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Din toată inima din partea întregului popor, 

un fierbinte și vibrant „BUN VENIT!"

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A REVENIT IN PATRIE

Mii și mii de bucureșteni au întâmpinat cu dragoste și bucurie pe secretarul 
general al partidului, președintele republicii, pe tovarășa Elena Ceaușescu, dînd 
expresie sentimentelor de vie satisfacție ale întregii națiuni fată de strălucitul 
succes al vizitei întreprinse în țări ale Asiei - contribuție de excepțională valoare 

la promovarea cauzei socialismului, progresului și păcii în lume
Marți seara, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, s-a 
înapoiat în Capitală din vizitele ofi
ciale de prietenie întreprinse în Re
publica Populară Chineză, Republica 
Populară Democrată Coreeană, Re
publica Socialistă Vietnam, Repu
blica Democrată Populară Laos și 
Kampuchia Democrată.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit în aceste vizite de tova
rășa Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., de tovarășul Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale, Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului Poli
tic 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 ex
terne, 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.

Prin întreaga lor desfășurare, vizi
tele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în cele cinci țări prietene se înscriu 
ca un eveniment remarcabil, de re
zonanță internațională, cu profunde 
semnificații, deschizînd noi perspec
tive evoluției ascendente, pe multiple 
planuri, a relațiilor de prietenie, so
lidaritate și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și țările vi
zitate.

Cu inimile pline de bucurie, cu in-
(Continuare in pag. a IV-a>

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in capitala Indiei

Primire cordială, 
prietenească

în drum spre patrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România. împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu. au 
făcut o vizită la Delhi, unde s-au în- 
tîlnit cu primul ministru Morarji 
Desai, răspunzind invitației premie
rului Indiei de a face, cu acest prilej, 
o scurtă vizită.

La aeroportul Palam. președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu deose
bită cordialitate de primul ministru 
Morarji Desai, care, după tradiția 
ospitalității indiene, a pus pe umerii
(Continuare in pag. a Il-a)

Convorbiri hire presedhtele Ntdae Ceausescu 
si pM ministru al Republicii India, Morarii Desai
Marți, 30 mai, la Delhi au avut loc 

convorbiri între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și Morarji Desai, 
primul ministru al Republicii India.

La convorbiri au participat :
— din partea română, tovarășa 

Elena Ceaușescu, tovarășii Cornel 
Burtică, viceprim-ministru, ministrul 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, Vasile 
Pungan, ministru la Președinția Re
publicii ;

— din partea indiană, Atal Bihari 
Vajpayee, ministrul afacerilor exter
ne. George Fernandes, ministrul in
dustriei, Renuka Devi Barkataki, 
ministrul de stat al educației și cul
turii, Samarendra Kundu, ministru 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, alte persoane oficiale.

în cursul convorbirilor, premierul 
Morarji Desai a exprimat satisfacția 
pentru prilejul de a-I intîlni pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu ca ur
mare a invitației de a face o vizită 
în timpul escalei in India.

Șeful statului român și primul mi
nistru indian au apreciat ca deosebit 
de btine relațiile statornicite intre 
cele două țări și au relevat că există 
largi posibilități pentru dezvoltarea 
în continuare a acestora, exprimînd 
dorința de a promova atît raporturile 
politice, colaborarea economică și 
tehnico-științifică, cit și conlucrarea 
ambelor state in viața internațională.

In timpul convorbirilor s-a pro
cedat la un schimb de păreri in
(Continuare in pag. a Il-a)

Cu rezultate de deosebită importanță, care au adincit considerabil 
relațiile de prietenie și au deschis noi perspective colaborării 

dintre popoarele român și kampuchian

Ieri s-a încheiat vizita
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Marți, 30 mai, a luat sfîrșit vizita 
oficială de prietenie pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a efectuat-o 
în Kampuchia Democrată, în frun
tea unei delegații de partid și de 
stat a țării noastre, la invitația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Kampuchia și a Guvernu
lui Kampuchiei Democrate.

Ca și cele precedente, întreaga vi
zită s-a desfășurat sub semnul 
prestigiului și prețuirii de care se 
bucură Partidul Comunist Român, 
țara noastră, secretarul general al 
partidului si președintele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, activi
tatea sa pusă în slujba cauzei gene
rale a socialismului, progresului și 
păcii, a libertății și independenței 
popoarelor, prieteniei și înțelegerii 
între națiuni, colaborării interna
ționale.

Această înaltă apreciere a fost, 
de altfel, reliefată cu pregnantă și de 
vizita de rămas bun pe care a făcut-o

tovarășului Nicolae Ceaușescu si to
varășei Elena Ceaușescu. la reședința 
înaltilor oaspeți, înainte de plecare, 
tovarășul Pol Pot. secretarul Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Kampuchia, prim-ministru 
al guvernului. însoțit de tovarășii 
Khieu Samphan, președintele Pre
zidiului de Stat al Kampuchiei De
mocrate. Ieng Sary și Vorn Veth, 
membri ai Comitetului Permanent al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Kampuchia. viceprim- 
ministri ai guvernului, de alti mem
bri din conducerea de partid și de 
stat a acestei țări.

Erau prezenți tovarășii Corne’ 
Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior si coo
perării economice internaționale. 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe, Vasile Mușat, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Vasile

Pungan. membru al C.C. al P.C.R.. 
ministru la Președinția Republicii 
Socialiste România, șeful grupului de 
consilieri ai președintelui republicii.

Adresîndu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. tovarășul Pol Pot sublinia: 
Faptul că ați răspuns invitației 
noastre ne onorează in mod deosebit. 
Sîntem deosebit de fericiți de vizita 
de prietenie a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu . si tovarășei Elena 
Ceausescu, a delegației române de 
partid si de stat. Sintem fericiți ații 
pentru vizita dumneavoastră, cit și 
pentru rezultatele bune pe care le-am 
obțiuM. Considerăm vizita dumnea
voastră ca o vizită istorică ce va 
duce la intensificarea prieteniei atit 
de strinse dintre popoarele, partide
le si țările noastre. încă o dată. în 
numele Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Kampuchia. al 
guvernului, al poporului kampuchian. 
exprim cele mai vii mulțumiri pen
tru că ati binevoit să efectuați a- 
ceastă vizită.
(Continuare în pag. a IV-a)

TRATAT 
de prietenie și colaborare 

intre Republica Socialistă România 
și Kampuchia Democrată

Republica Socialistă România și Kampuchia De
mocrată,

Animate de dorința comună de a intări și dezvolta 
relațiile de prietenie frățească, solidaritate militantă 
și colaborare intre Partidul Comunist Român si Parti
dul Comunist din Kampuchia, intre guvernele și 
popoarele celor două țări, pe baza marxism-leninismu- 
iui și a principiilor respectării independenței si su
veranității naționale, integrității teritoriale, dreptului 
fiecărui popor de a decide asupra destinelor sale, 
neagresiunii, neamestecului in treburile interne ale 
altui stat, egalității și avantajului reciproc,

Convinse că dezvoltarea și întărirea pe multiple 
planuri a relațiilor de prietenie si colaborare între cele 
două țări corespund pe deplin intereselor poporului 
român și poporului din Kampuchia și servesc cauzei 
progresului social, păeii și colaborării internaționale,

Dorind să-și aducă contribuția Ia întărirea si dez
voltarea relațiilor de prietenie și de colaborare cu 
țările socialiste, cu țările nealiniate și in curs de dez
voltare și cu celelalte țări. în spirit de dreptate, de 
pace și independentă, pe baza egalității depline in 
drepturi,

Reafirmind voința lor fermă de a intări solidaritatea 
militantă cu mișcarea comunistă și muncitorească in
ternațională pe baza principiilor respectării indepen
denței și egalității in drepturi, neamestecului in tre
burile interne și dreptului fiecărui partid de a-și 
elabora in mod independent politica internă «si externă, 
strategia și tacțica sa revoluționară in conformitate cu 
condițiile specifice istorice, sociale și naționale in care 
iși desfășoară activitatea,

Rcafirmindu-și voința de a intări sprijinul lor ho- 
tărit și constant tuturor mișcărilor revoluționare din 
lume, mișcărilor de eliberare națională a popoarelor 
și a națiunilor oprimate, luptei popoarelor pentru a- 
părarea și întărirea independenței, suveranității și in
tegrității teritoriale, împotriva politicii imperialiste, 
expansioniste, colonialiste și neocolonialiste, a rasis
mului și apartheidului, împotriva tuturor actelor dc 
agresiune, de anexiune, de presiune sau de dictat și 
a oricăror altor forme de dominație asupra altor state 
și popoare,

Ferm hotărite să-și aducă contribuția activă la cauza

Pentru
Republica Socialistă România

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

apărării păcii și securității Internationale, Ia examina
rea și rezolvarea problemelor internaționale majore 
care confruntă omenirea, la realizarea dezarmării ge
nerale și totale, și in primul rind a dezarmării nu
cleare, la instaurarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale, Ia edificarea unei lumi mai 
drepte și mai bune,

