie 
intensificate eforturile pentru înfăp
tuirea documentului semnat la Hel
sinki".

Cu perspicacitatea și profunzimea 
proprii gîndirii sale politice, pre
ședintele României socialiste a dat 
glas, prin aceste cuvinte, atît îngri
jorării. cît si năzuinței de pace a 
omenirii, necesității ca. după reuniu
nea de la Belgrad, să se acționeze 
stăruitor, să fie mobilizate cele mai 
largi forte politice și sociale în ve
derea unei înaintări efective pe ca
lea securității si cooperării europene." 

în această conjunctură a vieții po
litice internaționale — dar departe de 
a fi un eveniment coniunctural — a 
avut Ioc la Viena, între 3—9 mai, 
„Conferința interparlamentară pri
vind cooperarea si securitatea în Eu
ropa", despre ale cărei lucrări presa 
noastră a informat pe larg.

Fiind a treia manifestare în aceas
tă "ordine de preocupări a Uniunii 
Int^parLamentare (prima, la Helsinki 
în ianuarie 1973. a doua, la Belgrad 
în februarie 1975). reuniunea de la

de Securitate
Americii, Jimmy Carter, semnată la 
Washington, la 13 aprilie 1978, cu 
ocazia vizitei de stat efectuate în 
S.U.A. de președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu.

varășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu un călduros 
salut și cele mai bune urări de să
nătate și fericire, iar poporului ro
mân noi succese în opera de con
struire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, de înflorire con
tinuă a țării.

în cadrul întrevederii s-a exprimat 
satisfacția față de extinderea și di
versificarea colaborării rodnice ro- 
mâno-bulgare în toate domeniile, 
sublinilndu-se că întilnirile. devenite 
tradiționale, dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov au rolul 
hotărîtor în adîncireâ prieteniei și 
dezvoltarea colaborării dintre țările, 
partidele și popoarele noastre.

★
Ambasadorul român a fost decorat 

de Consiliul de Stat al R.P. Bulgaria 
cu Ordinul ..Cavalerul din Madara“, 
clasa I. pentru contribuția adusă la 
dezvoltarea colaborării prietenești 
dintre cele două țări.

punînd astfel capăt crizei de guvern 
provocate cu aproape o lună în urmă 
in Liban prin demisia aceluiași ca
binet.

AVIGNON :

Manifestările din cadrul „Jocurilor 
latinității"

• Dezvelirea unei plăci comemorative dedicate lui Vasile 
Alecsandri • Premii acordate unor poeți români • Un 

spectacol de gală realizat de artiști din țara noastră
PARIS 15 (Agerpres). — In ca

drul „Jocurilor latinității" — mani
festare internațională de inalt 
prestigiu științific și artistic, care 
se desfășoară la Avignon — s-au în
cheiat lucrările congresului „Lati
nitatea ieri, azi, mtine". Comunică
rile oamenilor de știință veniți din 
11 țări au scos in evidență rolul 
ideii de latinitate in procesul de 
emancipare a unor popoare din Eu
ropa in secolul trecut, precum și 
marea ei actualitate in cooperarea 
multilaterală.

La Palatul Roure, in prezența lui 
Henri Duffaut, senator, primar al 
orașului Avignon, a altor oficiali
tăți locale, precum și a participan- 
ților la „Jocurile latinității", a 
avut loc ceremonia dezvelirii unei 
plăci comemorative dedicate mare
lui nostru poet Vasile Alecsandri, 
care, cu 100 de ani in urmă, a 
ciștigat Premiul latinității pentru 
poezia „Cintecul gintei latine". La 
ceremonie a fost prezent Corneliu 
Mănescu, ambasadorul României la 
Paris.

A fost prezentat un spectacol de

Viena a parlamentarilor din țările 
semnatare ale Actului final al con
ferinței de "la Helsinki și-a propus 
să ia in dezbatere problema aplicării 
prevederilor acestui document de 
mare importantă istorică, să treacă 
în revistă „inițiativele și acțiunile 
parlamentelor menite să ducă la a- 
dincirea relațiilor dintre țările euro
pene, S.U.A. și Canada, la îmbună
tățirea climatului de securitate și 
cooperare în Europa, la intensifica
rea procesului destinderii".