Reafirmind atașamentul lor fată de scopurile și 
principiile Cartei Națiunilor Unite, precum șl hotări- 
rea lor de a contribui la adaptarea Organizației la 
realitățile lumii contemporane, la cerințele vieții in
ternaționale,

Au hotărit să incheie prezentul Tratat de prietenie 
și colaborare :

Articolul 1
înaltele Părți contractante întemeiată și dezvoltă 

relațiile lor bilaterale, precum și relațiile lor cu alte 
state, pe principiile următoare :

1. Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a hotări 
el însuși asupra destinelor proprii, de a alege și a 
dezvolta pe deplin liber și independent sistemul său 
politic, economic și social, în conformitate cu aspira
țiile sale naționale, fără nici un amestec, fără nici o 
presiune sau constrîngere din afară ;

2. Dreptul sacru al fiecărui stat la existentă, liber
tate, la independentă si la suveranitate națională ; 
obligația statelor de a se abține de la orice acțiune 
sau tentativă de restrîngere sau subordonare a exer
citării acestor drepturi de către oricare alt stat ;

3. Egalitatea deplină în drepturi a tuturor statelor, 
indiferent de mărimea lor, nivelul lor de dezvoltare șl 
sistemul lor politic, economic și social ;

4. Dreptul statelor dc a participa fără îngrădiri Ia
cooperarea internațională și de a avea acces, în con
diții de egalitate, la sursele de materii prime și de 
energie și la cuceririle științei și tehnologiei mo
derne ; t

5. Dreptul suveran, inalienabil și imprescylp-
(Contlnuare in pag. a 111-a)

Pentru
Kampuchia Democrată

POL POT
Secretarul Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Kampuchia, 
Prim-ministru 

al Guvernului Kampuchiei Democrate

/
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Imagini din timpul vizitei 
in Republica Democrată Populară Laos

VIZITA tovarășm nicotae ceaușescu

întîlnire caldâ, în spiritul prietaniei sincere

La templul Wat Phat Keo, vechi monument de artâ laoțian

Primire cordială, 
prietenească

(Urmare din pag. I)
înalților oaspeți români ghirlande 
din santal.

In intimpinare au venit, de ase
menea, A. B. Vajpayee, ministrul 
afacerilor externe, S. Kundu. minis
tru secretar de stat la M.A.E.. doam
na Renuka Devi Barkataki, minis
tru de stat al educației si culturii.

Șeful statului român a fost însoțit 
de tovarășii Cornel Burtică, vice- 
prim-minist.ru. ministrul comerțului 
exterior si cooperării economice in
ternaționale. Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, Vasile Pun- 
gan. ministru la Președinția Repu
blicii.

Se aflau de față ambasadorul 
României în India. Dumitru Nicules- 
cu. precum și șefii misiunilor diplo
matice ai R. P. Chineze, R.P.D. Co
reene. R. S. Vietnam. R.D.P. Laos, 
acreditați la Delhi.

Expresie a interesului deosebit 
pentru prezenta șefului statului ro
mân pe pămintul Indiei, un mare 
număr de reprezentant! ai presei, 
zeci de fotoreporteri si cameramani 
au tlnut să consemneze evenimen
tul la fața locului.

Președintele Nicolae Ceausescu si 
tovarășa Elena Ceausescu au fost sa
lutați cu calde manifestări de sim
patie de către M. N. Seth, secretarul 
general al Asociației de prietenie In- 
dia-România, de un mare număr de 
membri ai asociației, care au alcă
tuit un impresionant cor ce inter
pretează un cintec omagial, compus 
special, intitulat ..Urare de bun so
sit președintelui Ceaușescu" :
Avionul prezidențial a aterizat
Cu oaspetele nostru mult respectat. 
A venit, a venit iubitul si bunul fiu 

al României 
Aducind cu el a țării-sale prietenie
Aceste legături de prietenie 
Nu vor dispărea niciodată din 

sufletul nostru. 
Cu fiecare clipă ele devin mai

strînse 
Deoarece au la bază simțăminte 

comune I
Trăiască președintele Nicolae

Ceausescu ! 
Trăiască India si România ! 
Sintem ca frații si luptăm pentru 

pace si prietenie in lume 
Aceasta este dorința fierbinte a

noastră !
în această ambianță sărbătorească, 

președintele Nicolae Ceausescu și 
tdvarășa Elena Ceaușescu sini 
înconjurați cu multă bucurie de că
tre cei prezenți, li se oferă ghirlande 
ți buchete de flori. Membrii amba
sadei române și familiile lor fac o 
entuziastă manifestare de dragoste.

Răspunzind cu plăcere invitației, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
oaspeții primului ministru Morarji 
Desai, la locuința sa.

Aici, șeful statului român și pre
mierul indian au purtat convorbiri, 
dialogul la nivel înalt desfășurin- 
du-se, de asemenea, in cadrul unui 
dejun de lucru.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au revenit 
apoi la aeroport însoțiți de primul 
ministru Morarji Desai și de celelalte 
personalități indiene care au parti
cipat la convorbiri.

Răspunzind rugăminții ziariștilor 
indieni și străini, președintele Nicolae 
Ceaușescu a acordat o declarație 
presei. .

Ceremonia plecării s-a desfășurat 
sub semnul acelorași sentimente 
prietenești cu care au fost întimpi- 
nați pe pămîntul indian președintele 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Reprezentanți ai capitalei indiene 
și Asociației de prietenie India- 
România, precum și copiii membrilor 
ambasadei țării noastre oferă flori 
solilor poporului român.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu iși iau un cordial la re
vedere de la primul ministru Morarji 
Desai, șeful statului român si pre
mierul indian exprimîndu-si satis
facția pentru intilnirea avută. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu si tova
rășa Elena Ceaușescu au exprimat 
mulțumiri gazdelor pentru ospitalita
tea cu care au fost primiți.

La ora 15,20. ora locală, avionul 
prezidențial a decolat, continuindu-și 
călătoria spre București.

ÎN CAPITALA INDIEI
MS

Pe aeroportul din Delhi

DECLARAȚIA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU LA INTILNIREA 

CU ZIARIȘTII LA DELHI
Aș dori, in primul rind, să exprim 

mulțumirile mele pentru primirea și 
ospitalitatea pe care ni le-au rezer
vat primul ministru al Indiei, dom
nul Morarji Desai, aici, la Delhi.

Am convenit să avem un schimb 
de păreri in această oprire scurtă in 
capitala Indiei și pot spune că con
vorbirile purtate' au fost deosebit de 
bune, reflectind stadiul relațiilor de 
colaborare dintre România și India.

Am discutat unele probleme legate 
de dezvoltarea colaborării și coope
rării economice, tehnico-științifice și 
culturale dintre țările noastre. Am 
constatat cu satisfacție, împreună, că 
între România și India există o co
laborare bună.

Am făcut și un schimb de păreri 
asupra unor probleme ale vieții in
ternaționale. Sigur, timpul a fost 
scurt și nu am putut intra in deta
lii. Pot spune insă că am ajuns îm
preună la concluzia că trebuie inten

în timpul întîlnirii cu ziariștii la Delhi

sificate eforturile pentru realizarea 
unei politici de respect al indepen
denței fiecărei națiuni, de soluționa
re a problemelor pe calea tratative
lor, pentru realizarea dezarmării, și 
in primul rind a dezarmării nucleare, 
pornind de la faptul că omenirea are 
nevoie de pace pentru a se putea 
consacra dezvoltării economico-socia- 
le. bunăstării și fericirii fiecărei na
țiuni. Am discutat, de asemenea, des
pre problemele subdezvoltării si rea
lizării noii ordini economice inter
naționale.

Am exprimat dorința comună ca 
reprezentanții țărilor noastre să con
lucreze în cadrul Organizației Națiu
nilor Unite, al altor organisme inter
naționale. in vederea realizării in 
viață a acestor principii de colabo
rare și pace.

Aș dori, incă o dată, să exprim 
mulțumirile noastre domnului prini- 

ministru, sperind că va realiza, intr-o 
perioadă nu prea îndepărtată, o vi
zită in România. Adresez poporului 
prieten indian urări de prosperitate, 
bunăstare si pace.

în ce privește vizita pe care am 
intreprins-o in cinci țări din Asia, ea 
a fost din toate punctele de vedere 
pozitivă, incepind cu China. Am con
statat că toate aceste popoare sint 
preocupate de dezvoltarea lor econo- 
mico-socială. de construcția socie
tății socialiste in fiecare tară, că ele 
doresc să se respecte in viata inter
națională principiile independenței 
naționale, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne. Vă 
not spune că vizita în toate aceste 
țări s-a desfășurat cu rezultate bune 
nu numai pentru relațiile dintre 
România și statele respective, ci și 
pentru cauza păcii si colaborării in
ternaționale.

Câlduros râmas bun la aeroportul din Vientiane

Convorbiri între președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul ministru 

al Republicii India, Morarji Desai
(Urmare din pag. I)
legătură cu problemele internaționale 
actuale, relevîndu-se necesitatea de a 
se acționa pentru o politică de afir
mare a independenței și suveranității 
naționale a tuturor țărilor, pentru 
realizarea aspirațiilor popoarelor de 
progres, bunăstare și fericire, con
diție a salvgardării păcii și securității 
internaționale.

Pornind de la faptul că In lume 
persistă focare de tensiune si con
flict. care pun in pericol pacea si 
securitatea popoarelor, probleme li
tigioase create de îndelungata poli
tică imperialistă, colonialistă si neo- 
colonialistă. ambele părți s-au pro
nunțat pentru solutionarea diferen
delor dintre state pe calea politică, 
a negocierilor.

Reliefindu-se interdependenta Intre 
problemele majore care confruntă 
omenirea, necesitatea lichidării sub
dezvoltării. a instaurării unei noi 
ordini economice internaționale. a 
salvgardării independentei și suve

ranității popoarelor, ambele părți au 
reafirmat hotărîrea țărilor lor de a 
acționa pentru așezarea relațiilor 
dintre state pe baza egalității si echi
tății, a respectării dreptului fiecărei 
națiuni de a-si hotărî singură soarta, 
a neamestecului in treburile interne 
și avantajului reciproc, a excluderii 
folosirii forței și presiunilor.

De comun acord s-a evidențiat ne
cesitatea de a se ajunge mai repede 
la lichidarea regimurilor rasiste, de 
apartheid, a practicilor colonialiste 
și neocolonialiste. s-a exprimat hotă
rîrea celor două țări de a acționa in 
vederea asigurării cit mai rapide a 
independentei, libertății, dreptului 
de a fi stăpîne pe destinele lor al 
popoarelor din Zimbabwe. Namibia 
și Africa de Sud. a lichidării defi
nitive a oricărei oprimări si domi
nație străină a altor popoare.

O atenție deosebită a fost acordată 
problemelor securității europene, ale 
continuării acestui proces si reali
zării în viață a prevederilor Actului 
final de Ia Helsinki, inclusiv in ce 

privește dezangajarea militară a sta
telor semnatare.

Un loc central l-au ocupat proble
mele dezarmării generale. în primul 
rind a dezarmării nucleare. în acest 
context exprimindu-se hotărîrea de 
a se acționa pentru măsuri în aceas
tă direcție si speranța că actuala se
siune specială a Adunării Generale 
a O.N.U. va răspunde acestui im
perativ al lumii noastre.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
invitat pe primul ministru al Indiei 
să viziteze România, invitație care 
a fost acceptată cu plăcere. La rin- 
dul său, premierul Morarji Desai 
a adresat președintelui Nicolae 
Ceausescu invitația să efectueze o 
vizită oficială în India.

Cu prilejul convorbirilor, premie
rul Indiei a oferit un dejun 
în onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu si a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Convorbirile si dejunul s-au des
fășurat într-o atmosferă de cordia
litate prietenească și înțelegere re
ciprocă.

minist.ru
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COMUNICAT COMUN
Delegația de partid si de stat a 

Republicii Socialiste România, condu
să de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a efectuat, la 
invitația Comitetului Central al' 
Partidului Comunist din Kampuchia 
și Guvernului Kampuchiei Democra
te. o vizită oficială de prietenie în 
Kampuchia Democrată. în perioada 
28—30 mai 1978.

Tovarășul Nicolae Ceausescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
si ceilalți membri ai delegației de 
partid si de stat române au vizitat 
Pnom Penh, Zona de Nord și monu
mentele de la Angkor, luînd cunoș
tință cu deosebit interes de realiză
rile poporului kampuchian in diferi
te,domenii de activitate. în perioada 
scurtă ce s-a scurs de la victoria po
porului kampuchian în lupta dusă, 
sub conducerea Partidului Comunist 
din Kampuchia. împotriva imperia
lismului. a intervenției străine.

înalților oaspeți români li s-a fă
cut pretutindeni o primire călduroa
să. plină de afecțiune si ospitalitate, 
expresie a relațiilor de prietenie sin
ceră. a sentimentelor de solidaritate 
militantă si respect reciproc stator
nicite între cele două țări, partide si 
ponoare.

între tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Pol 
Pot. secretarul Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Kampuchia, 
prim-ministru al Guvernului Kampu
chiei Democrate.au avut loc convor
biri. la care au participat :

Din partea Republicii Socialiste 
România :

— tovarășa Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășii 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. viceprim-ministru al guvernu
lui. ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale. 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al Comitetului. Central al Partidului 
Comunist Român. Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, mi
nistrul afacerilor externe. Vasile 
Mușat. secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român. 
Vasile Pungan. membru al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, ministru la Președinția Re
publicii, șeful grupului de consilieri 
ai președintelui, si Valeriu Adameș- 
cu, însărcinatul cu afaceri a.i. al Re
publicii Socialiste România în Kam
puchia Democrată.

Din partea Kampuchiei Democrate:
— tovarășii Khieu Samphan. pre

ședintele Prezidiului de Stat al 
Kampuchiei Democrate. Ieng Sary, 
viceprim-ministru, ministru pentru 
afacerile externe, Vorn Veth, vice
prim-ministru, ministru al economiei 
nationale. Mey Prang, președintele 
Comitetului pentru comunicații, Cheng 
An, președintele Comitetului pen
tru industrie, Ieng Thirith, mi
nistru pentru problemele sociale, 
Van Rit, președintele Comitetului 
pentru comerț exterior.

în cadrul întilnirilor si convorbiri
lor oficiale, desfășurate într-o at
mosferă de caldă prietenie, stimă, 
încredere si înțelegere reciprocă, 
cele două părți s-au informat asu
pra situației interne din țările lor si 
preocupărilor actuale ale Partidului 
Comunist Român si Partidului Co
munist din Kampuchia. ale popoare
lor român si kampuchian. au exa
minat posibilitățile și perspectivele 

dezvoltării relațiilor bilaterale între 
cele două partide și țări și au efec
tuat un cuprinzător schimb de pă
reri cu privire la aspectele maiore 
ale situației internaționale actuale 
și ale mișcării comuniste si muncito
rești.

★
Secretarul general al Partidului 

Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a prezentat 
activitatea intensă, desfășurată de 
poporul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, pen
tru transpunerea în viață a Pro
gramului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism, 
stabilit de Congresul al XI-lea al 
partidului și a hotărîrilor recentei 
Conferințe Naționale a Partidului 
Comunist Roman.

Partea Kampuchia Democrată a 
dat o înaltă apreciere succeselor 
repurtate de poporul român, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân. în frunte cu secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în opera de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, de 
creare a unei economii avansate, de 
înflorire a stiintei si culturii, de ri
dicare neîntreruptă a nivelului de 
trai material si spiritual al celor 
ce muncesc.

Partea Kampuchia Democrată a 
exprimat stima sa deosebită fată de 
președintele Nicolae Ceaușescu. înal
ta prețuire pe care o acordă contribu
ției președintelui Nicolae Ceaușescu 
la lupta pentru cauza socialismului 
si întărirea păcii, pentru edificarea 
noii ordini economice si politice in
ternaționale, la întărirea unității tu
turor forțelor antiimperialiste, pro
gresiste și democratice în lupta 
pentru libertate, independentă națio
nală, securitate, colaborare si pro
gres.

Secretarul Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Kampuchia, 
prim-ministru al Guvernului Kam
puchiei Democrate, tovarășul Pol 
Pot. a informat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu despre victoria istorică 
măreață din 17 aprilie 1975 -a po
porului kampuchian împotriva impe
rialismului și intervenției străine. 
Delegația Partidului Comunist din 
Kampuchia și a Guvernului Kampu
chiei Democrate a informat partea 
română asupra realizărilor obținute 
de poporul kampuchian. sub condu
cerea Partidului Comunist din Kam
puchia. în îndeplinirea sarcinilor 
sale actuale, pentru apărarea inde
pendentei. suveranității și integrității 
teritoriale a Kampuchiei Democrate, 
pentru continuarea revoluției socia
liste si construirea socialismului in 
cursul noii etape a- revoluției din 
Kampuchia. astfel incit Kampuchia 
să se dezvolte și să progreseze ca 
tară independentă, unită, pașnică, 
neutră, nealiniată, suverană si demo
crată, în integritatea șa teritorială.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, in numele 
Partidului Comunist Român si al în
tregului popor român, a salutat din 
nou. cu căldură, victoria istorică ob
ținută de poporul kampuchian, 
sub conducerea Partidului Comunist 
din Kampuchia, in frunte cu to
varășul Pol Pot, pentru înfăptuirea 
năzuințelor sale naționale de inde
pendență. democrație și prosperitate. 
Această victorie remarcabilă s-a in
serts ca o contribuție de seamă la 
•profundele schimbări revoluționare 
ce au loc în lume, la mutațiile în 
raportul de forțe pe plan mondial, 
la lupta popoarelor contra imperia
lismului. colonialismului și neocolo- 
nialismului. pentru pace. indepen
dență națională, derriocratie si socia

lism. Ea a demonstrat încă o dată 
cu putere că atunci cind un popor 
este hotărît să-și apere independența, 
să-și asigure dreptul de a trăi liber, 
de a fi stăpîn pe destinele sale, nu 
există nici o forță în lume în stare 
să-1 infrîngă.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a dat o 
înaltă apreciere marilor succese ob
ținute de Partidul Comunist din 
Kampuchia și poporul kampuchian 
în activitatea lor consacrată apărării 
și consolidării cuceririlor revoluțio
nare. dezvoltării economico-sociale a 
țării, înaintării pe calea socialismu
lui. progresului și bunăstării. A dat, 
de asemenea, o inaltă apreciere po
liticii de independentă și nealiniere 
a Kampuchiei Democrate. Partidul 
Comunist Român și Guvernul Repu
blicii Socialiste România au re
afirmat solidaritatea și sprijinul lor 
poporului kampuchian în realizarea 
obiectivelor sale în cursul noii etape 
a revoluției din Kampuchia.