Fără îndoială, este un merit al Con
ferinței interparlamentare de la Vie
na că, la puțin timp după acel „pas 
înapoi" făcut de reuniunea guverna

Pe marginea Conferinței interparlamentare de la Viena
mentală de Ia Belgrad, a știut să 
depășească obstacolele apărute, în- 
registrînd un „pas înainte" față de 
conferințele interparlamentare simi
lare din 1973 și 1975.

Aprecierile asupra situației inter
naționale, imperativele punctate, ape
lul lansat, întregul fond de idei po
litice care a întrunit consensul parti- 
cipanților și-a găsit o pregnantă și 
cuprinzătoare expresie in rezoluția 
finală. Documentul, pătruns de un re
marcabil realism, avînd ca punct de 
pornire actualele stări de lucruri de 
pe continent, înscrie cu minuțiozitate, 
prevederi relative la securitatea în 
Europa, cooperarea în domeniile eco
nomiei. științei, tehnicii si mediului 
înconjurător. Ia colaborarea în pro
blemele de ordin cultural și umani
tar. precum si la „urmările confe
rinței".

Consensul realizat asupra acestui 
larg evantai de probleme constituie, 
desigur, succesul esențial al confe
rinței de Ia Viena. Dar, credem, o 
semnificație si mai adîncă are felul 
cum a decurs căutarea acestui con
sens. pentru că — în pofida prezen
tei la lucrări a peste 200 de dep.utați, 
venind din țări cu orînduiri sociale 
diferite, apartinînd unor partide po
litice cu orientări opuse — a predo
minat voința de a se adresa parla

„Accentuarea cursei 
înarmărilor — o uriașă 
primejdie pentru pace 

in lumea întreagă"
Apelul Biroului Federației 

Mondiale a Tineretului 
Democrat adresat tinerel 

generații europene
BUDAPESTA 15 (Agerpres). — La 

Budapesta a fost dat publicității a- 
pelul Biroului Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat adresat tinerei 
generații din Europa, în care se sub
liniază că accentuarea cursei înar
mărilor reprezintă o uriașă primejdie 
pentru pacea in lumea întreagă, pen
tru destinderea internațională, secu
ritatea și cooperarea in lume.

Sarcina tineretului, se arată în apel, 
este de a contribui la dezvoltarea co
laborării în Europa, fiind necesare 
acțiuni energice împotriva cursei 
înarmărilor, pentru realizarea dezar
mării generale și totale, și in primul 
rind a dezarmării nucleare.

Adresăm întregului tineret din Eu
ropa chemarea de a sprijini desfășu
rarea lucrărilor sesiunii speciale a A- 
dunării Generale a O.N.U. consacrate 
dezarmării, se subliniază în apelul 
Biroului F.M.T.D.

Un memorandum 
al P.C. Francez

PARIS 15 (Agerpres). — La Paris 
a fost dat publicității, luni, un me
morandum al Partidului Comunist 
Francez asupra dezarmării, prezentat 
președintelui Republicii Franceze, 
Valery Giscard d’Estaing. P.C.F. a- 
preciază în memorandum că Franța 
nu poate avea un rol eficace în fa
voarea dezarmării decît dacă refuză 
„orice aliniere la un bloc sau altul".

Denuntind cursa înarmărilor, care 
constituie, după cum arată documen
tul, „o gravă amenințare la adresa 
popoarelor", P.C.F. apreciază că as
tăzi. pentru prima dată în istorie, 
este posibil „să se oprească această 
cursă, mai mult decit atît. să se re
ducă armamentele".

Memorandumul sugerează ca în ca
drul O.N.U. să se creeze un fond de 
ajutorare a țărilor în curs de dezvol
tare. finanțat din o parte a resurse
lor degajate prin reducerea bugetelor 
militare.

gală la Palatul Papilor, spectacol 
in întregime realizat de artiști din 
țara noastră. In fața unei săli arhi
pline, cu aproape 1 000 de specta
tori, s-au prezentat, la un înalt ni
vel artistic, ansamblul folcloric 
„Plaiul Românesc", al sectorului 5 
din București, și Corul „Madrigal", 
dirijat de Marin Constantin,

Ediția din acest an a „Jocurilor 
latinității" s-a incheiat la 14 mai, 
cu o adunare solemnă in cadrul 
căreia au fost anunțate premiile 
concursului internațional de poezie. 
Ceremonia a fost prezidată de 
Andre Chamson, membru al Aca
demiei franceze. Marele premiu 
al latinității a fost acordat „ex- 
aequo" poeților Teodor Balș (Ro
mânia) pentru poemul „Căderea 
Sarmizegetusei" si Olindo Pascua- 
letti (Italia) pentru poemul „Con- 
ventus latinitatis". Au fost acor
date, de asemenea, premii pentru 
cele mai bune opere poetice pre
zentate in concurs în limba latină 
sau in limbile neolatine. Pentru 
poezia de limbă română, poetul 
Petre Ghelmez a fost distins cu 
premiul al ll-lea.

mentelor și guvernelor o chemare la 
realism si spirit de răspundere, la în
făptuirea de măsuri practice pentru 
aplicarea Actului final de la Helsinki.

Unde se află explicația consensului 
realizat, a spiritului constructiv care 
l-a făcut posibil 7 Fără ezitări, ea 
trebuie căutată în acel adevăr al 
timpului nostru pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu îl definea astfel : 
„Popoarele devin tot mai conștiente 
atit de pericolele ce le amenință, cit 
și de forța de care dispun pentru a 
determina renunțarea la politica de 
dictat, de amestec in treburile altor 
state, pentru a realiza relații demo
cratice care să permită dezvoltarea 

fiecărei națiuni si conlucrarea strinsă 
între ele pe principii de deplină ega
litate". Era deci firesc ca la o reu
niune de parlamentari să se regă
sească expresii ale acestei mari con
științe a popoarelor, măcar parțial, 
într-un consens care îsi are punctul 
de pornire în gîndirea si voința celor 
de la care emană însuși mandatul 
de deputat sau senator.

Reafirmind poziții pozitive față de 
întreaga problematică a Actului final 
de la Helsinki, conferința parlamen
tară a pus clar în evidență ideea că 
aplicarea acestui document trebuie 
privită ca un tot unitar. Declarînd 
că este de cea mai mare importanță 
punerea în practică a Actului final 
de la Helsinki, conferința a cerut 
parlamentelor și guvernelor „să-și 
intensifice eforturile pentru aplicarea 
deplină — unilateral, bilateral și 
multilateral — a tuturor prevederilor 
Actului final".

Este, de asemenea, remarcabilă 
sensibilitatea dovedită față de pro
blemele de ordin militar ale securi
tății, sublinierea — Ia propunerea de
legației române — a ideii potrivit că
reia edificarea unei securități reale 
in Europa nu este posibilă fără a- 
doptarea de măsuri efective pentru 
oprirea cursei înarmărilor, pentru

Tovarășul Kim Ir Sen s-a întîlnit cu 
președintele R. P. Mozambic, Samora Machel

PHENIAN 15 (Agerpres). — Kim 
Ir Sen, secretar general al C'.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, a avut o 
întrevedere cu Samora Moises Ma
chel. președintele Partidului Fron
tul de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO). președintele R.P. Mo
zambic. aflat într-o vizită oficia
lă în R.P.D.C. împreună cu o dele
gație de partid și guvernamentală 
mozambicană. Convorbirea s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească — informează agenția 
A.C.T.C.