Cele două părți constată cu 
profundă satisfacție că relațiile de 
prietenie frățească, de solidaritate si 
colaborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Kampuchia. dintre Republica Socia
listă România și Kampuchia Demo
crată. dintre poporul român și po
porul din Kampuchia se dezvoltă 
continuu în domeniile politic, eco
nomic. comercial, cultural si în alte 
domenii de interes reciproc.

Ele reafirmă hotărirea lor de a ac
ționa în continuare pentru întărirea 
prieteniei și dezvoltarea colaborării 
bilaterale, în interesul poporului.ro
mân și poporului din Kampuchia, pe 
baza marxism-leninismului și a prin
cipiilor respectării independenței _ și 
suveranității naționale, integrității 
teritoriale, dreptului fiecărui popor 
de a decide asupra destinelor sale, al 
neagresiunii, neamestecului în tre
burile interne ale altui stat, egalității 
și avantajului reciproc.

în acest scop, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Pol Pot, secretarul Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din Kampuchia. prim-ministru al 
Guvernului Kampuchiei Democrate, 
au semnat Tratatul de prietenie și 
colaborare între Republica Socialistă 
România și Kampuchia Democrată.

Cele două părți vor dezvolta, po
trivit posibilităților lor, contactele 
între reprezentanții partidelor, gu
vernelor și parlamentelor celor două 
țări ; relațiile lor comerciale și eco
nomice, precum și cooperarea în do
meniile științific și tehnic ; schim
burile și colaborarea in domeniile 
științei, învățămintului, culturii, ar
tei și în alte domenii de interes re
ciproc.

Cu prilejul vizitei au fost semna
te, de asemenea :

— Acordul de cooperare economică 
și tehnică între Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul 
Kampuchiei Democrate ;

— Acordul comercial între Guver
nul Republicii Socialiste România și 
Guvernul Kampuchiei Democrate.

— Acordul între Guvernul Repu
blicii Socialiste România si Guvernul 
Kampuchiei Democrate privind coo
perarea în domeniul pescuitului ma
ritim.

Cele două părți au convenit acre
ditarea de ambasadori rezidenți la 
București și Pnom Penh.

Cele două părți au căzut de acord 
ca forurile competente din cele două 
țări să studieze căile si mijloacele 
corespunzătoare pentru dezvoltarea 
si diversificarea relațiilor dintre Re
publica Socialistă România și Kam
puchia Democrată.

în cadrul schimbului de păreri pri
vind unele probleme actuale ale si
tuației internaționale, cele două părți 
și-au exprimat hotărirea fermă de 
a-si aduce contribuția activă la cau
za apărării păcii si securității inter
naționale. la examinarea si rezolva
rea problemelor internaționale majo
re care confruntă omenirea, la reali
zarea dezarmării generale si totale, 
în primul rind a dezarmării nuclea
re. la instaurarea unei noi ordini eco
nomice si politice internaționale, la 
edificarea unei lumi mai drepte și 
mai bune.

Republica Socialistă România si 
Kampuchia Democrată se pronunță 
pentru soluționarea pe cale pașnică 
a tuturor conflictelor si stărilor de 
încordare între state, pe baza respec
tării reale a independentei si suve
ranității naționale, a integrității te
ritoriale. a dreptului fiecărui popor 
de a-si hotărî singur soarta, fără nici 
un amestec din afară.

★
Ambele părți si-au exprimat de

plina satisfacție fată de rezultatele 
vizitei oficiale de prietenie a delega
ției de partid și de stat a Republicii 
Socialiste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România. în Kampuchia Demo
crată. Au apreciat că vizita, convor
birile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Pol Pot. sem
narea Tratatului de prietenie și co
laborare. a celorlalte documente 
constituie o nouă și puternică con-; 
tribuție la întărirea continuă a ■ ra
porturilor bilaterale româno-kampu-. 
chiene in toate domeniile de activi
tate. in interesul popoarelor român 
si kampuchian, al cauzei indepen
dentei. democrației, socialismului si 
păcii în lume.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășa Elena 
Ceaușescu au exprimat tovarășului 
Pol Pot, secretarul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Kampuchia, prim-ministru al Guver
nului Kampuchiei Democrate, guver
nului și poporului kampuchian since
re mulțumiri pentru primirea deose
bit de cordială și prietenească, pen
tru calda ospitalitate ce le-a fost 
rezervată pe tot timpul vizitei în 
Kampuchia Democrată prietenă.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Spcialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a adresat invita
ția ca o delegație a Partidului Co
munist din Kampuchia si a Guvernu
lui Kampuchiei Democrate, condusă 
de tovarășul Pol Pot, secretarul 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Kampuchia, prim-mi
nistru al Guvernului Kampuchiei 
Democrate, să efectueze o vizită ofi
cială de prietenie în Republica Socia
listă România. Tovarășul Pol Pot a 
acceptat această invitație cu deose
bită plăcere.
Pnom Penh, 30 mai 1978

La vestitul monument de artâ Angkor Thom

Convorbiri oficiale româno-kampuchiene

Dialog cordial, prietenesc

TRATAT DE PRIETENIE Șl COLABORARE
(Urmare din pag. I)
tibil al fiecărui stat de a utiliza toate bogățiile 
sale naționale și celelalte resurse in conformi
tate cu interesele sale naționale, fără nici o în
grădire din afară ;

6. Dreptul tuturor statelor de a coopera între 
ele și de a participa, in condiții de deplină e- 
galitate, la examinarea și rezolvarea, prin mij
loace pașnice și in interesul tuturor popoarelor, 
a problemelor privind pacea și securitatea in
ternațională ;

7. Obligația statelor de a nu interveni, in nici 
o formă și sub nici un pretext, in afacerile in
terne și externe ale oricărui alt stat ;

8. Obligația statelor de a ,respecta integritatea 
teritorială și frontierele oricărui stat, de a se 
abține de la orice tentativă îndreptată împo
triva unității naționale a altui stat ; obligația 
tuturor statelor de a nu recunoaște dobindirea 
de teritorii sau alte avantaje obținute prin 
forță ;

9. Obligația statelor de a se abține, in rela
țiile lor internaționale, de la orice constringere 
de ordin militar, politic, economic sau de orice 
altă natură, de la amenințarea cu forța sau fo
losirea forței, sub orice pretext, in orice îm
prejurări și sub orice formă, împotriva oricărui 
alt stat ;

10. Dreptul legitim al fiecărui stat la legitimă 
apărare împotriva oricărui atac armat ;

11. Obligația statelor de a reglementa toate 
diferendele lor Internationale in mod exclusiv 
prin mijloace pașnice, pe baza respectării reale 
a tuturor principiilor prevăzute in prezentul 
articol.

înaltele Părți contractante consideră că aceste 
principii fundamentale trebuie să fie respectate 
cu strictețe de toate statele și că încălcarea lor 
nu poate fi justificată niciodată șl in nici o îm
prejurare.

Articolul II
înaltele Părți contractante vor dezvolta, po

trivit posibilităților lor, contactele - intre repre
zentanții partidelor, guvernelor și parlamentelor 
celor două țări, in vederea unei mai bune cu
noașteri reciproce și a schimbului de experiență

in diferite sectoare ale construcției socialiste și 
vor favoriza legăturile de cooperare între orga
nizațiile sindicale, de tineret, de femei si alte 
organizații de masă din cele două țări.

Articolul III
In conformitate cu posibilitățile pe care Ie 

oferă potențialul economic și resursele naturale 
ale celor două țări. înaltele Părți contractante 
vor dezvolta relațiile lor comerciale și econo
mice, precum și cooperarea între ele in dome
niile științific și tehnic, pe baza deplinei egali
tăți. avantajului reciproc și a întrajutorării 
frățești.

Articolul IV
înaltele Părți contractante vor dezvolla schim

burile și colaborarea in domeniile științei, invă- 
țămintului. culturii, artei și in alte domenii de 
interes reciproc, în scopul îmbunătățirii cunoaș
terii reciproce a valorilor spirituale ale celor 
două popoare.