în alocuțiunea rostită la recepția 
pe care a oferit-o în cinstea delega
ției mozambicane, Kim Ir Sen a dat 
o înaltă apreciere succeselor obținu
te de poporul mozambican pe calea 
spre libertate și socialism. în edifi

Sesiunea Adunării R. S. F. Iugoslavia
Dragoslav Markovici ales președinte al Adunării și Dobroslav

Ciulafici ca președinte

BELGRAD 15 (Agerpres). — La 
Belgrad au început luni lucrările 
primei sesiuni a Adunării R.S.F. Iu
goslavia a noii legislaturi. în cadrul 
lucrărilor, ca președinte al Adunării 
R.S.F.I. a fost ales Dragoslav Mar
kovici. care a ocupat pînă în pre
zent funcția de președinte al Prezi
diului R.S. Serbia. Au fost aleși, de 
asemenea, vicepreședinții Adunării

Deschiderea Congresului 
Partidului Comunist din Grecia

ATENA 15 — De la trimisul nos
tru special Al. Cîmpeanu : Luni di
mineața s-au deschis la Atena lucră
rile celui de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist din Grecia. Este 
primul congres care se reunește legal 
după 27 de ani de activitate clan
destină si la împlinirea a aproxima
tiv patru ani de la legalizarea parti
dului. La lucrări participă peste 2 000 
de delegați, aleși de conferințele 
districtuale și orășenești, precum și re
prezentanții unor partide comuniste 
și muncitorești.

Din partea Partidului Comunist 
Român, la congres participă tovară
șul Ion Iliescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prim-secretar al Comitetu
lui județean Iași al P.C.R.

Raportul Comitetului Central, pre

„Pentru activizarea dialogului și întărirea
înțelegerii între toate forțele democratice"

Comunicatul plenarei C.C. al P. C. Portughez

LISABONA 15 (Agerpres). — La 
Lisabona a avut loc plenara C.C. al 
P. C. Portughez, care a analizat si
tuația politică și economică internă 
a Portugaliei. O atenție deosebită s-a 
acordat problemelor economico-fi- 
nanciare. creșterii costului vieții. în 
comunicatul dat publicității la înche
ierea plenarei se subliniază că C.C. 
al P. C. Portughez consideră mișca
rea muncitorească și populară ca 
principala forță a noii Portugalii de
mocratice, subliniind, totodată, ne
cesitatea creării unui larg front so
cial și propunînd. în acest sens, ac- 
tivizarea dialogului și întărirea în
țelegerii între toate forțele democrate, 
mai ales între comuniști și socialiști.

Plenara a stabilit obiectivele prin-

dezarmare, și în primul tind dezar
mare nucleară. Parlamentele și gu
vernele sînt chemate să ia măsuri 
grabnice și concrete în acest sens, să 
împiedice fabricarea sau instalarea 
in Europa a oricăror mijloace, vechi 
sau noi, de exterminare în masă, să 
ia măsuri pentru dezangajarea mili
tară și să pună în aplicare toate ace
le prevederi, enunțate în Actul final, 
pentru întărirea încrederii, creșterea 
securității și a stabilității pe conti
nent.

Prestigiul de care se bucură țara 
noastră pe arena mondială și-a gă
sit oglindirea și în consensul întrunit 
de propunerile delegației române 

privind cooperarea în domeniul eco
nomiei, al științei și tehnicii. Confe
rința a exprimat un sprijin larg pen
tru ridicarea tuturor obstacolelor din 
calea schimbului de valori materiale, 
a transferului de realizări științifice 
și tehnice contemporane, pentru în
curajarea noilor forme de cooperare 
industrială. Ea a recomandat să se 
țină seamă de nivelul diferit de dez
voltare economică a diferitelor state 
europene, de interdependența exis
tentă între țările dezvoltate și cele 
în curs de dezvoltare, „în vederea 
creării unei noi ordini economice in
ternaționale".

In spirit constructiv au fost abor
date și problemele de ordin cultural 
și umanitar ale colaborării interna
ționale, pomindu-se de la ideea că 
amplificarea schimburilor pe tărîmul 
culturii și artei, educației și învăță- 
mîntului, al presei și informațiilor, 
îmbunătățirea contactelor intre oa
meni vor contribui la întărirea pă
cii și înțelegerii intre popoare.

Pentru întiia oară, o conferință in
terparlamentară de acest fel a abor
dat probleme relative la securitatea 
și cooperarea în zona Mediteranei, 
subliniind necesitatea eliminării sur
selor de tensiune și conflict, aplica
rea măsurilor de destindere și întă
rire a încrederii, de reducere a for

carea unei noi societăți. în context, 
vorbitorul a relevat că nimic nu 
poate împiedica succesul luptei re
voluționare pentru progres social al 
popoarelor care au scuturat jugul 
colonialismului. El a condamnat ac
țiunile agresive comise împotriva sta
telor africane independente de regi
murile rasiste din Africa australă, 
precum și asuprirea de către aceste 
regimuri a popoarelor din Zimbab
we, Namibia și R.S.A.

Răspunzînd, Samora Moises Ma
chel a salutat victoriile repurtate de 
poporul R.P.D. Coreene în edifica
rea patriei sale socialiste prospere. 
Samora Moises Machel a arătat că 
R.P. Mozambic sprijină ferm lupta 
popprului coreean pentru reunifica- 
rea pașnică a patriei.

ai Consiliului Federal

R.S.F.I., precum și președinții celor 
două camere ale acesteia — Consi
liul Federal si Consiliul Republici
lor și Provinciilor. Ca președinte al 
Consiliului Federal a fost ales Do
broslav Ciulafici. iar ca președinte 
al celeilalte camere a Adunării a 
fost reales Zoran Polici.

Lucrările sesiunii continuă.

zentat de tovarășul Harilaos Florakis. 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Grecia, face o amplă 
analiză a situației politice, economice 
și sociale actuale din Grecia, rele- 
vînd activitatea depusă de partid 
după congresul al IX-lea în apărarea 
intereselor clasei muncitoare, ale oa
menilor muncii, pentru consolidarea 
democrației, ceea ce si-a găsit expre
sia în întărirea pozițiilor sale în 
parlament și în rîndurile maselor 
muncitoare.

Apreciind acțiunile guvernului grec 
în vederea dezvoltării relațiilor cu 
țările socialiste din Balcani, raporto
rul a insistat ca aceste raporturi să 
se dezvolte mai substanțial. în 
interesul reciproc al popoarelor res
pective și al cauzei păcii.

clpale ale politicii economice șl a 
hotărât să propună forțelor democra
tice și întregului popor o platformă 
a unității.

agențiile de presă transmit:
Condamnarea agresiunii 

R.S.A. împotriva Angolei. 
Organizația de solidaritate cu po- 

țelor militare, a armamentelor^ con
venționale și nucleare din zonă.

Exprimată în cele mai variate for
me de participanții la dezbateri, pre
zentă ca un fir roșu în documentul 
adoptat, ideea potrivit căreia trebuie 
sporite eforturile pentru continuarea 
cursului spre destindere, iar destin
derea să fie întemeiată pe intensifi
carea luptei pentru relații noi, demo
cratice, pe egalitate și suveranitate 
— așa cum sint definite în cele 10 
principii înscrise în Actul final de 
la Helsinki — se înscrie ca un ele
ment definitoriu al Conferinței inter
parlamentare de la Viena.

De asemenea, conferința cheamă 
parlamentele să acționeze pentru a- 
firmarea cit mai puternică a ideilor 
securității și cooperării. Ceea ce 
parlamentul român face din plin, pe 
cele mai diferite planuri, dind ex
presie politicii constructive, de largă 
colaborare internațională a României. 
Printre altele, Marea Adunare Națio
nală a Republicii Socialiste România 
este printre puținele instituții legis
lative care a constituit un grup par
lamentar pentru promovarea securi
tății și cooperării în Europa — or
ganism menit să stimuleze colabora
rea, în această direcție, cu alte par
lamente.