Articolul V
înaltele Părți contractante se pronunță împo

triva politicii imperialiste, expansioniste, colo
nialiste si neocolonialiste. de forță, de dictat și 
de dominație asupra altor popoare. împotriva 
oricărei acțiuni care ar amenința sau ar aduce 
atingere unității naționale sau stabilității ori
cărui alt stat.

Ele vor continua să sprijine lupta dreaptă a 
popoarelor pentru eliberarea națională, pentru 
lichidarea definitivă a colonialismului si neoco- 
lonialismului, lupta pentru apărarea și consoli
darea independentei și suveranității naționale, 
pentru dezvoltarea economico-socială indepen
dentă. pentru realizarea aspirațiilor lor funda
mentale de pace si progres.

Articolul VI
înaltele Părți contractante vor coopera pe plan 

International pentru lichidarea raporturilor de 
inegalitate, pentru instaurarea unei noi ordini 
economice și politice Internationale juste și echi
tabile. a unei lumi mai bune, in care să dom

nească dreptatea, democrația, egalitatea și pacea 
intre state, conform aspirațiilor și intereselor 
fundamentale ale popoarelor.

Articolul VII
înaltele Părți contractante vor continua să 

militeze pentru realizarea dezarmării generale 
și totale, in primul rind a dezarmării nucleare. 
Ele subliniază necesitatea interzicerii totale și a 
distrugerii complete si definitive a armelor nu
cleare și a altor arme de distrugere in masă, 
precum și necesitatea angajamentului statelor 
posesoare de arme nucleare de a nu folosi ast
fel de arme împotriva țărilor neposesoare de 
arme nucleare.

Ele vor acționa pentru adoptarea fără intir- 
ziere de măsuri eficiente dc încetare a cursei 
înarmărilor, pentru desființarea tuturor bazelor 
militare străine și retragerea tuturor trupelor 
străine de pe teritoriile altor state, ca si pentru 
crearea de zone denuclearizate și lichidarea 
blocurilor militare.

Articolul VIII
In vederea realizării dispozițiilor prezentului 

tratat, înaltele Părți contractante vor proceda la 
consultări și informări periodice și vor colabora 
în cadrul organizațiilor șl reuniunilor interna
ționale.

Articolul IX
înaltele Părți contractante declară că preve

derile prezentului tratat nu contravin obliga
țiilor care decurg pentru fiecare dintre ele din 
alte tratate la care sînt părți, precum și normelor 
dreptului international.

Articolul X
Prezentul tratat va intra in vigoare Ia data 

semnării lui și în conformitate cu procedurile 
constitutionale ale celor două state.

încheiat Ia Pnom Penh, la 29 mal 1978, in 
două exemplare, fiecare in limba română si in 
limba kampuchiană, ambele texte avind aceeași 
valabilitate.

Democrate.au
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A REVENIT IN PATRIE

„Relații caracterizate prin sinceritate și prietenie44

(Urmare din pag. I) 
teres si vie satisfacție, oamenii mun
cii, întregul nostru popor au ur
mărit, prin intermediul relată
rilor presei. manifestările pli
ne de căldură care i-au însotit 
pe tovarășul Nlcolae Ceaușescu. pe 
tovarășa Elena Ceaușescu si ceilalți 
membri ai delegației, pretutindeni 
în țările vizitate. Acum, la întoarcerea 
în patrie, mii si mii de bucureșteni 
au venit pe aeroportul Otopeni să-1 
intimpine pe secretarul general al 
partidului, să-1 ureze bun venit, să-și 
exprime aprobarea deplină față de 
rezultatele atit de bogate ale vizite
lor. cu încrederea că prietenia și co
laborarea tovărășească dintre Româ
nia si țările vizitate se vor dezvolta 
Si mai puternic. în interesul si spre 
binele popoarelor noastre, al cauzei 
generale a socialismului, păcii si în
țelegerii în întreaga lume.

La aeroport, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu 
și ceilalți membri ai delegației au 
fost întimpinați cu multă căldură de 
tovarășii Manea Mănescu. Iosif Banc, 
Emil Bobu. Virgil Cazacu, Gheorghe

încheierea vizitei în Kampuchia Democrată
(Urmare din pag. I)

Șl noi — releva tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — sîntem foarte mulțu
miți de vizită, de rezultatele discu
țiilor, de înțelegerile la care am ajuns 
și. îndeosebi, de Tratatul de priete
nie si colaborare pe care l-am 
semnat.

Intreținindu-se în continuare cu 
deosebită cordialitate, conducătorii de 
partid si de stat au relevat însem
nătatea deosebită a tratatului dintre 
cele două țări, primul act de acest 
fel încheiat de Kampuchia Democra
tă. după cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In acest context, 
tovarășul Pol Pot a relevat, la rîndul 
său. cu satisfacție faptul că primul 
tratat al Kampuchiei Democrate a 
fost încheiat cu România, a subliniat 
hotărirea partidului și poporului 
kampuchian de a face totul pentru 
promovarea raporturilor de prietenie 
si colaborare dintre cele două țări.

Noi dorim mult — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — să dezvoltăm 
pe toate planurile relațiile de colabo
rare intre partidele si popoarele 
noastre. Avem aceleași puncte de 
vedere cu privire Ia principiile pe 
care trebuie să fie așezate relațiile 
dintre state, ale independentei și 
egalității, si. pe această bază, vom 
dezvolta raporturile dintre popoarele 
noastre. Aș dori să exprim încă o 

Cioară. Lina Ciobanu, Constantin 
Dăscălescu, Ion Dincă, Emil Drăgă- 
nescu. Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană. Ion 
Pățan, Gheorghe Rădulescu. Leonte 
Răutu, Virgil Trofin, Ioslf Uglar, 
Ilie Verdeț, Ștefan Voitec. Ion Co- 
man, Teodor Coman, Mihai Dalea, 
Miu Dobrescu. Nicolae Giosan, Va- 
sile Patilineț. Ion Ursu. Richard 
Winter, Vasile Marin, de membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, de conducători de 
instituții centrale si organizații 
obștești, de personalități ale vieții 
științifice și culturale. Tovarășii din 
conducerea de partid și de stat au 
venit împreună cu soțiile.

Erau prezenti Lu Ti-sin. însărcina
tul cu afaceri ad-interim, al Republi
cii Populare Chineze. Pec Hîng Ghi, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.P.D. Coreene. Nguyen Sam, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al Re
publicii Socialiste Vietnam la Bucu
rești. ,

Au fost, de asemenea, de față 
Mohammad Aii Moshiri, ambasado
rul Iranului, și Asok Kumar Ray, 
ambasadorul Indiei in țara noastră.

dată mulțumiri pentru invitația de a 
efectua o vizită de prietenie in Kam
puchia. pentru primirea care ne-a 
fost rezervată. Urez poporului kam
puchian noi succese in construcția 
socialistă, în consolidarea indepen
dentei și suveranității tării sale. Vă 
urez dumneavoastră, tovarășe Pol 
Pot, succes in întreaga activitate.

împreună, oaspeți și gazde s-au 
îndreptat apoi spre aeroport, unde 
a avut loc ceremonia plecării.

Aici. înaltii oaspeți au fost întîm- 
pinati de Nuon Chea, președintele 
Comitetului Permanent al Adunării 
Reprezentanților Poporului, de mem
bri ai guvernului, de mii de 
reprezentanți ai militantilor partidu
lui, ai populației, care fac o caldă 
manifestație, aclamînd : „Trăiască 
Nicolae Ceaușescu. trăiască prietenia 
dintre Kampuchia și România !“.

Sînt intonate imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Kampuchiei Democrate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu. însoțiți de 
tovarășii Pol Pot si Khieu Samphan, 
se îndreaptă spre mulțime, pe care o 
salută prietenește. Răsună aplauze, 
se flutură buchete de flori si stegu- 
lețe kampuchiene si românești, se 
scandează „Călduros ■ drum bun !“, 
„Trăiască Nicolae Ceaușescu !“.

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

Miile de oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții bucureștene 
au făcut conducătorului iubit al po
porului nostru o călduroasă primire, 
salutindu-1 cu însuflețire. Ei scandau 
Îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu si poporul !“. reafirmîn- 
du-si sentimentele de dragoste, stimă 
și recunoștință față de secretarul ge
neral al partidului, pentru activita
tea neobosită pe care o consacră 
prosperității României socialiste, creș
terii prestigiului și rolului patriei 
noastre în viața internațională, edifi
cării unei lumi mai drepte și mai 
bune.

Un grup de pionieri au oferit tova
rășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete mari de 
flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a răs
puns cu prietenie călduroasei mani
festații a cetățenilor Capitalei, s-a 
întreținut cordial cu persoanele ofi
ciale venite în întîmpinarea sa.

Asistăm la o entuziastă demonstra
ție a prieteniei, a stimei si dragostei.

In continuarea ceremoniei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt salutați de șefii 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Pnom Penh.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășa Elena Ceaușescu. membrii de
legației române de partid si de stat 
îsi iau apoi un călduros și cordial 
rămas bun de la tovarășii din con
ducerea de partid și de stat a Kam
puchiei Democrate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
îmbrățișează prietenește cu tovarășii 
Pol Pot și Khieu Samphan. în aplau
zele celor prezenti la aeroport.