Desigur, în dezbateri și în discu
țiile pentru redactarea documentului 
final au apărut și idei și poziții străi
ne de interesele reale ale securită
ții și cooperării în Europa, au existat 
chiar încercări de a ataca politica 
unor țări. Dar, așa cum arătam, e- 
sențial rămîne faptul că, pînă la 
urmă, asemenea momente au putut 
fi depășite, că s-a găsit limbajul 
comun pentru acea rezoluție finală 
comună menită să exprime o vocație 
de pace, securitate si cooperare — 
în forme și la nivelurile cele mai di
ferite — dar nu mai puțin comună 
pentru parlamentarii din cele 35 de 
țări.

O vocație puternic sprijinită și sti
mulată de România socialistă, al că
rei aport la cauza securității și coo
perării în Europa si în întreaga lume 
îsi 1 găsește o largă si binemeritată 
apreciere.

Al. IONESCU

Congresul Partidului Elvețian 
al Muncii

MESAJUL DE SALUT AL P. C. R.
GENEVA 15 (Agerpres). — La Pa

latul expozițiilor din Geneva s-au 
incheiat luni lucrările celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului Elve
țian al Muncii (P.E.M.), la care au 
participat delegații din partea tutu
ror organizațiilor cantonale. precum 
și reprezentanții unor partide comu
niste și muncitorești.

în numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, partici- 
panților la congres, tuturor militan- 
tilor P.E.M. și oamenilor muncii din 
Elveția le-au fost transmise un cald 
salut tovărășesc si urări de succes de 
către tovarășul Ștefan Mocuța, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean Cluj 
al P.C.R.

Comuniștii români, oamenii muncii 
din România — se subliniază în me
saj — urmăresc cu mult interes și 
sentimente de solidaritate activitatea 
depusă de partidul dumneavoastră 
pentru consolidarea unității de ac
țiune a clasei muncitoare, apărarea 
intereselor maselor populare, înfăp
tuirea năzuințelor lor spre democra
ție si progres social.

Folosim acest prilej pentru a su
blinia satisfacția noastră în legătură 
cu raporturile de prietenie și colabo
rare tovărășească statornicite între 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Elvețian al Muncii.

Ne este plăcut, de asemenea, să 
relevăm dezvoltarea fructuoasă a re
lațiilor politice, economice, culturale, 
tehnico-științifice și în alte domenii 
între România și Elveția, hotărîrea 
de a acționa în continuare pentru 
amplificarea și diversificarea aces
tor legături, pentru extinderea con
lucrării româno-elvețiene pe arena 
internațională. în ipteresul popoare
lor noastre, al cauzei păcii și colabo
rării in Europa și în lume.

în continuare, mesajul informează 
despre modul în care poporul român 
înfăptuiește hotărîrile Congresului al 
XI-lea, ale Conferinței Naționale ale 
P.C.R., pentru traducerea în viață a 
Programului partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate si înaintare a României spre 
comunism.

Pe tărîmul poliției! externe. Româ
nia acționează pentru solutionarea 
justă. în interesul popoarelor, a ma
rilor probleme ale lumii contempo
rane, militează cu fermitate pentru 
dezvoltarea largă a legăturilor cu 
toate țările socialiste, pentru întărirea 
solidarității și amplificarea colaboră
rii cu țările în curs de dezvoltare, 
pentru extinderea relațiilor cu toate 
țările, indiferent de sistemul lor so
cial. inclusiv cu țările capitaliste 
dezvoltata, pe baza principiilor de
plinei egalități în drepturi, indepen
dentei si suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne.

Tovarășul Armand Magnin a fost ales secretar general 
al partidului, iar tovarășul Jean Vincent, președinte de onoare

în funcția de secretar general al 
partidului a fost ales în unanimitate 
tovarășul Armand Magnin. Tovarășii 
Hansjorg Hofer și Karl Odermatt au 
fost aleși membri ai Secretariatului 
P.E.M.

Tovarășul Jean Vincent a fost ales 
președinte de onoare al partidului.