La despărțire, tinere fete pun pe 
umerii tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu ghirlan
de de flori, care, după tradiție, re
prezintă un semn ales al ospitalității, 
dar și al dorinței revederii prietenilor 
dragi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu răspund 
din nou, de pe scara avionului, ges
turilor prietenești de rămas bun ale 
tovarășilor Pol Pot si Khieu Sam
phan. ale celorlalți membri din con
ducerea de partid si de stat, aplauze
lor si manifestațiilor de simpatie ale 
mulțimii.

Avionul prezidențial a decolat apoi, 
la ora 8,30, îndreptîndu-se spre Delhi.

Presa centrală indiană din 30 mai 
a marcat la loc de cinste vizita pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, si tovarășa Elena Ceaușescu 
au făcut-o ieri la Delhi. In coloanele 
tuturor ziarelor au fost inserate arti
cole si relatări despre importanta 
sosirii inalților oaspeți români în ca
pitala Indiei, a convorbirilor pre
ședintelui României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cu primul ministru al In
diei. Morarii Desai.

Ziarul „THE HINDUSTAN TI
MES" a consacrat o pagină biografiei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. înso
țită de o fotografie a președintelui 
Republicii Socialiste România, sub 
care este înscrisă urarea subliniată 
cu caractere mari : „Cordial bun 
venit președintelui Nicolae Ceaușescu 
și doamnei Elena Ceaușescu".

Ziarul „THE STATESMAN" a pu
blicat pe prima pagină o fotografie, 
format mare, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu aceeași urare 
de bun venit.

Cotidianul „THE ECONOMIC TI
MES", sub titlul generic : „Cordial 
bun venit in India Excelenței Sale 
Nicolae Ceaușescu șt doamnei Elena 
Ceaușescu", a consacrat evenimentu
lui un articol despre relațiile bilate
rale, exprimînd, în încheiere, urări 
pentru dezvoltarea pe mai departe a 
bunelor relații în domeniul cooperă
rii economice româno-indiene.

Toate celelalte ziare centrale indie
ne au publicat informații cu privire Ia 
convorbirile dintre președintele Româ
niei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
primul ministru al Indiei, Morarji 
Desai.

Făcindu-se ecoul interesului de
osebit manifestat în India față de 
noul dialog româno-indian la nivelul 
cel mai înalt, presa din țara-gazdă 
a rezervat spații ample prezentării 
personalității președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, activității sale neobosite 
spre binele și propășirea poporului 
român, inițiativelor sale constructive 
pe plan internațional în vederea so
luționării pașnice a marilor probleme 
ale lumii contemporane, succeselor 
obținute de țara noastră pe multiple 
planuri, dezvoltării relațiilor româno- 
indiene.

Revista „THE INDIAN OBSER
VER" a dedicat un număr special 
României. Pe prima pagină, sub ti
tlul : „Călduros bun venit președin
telui României", a fost publica
tă fotografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Prezentînd biografia șefului statu
lui român, revista relevă, între al
tele : Președintele Nicolae Ceaușescu 
și-a pus întreaga viață în slujba 
prosperității poporului român. De 
aceea, el simbolizează transformările 

profunde care au avut loc în viața 
omului de rind din România, pe care 
le-a cunoscut întreaga Românie, ce 
se numără astăzi printre cele mai 
avansate societăți din punct de ve
dere industrial și tehnologic. El a 
vizitat multe țări și s-a bucurat de 
cele mai înalte onoruri. Insă cea 
mai mare onoare pe care a dobin- 
dit-o constă in prețuirea și dragostea 
fierbinte a poporului său. Sub con

Presa indiană salută noua întilnire la nivel înalt 
romăno-indiană de la Delhi

ducerea președintelui Ceaușescu, 
România urmează o politică externă 
independentă, obiectivă și progre
sistă, bazată pe suveranitate și inde
pendența de acțiune. Astăzi, Româ
nia are relații prietenești cu toate 
statele, deoarece ea militează pentru 
coexistență pașnică și constituie un 
exemplu demn de urmat in lume".

In editorialul revistei se arată, de 
asemenea : „Președintele Nicolae 
Ceaușescu este un mare prieten al 
Indiei. Relațiile româno-indiene au 
fost întotdeauna prietenești și sin
cere, ceea ce se reflectă în continua 
dezvoltare a cooperării economice, a 
schimburilor comerciale, precum și 
în relațiile culturale dintre cele două 
țări. Cu toate deosebirile dintre sis
temele lor politice, există o identi

tate de vederi fundamentală între 
România și India in toate proble
mele majore ale lumii și, in special, 
in cele ce privesc făurirea unei păci 
juste, dezarmarea, opoziția față de 
colonialism și rasism".

Editorialul se încheie prin expri
marea dorinței ca președintele 
Nicolae Ceaușescu să facă cit mai 
curînd posibil o vizită de stat în 
India, unde „națiunea indiană îl va
---------- ț------------------------------------  

primi cu brațele deschise și îl va 
sărbători cu entuziasm".

„THE INDIAN OBSERVER" a in
serat apoi articolele : „O trăsătură 
permanentă a politicii românești — 
dialogul cu oamenii muncii" ; „Pro
gramul de cooperare economică ro- 
mâno-indiană" ; „Politica externă di
namică, realistă și constructivă a 
României" ; „Relațiile României cu 
țările nealiniate"; „România, parti
cipantă activă la viața economică 
mondială".

Revista de politică externă „SO
CIAL LOOK INTERNATIONAL" 
a consacrat, de asemenea, un nu
măr special sosirii la Delhi a 
înalților oaspeți din România. Pe 
copertă a fost publicată fotografia 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. însoți

tă de următoarele aprecieri : „Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — un re
marcabil om politic și de stat, strălu
cit conducător al națiunii socialiste 
române, personalitate proeminentă a 
lumii contemporane". Revista pre
zintă biografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și redă un număr impor
tant de extrase din cuvîntările pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia axate pe problemele actuale ale 
vieții internaționale.

„România—Ceaușescu, o confirmare 
strălucită a unei politici externe di
namice, realiste și constructive" ; 
„Dezarmarea, obiectiv major al po
liticii externe a României" ; „Na
țiunile Unite și dezarmarea" ; „Coo
perarea constructivă dintre state cu 
sisteme sociale diferite" ; „Relațiile 
României cu țările nealiniate" ; „Ro
mânia, participantă activă în circui
tul economic mondial" ; „Promovarea 
activă a cooperării în producție, 
știință și tehnică, un factor al pro
gramului de pace" ; „Președintele 
Nicolae Ceaușescu despre rolul cul
turii în dialectica dezvoltării sociale" 
— sînt titlurile articolelor publicate 
în numărul special al revistei „So
cial Look“.

Revista „SUCCESS STORY" a ti
părit la rîndul său. pe sase pagini, 
un grupaj de articole dedicate pre
ședintelui Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
politicii externe a tării noastre. A 
fost prezentată, de asemenea, gîndirea 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
domeniul dezvoltării in ritm rapid a 
economiei și a lărgirii cadrului de
mocrației socialiste. Articolele sînt 
însoțite de fotografii care îl înfăți
șează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și pe tovarășa Elena Ceaușescu luînd 
parte la întîlniri cu oameni ai mun
cii. Aceeași revistă a publicat artico
lul „Dezarmarea — o cerință vitală a 
omenirii", în care este prezentată 

.poziția activă a României în această 
problemă majoră a contemporanei
tății.

Revista „INDIAN AND WORLD 
EVENTS" a publicat un articol privind 
activitatea susținută a României de
dicată întăririi înțelegerii internațio
nale și soluționării conflictelor pe 
calea tratativelor directe între țările 
interesate. „Acțiunile de politică in
ternațională ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu ilustrează stima și apre
cierea specială de care se bucură 
șeful statului român — personalitate 
proeminentă a timpurilor noastre", 
relevă revista, adăugind : „Așa 
cum subliniază președintele Nicolae 
Ceaușescu, diferențele de sisteme și 
orînduirii sociale nu trebuie să con
stituie obstacole în calea colaborării 
între toate popoarele, în toate do
meniile".

■ a a ■ ■ ■ ■ ■

/NC/l
Începînd^ de mîine, 1 iunie

1500000 DE OAMENI Al MUNCII
VOR PRIMI RETRIBUȚII MAJORATE

încheinduse astfel, cu trei luni mai devreme, prima etapă a programului
de creștere a retribuției în acest cincinal

Incepînd de mîine. 1 iunie, vor beneficia de retribuții majorate noi 
categorii de oampni ai muncii din domenii importante de activitate — 
învâțămint, cultură, artă, comerț, cooperație, gospodărie comunală și 
din alte domenii. Practic, odată cu aceasta sc incheie. cu trei luni 
mai devreme, prima etapă a programului de creștere a retribuției în 
actualul cincinal, elaborat din inițiativa și sub conducerea secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. In urma reeșalo- 
nării pe ramuri și activități a majorării retribuției prevăzute pentru 
prima etapă — dispusă prin Decret al Consiliului de Stat, pe baza ho- 
tăririi Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. — la fondul de 
majorare a retribuțiilor personalului muncitor, suplimentat inițial cu 
40 de miliarde lei, s-a adăugat un nou spor de încă 2 miliarde lei. '

Creșterile de retribuții sint și de astă dată substanțiale — 15,9 la 
sută — m industria cooperatistă, gospodăria comunală si circulația 
mărfurilor. 16.1 la sută in învâțămint. cultură și artă.