La încheierea lucrărilor, Ar
mand Magnin a subliniat că obiec
tivul central în activitatea vii

poarele Asiei și Africii a difuzat la 
Cairo o declarație prin care con- 
damtiă agresiunea R.S.A. împotriva 
Apgolei. In declarație se face un 
apel către opinia publică mondială de 
a intensifica izolarea regimului de la 
Pretoria prin respectarea strictă a 
rezoluțiilor O.N.U.. inclusiv cele re
feritoare la blocada economică si pe
trolieră împotriva R.S.A. Toate for
țele antiimperialiste și progresiste 
din Întreaga lume sînt chemate să 
întărească solidaritatea cu Organiza
ția Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) în lupta împotriva a- 
gresiunii R.S.A.

Președintele Mexicului, 
Jose Lopez Portillo, l-a primit si a 
avut convorbiri cu secretarul gene
ral al P.C. Francez. Georges Mar- 
chais. aflat în vizită în Mexic. Cu 
acest prilej au fost abordate unele 
probleme de interes reciproc privind 
situația politică internațională.

Aniversarea a 45 de ani 
de la crearea P.S. din Chi
le Luînd cuvîntul în cadrul 
unei manifestări organizate la 
Ciudad de Mexico, cu prilejul ani
versării a 45 de ani de la crearea 
Partidului Socialist din Chile, secre
tarul general al partidului. Carlos 
Altamirano, a reafirmat că „Unitatea 
Populară" este pilonul fundamental 
al tuturor forțelor democratice și re
voluționare din Chile. El a relevat că 
„Unitatea Populară" reprezintă în
cununarea a 20 de ani de eforturi 
întreprinse pentru realizarea alianței 
forțelor celor mai înaintate din tară.

Confiscarea unor mate
riale de propagandă nazis
tă. In cadrul unei ample acțiuni des
fășurate sîmbătă noaptea, poliția din 
orașul vest-german Gottingen (lan
dul Saxonia inferioară) a confiscat 
o importantă cantitate de embleme 
și alte materiale de propagandă na
zistă. Poliția a intervenit cu prile
jul unui marș organizat in oraș de

ITALIA

Primele rezultate ale alegerilor administrative parțiale
ROMA 15 (Agerpres). — Luni la 

ora 14,00 (ora locală), în Italia au 
luat sfîrșit alegerile administrative 
parțiale începute duminică pentru 
înnoirea consiliilor comunale si pro
vinciale din 816 comune si două pro
vincii — Pavia si Viterbo. Dună cum 
relatează agenția ANSA. în toate 
localitățile în care au avut loc ale
gerile prezentarea la urne s-a desfă

renunțării la forță si la amenințarea 
cu forța, respectului și avantajului 
reciproc.

Pornim de la faptul că pe conti
nentul european si în lume au avut 
loc si se produc în continuare adînci 
prefaceri revoluționare, naționale și 
sociale, importante mutații în rapor
tul international de forțe. Asistăm 
în ultimul timp la o ascuțire a con
tradicțiilor pe plan mondial, la in
tensificarea luptei pentru sfere de 
influentă și zone de dominație, pen
tru cîștigarea de noi poziții de către 
diferite state și grupări de state, 
ceea ce pune în pericol independen
ta popoarelor, pacea și colaborarea 
internațională. încheierea cu rezulta
te nesatisfăcătoare a reuniunii gene- 
ral-europene de la Belgrad, continu
area cursei înarmărilor, adîncirea de
calajelor economice între state, per
sistenta fenomenelor de criză, a fo
carelor de încordare si conflict în di
ferite părți ale lumii scot în evidență 
existenta acestor tendințe profund 
negative.

în aceste condiții se impune mai 
mult ca oricînd intensificarea efor
turilor, la scară națională si interna
țională, ale tuturor forțelor politice 
si sociale progresiste și democratice, 
a opiniei publice, a maselor largi 
populare, pentru a stăvili acest curs 
periculos al evenimentelor, pentru a 
pune capăt cu desăvîrșire politicii 
imperialiste de forță, opresiune și 
dominație, pentru promovarea unei 
politici întemeiate pe respectarea in
dependentei și suveranității popoa
relor, a dreptului lor la o dezvoltare 
liberă, de sine stătătoare, pentru in
staurarea unui climat de înțelegere 
si colaborare pașnică între toate na
țiunile.