Majorarea retribuției tarifare nete în prima etapă a tuturor catego
riilor de personal muncitor in medie cu 15,9—19,2 la sută — adică 
aproape tot atit cit era prevăzut inițial pentru întregul cincinal — con
firmă o dată în plus forța și vitalitatea economiei' noastre socialiste, 
caracterul științific, profund umanist al politicii partidului și statului de 
a aloca circa o treime din venitul național pentru fondul de dezvol
tare.

--------------- )---------------

CREȘTEREA MEDIE A RETRIBUȚIEI TARIFARE
In învățămînt, cultură și artă

CREȘTEREA MEDIE A RETRIBUȚIEI TARIFARE 
în comerț, gospodăria comunală 

și industria cooperatistă

1975 Etapa I 1978 Pe ansamblul cincinalului
Cifra pe ansamblul cincinalului va fl îmbunâtâțltâ corespunzător 

majorării stabilite pe economie de Conferința Națională a partidului.

1975 Etapa I 1978
Cifra pe ansamblul cincinalului va fi îmbunătățită corespunzător

majorării stabilite pe economie de Conferința Națională a partidului.

în 1976 ele au fost de aproape 3 ori- 
mai mari decît în întreg cincinalul 
1956—1960 — s-au construit în toate 
județele tării mari magazine univer
sale si generale, au apărut numeroa
se complexe si unități specializate la 
parterele blocurilor din noile cartie
re de locuințe. Ca rezultat al aces
tor eforturi materiale ale statului, al 
introducerii ne scară largă a forme
lor moderne de comerț, volumul pro
duselor puse la dispoziția populației 
prin rețeaua de desfacere este in 
prezent de peste 12 ori mai mare față 
de anul 1950.

Amplul program de construcții de 
locuințe, de creștere a dotării edili
tare a localităților a determinat mu
tații importante si în sectorul de

gospodărire comunală si de întreți
nere a fondului locativ. Numărul 
personalului muncitor din acest do
meniu este astăzi aproape dublu de- 
cit în urmă cu 10 ani. iar volumul 
fondurilor fixe a sporit în aceeași 
perioadă de aproape 3 ori. S-a extins 
rețeaua de termoficare, de canaliza
re si distribuire a apei, asigurîndu-se 
astfel condiții superioare de confort 
atit' în localitățile urbane, cit si in 
cele rurale. Ca o recunoaștere a con
tribuției pe care o aduc oamenii 
muncii din acest domeniu la buna 
întreținere si gospodărire a localită

ților. retribuțiile lor au sporit din 
1950 pînă in 1976 de circa 5,5 ori.

Importante înnoiri a marcat si in
dustria cooperatistă, a cărei rețea de 
servire a sporit din I960 pînă în pre
zent cu aproape 3 000 unități. O ex
tindere mai mare au înregistrat-o 
sectoarele de întreținere a obiectelor 
de uz casnic si personal, unde nu
mărul personalului de servire a cres
cut in perioada I960—1976 de peste 
7 ori. sectoarele de spălat si curățat 
chimic, de reparat aparate radio si 
televizoare — unde personalul de 
servire a sporit în același interval 
de 3 ori.

PREZENTAM IN TABELUL DE MAI JOS SPORURILE DE RETRIBU
ȚIE PE CARE LE VOR PRIMI DE LA 1 IUNIE DIFERITE CATEGORII DE 
PERSONAL MUNCITOR

VOR CÎȘTIGA ÎN PLUS
UN CONFERENȚIAR UNIVERSITAR UN ELECTRONIST

De mîine, 1 iunie, beneficiază 
de majorarea rfetributiei si persona
lul muncitor din instituțiile de invă- 
țăniint, cultură, artă, presă, radio, ci
nematografie, cultură fizică, uniuni și 
asociații.

Expresie a prețuirii de care se 
bucură in societatea noastră munca 
slujitorilor scolii, a tuturor făurito
rilor de bunuri spirituale, majorarea 
retribuției oamenilor muncii din a- 
ceste sectoare sd realizează în spo
ruri apropiate de cele ale persona
lului muncitor din alte domenii, pre
cum si după principiul ca veniturile 
mici să cunoască o creștere mai sub
stanțială. Ca in toate sectoarele de 
activitate, in conformitate cu politi
ca generală a partidului nostru, ma
jorarea retribuției asigură posibilita
tea de a realiza venituri mai mari 
tuturor oamenilor muncii din sectoa
rele de invătămint si creație, fără 
deosebire de naționalitate, de a-si 
aduce contribuția. în strînsă unitate, 
la progresul multilateral al patriei.

Pentru cei peste 400 000 de oameni 
ai muncii din instituțiile de învâtă- 
mînt, cultură și artă majorarea retri
buției constituie un nou prilej de a 
munci cu dăruire și abnegație pentru 
a forma tinăra generație in cultul 
muncii, în spiritul dragostei ne
țărmurite față de patrie și partid, de

a făuri opere de artă menite să înfă
țișeze in mod expresiv marile trans
formări revoluționare care au loc în 
societatea noastră.

Nutrind cele mai calde sentimente 
de recunoștință fată de secretarul ge
neral al partidului, fată de condu
cerea partidului si statului pentru 
grija permanentă pe care le-o poar
tă. oamenii muncii din învătămint. 
cultură si artă, beneficiari ai progra
mului de creștere a nivelului de trai, 
îsi vor aduce alături de întregul po
por o contribuție tot mai importan
tă la înfăptuirea hotărîrllor Congre
sului al Xl-lea. a Programului parti
dului de făurire a'societății socia
liste multilateral dezvoltate si înain
tare a României spre comunism.

Dezvoltarea activității comerciale, 
de gospodărie comunală si din in
dustria cooperatistă reflectă evoluția 
de ansamblu înregistrată în decursul 
anilor de economia națională. Astfel, 
în pas cu sporirea puterii de cumpă
rare a populației, cu extinderea o- 
fertei de produse a industriei bunu
rilor de consum s-a dezvoltat si re
țeaua de desfacere — cu aproape 
20 000 de unități în ultimii 10 ani — 
ceea ce a permis satisfacerea în mai 
bune condiții a cerințelor de consum 
ale oamenilor muncii. Prin alocarea 
unor fonduri de investiții sporite —

— nivelul A de retribuire, gradația 4,
20—25 ani vechime —

Venituri înainte de majorare 3 652 lei
(retribuția tarifară)
Venituri după majorare 4 220 lei
SPORUL DE VENITURI 568 lei

UN PROFESOR DE LICEU
— gradul didactic I, gradația 3,

\15—20 ani vechime —
Venituri înainte de majorare 2 620 lei
(retribuția tarifară)
Venituri după majorare 3 030 lei
SPORUL DE VENITURI 410 lei

UN ACTOR
— nivelul B de retribuire, 

gradul profesional III, gradația 5 — 
Venituri înainte de majorare 2 753 lei
(retribuția tarifară, plus sporul de vechime

— 10 la sută) 
Venituri după majorare 3185 lei
SPORUL DE VENITURI 432 lei

UN ÎNVĂȚĂTOR
— gradul didactic II, gradația 6, 

peste 26 ani vechime —
Venituri înainte de majorare 2179 lei
(retribuția tarifară)
Venituri după majorare 2 520 lei
SPORUL DE VENITURI 341 lei

— reparații radio-televizoare, categoria 4, 
treapta II —

Venituri înainte de majorare 1 803 lei
(retribuția tarifară, plus sporul de vechime

— 10 la sută)
Venituri după majorare 2154 lei
SPORUL DE VENITURI 351 lei

UN VÎNZĂTOR
— nivelul II de calificare, treapta 3 —

Venituri înainte de majorare 1 627 lei
(retribuția tarifară, plus sporul de vechime

— 10 la sută)
Venituri după majorare 1 892 lei
SPORUL DE VENITURI 265 lei

UN CROITOR
— din centrul de comandă, categoria 4,

treapta III —
Venituri înainte de majorare 1 693 lei
(retribuția tarifară, plus sporul de vechime

— 10 la sută)
Venituri după majorare 2 009 lei
SPORUL DE VENITURI 316 lei

UN FRIZER
— categoria 3, treapta II —

Venituri înainte de majorare 1 572 lei
(retribuția tarifară, plus sporul de vechime

— 10 la sută)
Venituri după majorare 1 829 lei
SPORUL DE VENITURI 257 lei
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Vizita unei delegații
de activiști ai P.C.U.S.