Urmînd linia sa principială stator
nică. P.C.R. întărește si diversifică 
relațiile de prietenie și solidaritate 
internațională cu toate partidele co
muniste și muncitorești, se pronunță 
pentru realizarea unei unităti de tip 
nou. întemeiată pe respectarea inde
pendentei, egalității în drepturi și 
neamestecului în treburile interne, pe 
dreptul inalienabil a) fiecărui partid 
de a-și elabora autonom, in confor
mitate cu condițiile social-politice 
specifice. linia politică, strategia și 
tactica revoluționară. Dezvoltăm, de 
asemenea, colaborarea cu partidele 
socialiste si social-democrate. cu 
mișcările de eliberare națională, cu 
forțele progresiste, democratice, an- 
tiimperialiste de pretutindeni.

Partidul Comunist Român reafirmă 
Si cu acest prilej convingerea că re
lațiile de conlucrare activă dintre 
partidele noastre vor cunoaște o evo
luție mereu ascendentă, corespunză
tor intereselor întăririi prieteniei 
dintre poporul român si poporul el
vețian, cauzei generale a destinderii, 
înțelegerii si colaborării în Europa 
și în întreaga lume.

toare va fi transformarea P.E.M. în
tr-un „partid mare, deschis și popu
lar", care să mobilizeze cele mai 
largi pături ale populației la con
struirea societății socialiste în con
dițiile specifice ale Elveției. El a 
relevat, de asemenea, dorința P.E.M. 
de a întări și dezvolta legăturile de 
prietenie și solidaritate cu celelalte 
partide comuniste și muncitorești.

organizația de extremă-dreaptă 
„Cercurile independente ale prieteni
lor". la care au luat parte aproxi
mativ 400 de persoane. Au fost gă
site. cu acest prilej, cîteva sute de 
exemplare ale unei „ediții speciale" 
a ziarului „Volkischer Beobachter" — 
organul de presă al fostului partid 
nazist al lui Hitler.

CIUDAD DE MEXICO

FESTIVALUL ZIARULUI 
„OPOSICION“

La palatul sporturilor din ca
pitala Mexicului a fost inaugu
rat al doilea festival al ziarului 
„Oposicion" — organ al C.C. al 
Partidului Comunist Mexican,

In cuvîntul de deschidere. Ar
noldo Martinez Verdugo, secre
tar general al C.C. al Partidului 
Comunist Mexican, a subliniat 
că pentru prima dată în ultimii 
32 de ani P.C.M., devenind un 
partid legal, dispune de toate 
drepturile politice, inclusiv de 
dreptul de participare la aleae- 
rile de deputati care vor avea 
loc anul viitor. El a precizat că 
numărul membrilor P.C.M. se 
ridică, in prezent, la peste 
100 000.

Din partea tării noastre, la 
festival participă o delegație 
formată din tovarășii Florea 
Ceaușescu. redactor la ziarul 
„Scinteia", si Nicolae Popescu, 
activist la secția externă a C.C. 
al P.C.R.

Convorbiri turco-britani-
Qg* Primul ministru al Turciei, 
Biilent Ecevit. care se află in vizită 
la Londra, a conferit. luni, cu pre
mierul britanic James Callaghan. Au 
fost abordate, printre altele, proble
me privind relațiile bilaterale și re
glementarea situației din Cipru.

șurat într-o atmosferă de calm si 
ordine.

După despuierea a aproximativ 50 
la sută din urne. Partidul Democrat 
Creștin a obtinut 42,4 la sută din 
voturile exprimate, fată de 36.6 la 
sută la ultimele alegeri similare din 
1972. Partidul Comunist Italian a în
trunit 27.9 la sută din sufragii, com
parativ cu 25.3 la sută în 1972.
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