Telegrame de survol de la bordul aeronavei prezidențiale
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I
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DIVERS I

I

I „Sănătate,
I
I

I oameni
I buni!“

I

■Evacuarea apelor de pe terenurile 
unde băltesc

-întreținerea exemplară a culturilor

In perioada 22—30 mai a.c„ o de
legație de activiști ai Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, condu
să de B. N. Moraliov, adjunct al 
șefului Secției Organizatorice a C.C. 
al P.C.U.S., a efectuat, la invitația 
C.C. al P.C.R.. o vizită pentru schimb 
de experiență în tara noastră.

Membrii delegației au avut con
vorbiri la C.C. al P.C.R.. la condu
cerea Academiei „Ștefan Gheorghiu11, 
la Comitetul județean Bacău si Co
mitetul municipal Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej ale P.C.R.. au vizitat o se
rie de întreprinderi economice si in
stituții social-culturale din București 
Si județul Bacău.

I 
I

I
I
î
I

O caldă urare pe care familia 
mecanicului Ion Călin din Bucu
rești o adresează, si pe această 
cale, tuturor colegilor soi de 
muncă pentru promptitudinea 
cu care au sărit, toți ca 
intru salvarea vieții 
nicul Ion Călin de 
nr. 3 călători din 
trebuia supus unei 
cile intervenții 
pentru care era î 
masivă transfuzie de singe. La 
apelul medicului au i " 
prezent un mare număr 
crători al autobazei, care 
nat picăturile de viață 
toare.

unul, 
; sale. Meca- 

la autobaza 
•. București 
foarte difi- 
chirurgicale, 
nevoie de o

răspuns 
de lu
au do- 

i salva-

I
I
I
I
I
I

Ploile abundente din ultimele zile sînt favorabile pentru agricul
tură si. odată cu încălzirea timpului, ele vor contribui la dezvoltarea 
in bune condiții a culturilor. In unele județe — Ialomița. Buzău. Vran- 
cea. Galati. Ilfov. Botoșani și altele — cantitățile de apă rezultate din 
precipitații au dus la băltirea unor terenuri cultivate. Tocmai de aceea 
evacuarea apelor de pe terenurile unde acestea sînt în exces consti
tuie o sarcină cu caracter urgent ; cu participarea largă a forțelor de 
la sate, este necesar să fie săpate imediat șanțuri pentru scurgerea 
apelor, încit și pe aceste suprafețe să se obțină recolte bune.

Deosebit de important este ca. îndată ce terenul se zvîntă. în uni
tățile agricole respective să se lucreze cu toate forțele la prăsitul cul
turilor. Solul fiind moale, nu trebuie așteptat pină vor putea intra 
pe terenuri tractoarele, ci este necesar să se treacă la prăsirea ma
nuală a culturilor. De modul cum se va lucra în aceste zile — cu toate 
forțele, pentru ca fiecare tarla, fiecare hectar să fie prășite exemplar, 
stîrnindu-se toate buruienile — depinde mult ca ogoarele să rodească 
îmbelșugat.

In legătură cu acțiunile întreprinse pentru eliminarea apelor în ex
ces si desfășurarea lucrărilor de întreținere a culturilor, corespondenții 
noștri din cîteva județe transmit :

I
I

I
„Muncă“, 
nu glumă!

in-

I
I

IALOMIȚA. Precipitațiile că

I
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Vasăzică, intra in bufet, 
chidea ușa pe dinăuntru, trăgea 
perdelele, se ducea intr-un colt 
ferit, lua o sticlă cu rachiu sau 
coniac din raft, ii scotea dopul 
cu o agilitate demnă de o trea
bă mai bună, scotea din sticlă 
cite un pahar de băutură, apoi 
lua un alt pahar cu apă si pu
nea apa in locul 
se, astupa sticla 
nea din nou in 
nimic nu s-ar fi

Această „îndeletnicire" a 
tionarului Dumitrei Trușcă 
la bufetul din Plesoiu-Olt 
repetat aidoma nu de două, 
nouă sau nouăzeci si nouă, ci 
de... 1 400 de ori ! Ca să „bo
teze" astfel 1 400 de sticle trebuie 
să recunoaștem că a muncit, nu 
glumă ! Sticlele cu pricina au 
fost depistate cu ocazia unui 
control inopinat efectuat ime
diat după ce Truscă ceruse, ni- 
tam-nisam, să fie schimbat din 
funcție. Acum, după cum infor
mează șeful postului de miliție 
din Plesoiu, Ilie Vintilescu. pe 
fostul gestionar, care va trebui 
să dea seamă pentru atitea bo
tezuri, l-a apucat amețeala.

băuturii sustra- 
la loc si o pu- 
raft, ca și 
intimplat...

cind

ges- 
de 

s-a
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Băiețelul 
salvat
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Un băietei de vreo opt ani din 
Oteșani, județul Vilcea, s-a ur
cat, după o pasăre, pe un stilp 
de inaltă tensiune din apropie
rea casei. Pină să ajungă la ea, 
pasărea a zburat, iar băiețelul a 
fost curentat, fiind azvirlit la 
pămînt. Tocmai atunci trecea pa 
acolo Maria Pingulescu, munci
toare pe un șantier din apropie
re, care a început să strige după 
ajutor, alarmind vecinii sl 
mama băiatului. Băiatul ; 
fără răsuflare. Transportat 
urgentă la spital, medicii au 
tervenit la timp, cu succes.

pe 
zăcea 

de 
in-
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Zugravul 
mânjit
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puțin obișnuit 
miliției : 
că aveai o me

serie frumoasă si bănoasă, si 
dacă zici că erai grozav ca zu- 
grav, de ce te-ai pus să te min- 
jești cu de-alde astea ?

— Dar pe tine, care 
înaintea mea, cine te-a

— Ceasul rău. Nici 
casern bine să fug cu ceasul de 
la mina unuia, că m-am si tre
zit cu milițianul care mi-a pus \ 
mina pe umăr, si m-a prins atit 
de repede, că mi-a stat ceasul, 
nu alta. Dar tu pe unde ai ope
rat ?

Cel întrebat. Gheorghe Gră- 
dișteanu, de pe strada Mitropo
litul Filaret 16 din București, 
zugrav de meserie, i-a istorisit 
celuilalt că tot „ceasul rău“ l-a 
pus să se ducă in locuința unei 
cetățence de pe strada Oițelor, 
de la care nu s-a indurat să 
plece cu mina goală. Dar si bu
telia de aragaz, și pătura, si fata 
de masă sustrase au fost aduse 
înapoi păgubașei, la locul lor, 
iar el (care nu era la prima fap
tă de acest fel) a fost dus tot 
la... locul lui.

Dialog mai 
intr-un arest al

— Și dacă zici

ești aici 
pus ?

n-apu-

I Abatere
Ia

de la traseu

I

I
!
I

Și i-a zis Ioan lancu priete
nului său Vladimir Prunar, șofer 
la Exploatarea minieră Căpuș, 
să-i facă si lui un serviciu, 
adică să-i ducă pină acasă, la 
Agirbiciu, un camion cu nisip, 
„că doar n-o fi foc, și-apoi o să 
fac și eu o cinste faină". Ne- 
putind să refuze amicul, Vla
dimir Prunar i-a dus acasă ni
sipul cu camionul statului 
(31—CJ—3177) și cu benzina sta
tului, după care s-au apucat de 
„cinstea cea faină". 
V.P. cit a băut, apoi 
drum. Numai că, la 
șoseaua principală, a
de un echipaj al miliției, 
mas fără 
pentru o 
nează pe 
urmează.

I 
I

Și a băut 
a pornit la 
intrarea in 
fost stopat 

Ră- 
permis de conducere 
vreme, acum statio- 
dreapta. Plus ce mai

I
Rubricâ realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scinteii"
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zute în ultimele zile au atins în u- 
nele zone ale cîmpiei ialomitene în
tre 50—70 litri pe metru pătrat, a- 
fectind importante suprafețe cultiva
te. La indicația comandamentului ju
dețean pentru agricultură, comitete
le comunale de partid. împreună cu 
organele de conducere din unitățile 
agricole au trecut la controlarea te
meinică a tuturor terenurilor, luînd 
măsuri pentru ca această lucrare să 
fie făcută cu maximă operativitate, 
încît băltirile să nu prejudicieze cul
turile.

Locuitorii satelor sapă rigole de 
scurgere spre canalele de desecări ; 
au fost puse, de asemenea. în func
țiune motopompele si aspersoarele. 
Ieri, la ora 10. în cîmp se aflau pes
te 8 000 de lucrători ai ogoarelor. în 
zona Sfîntu Gheorghe. Munteni-Bu- 
zău. Balaciu. Căzănesti. Cocora. Co- 
lelia. Grindu. Reviga. canalele de de
secări primesc din plin apa ce băl
tește pe importante suprafețe. Ace
leași măsuri operative s-au luat si 
în zonele Mircea Vodă — Călărași, 
Dragoș Vodă — Dor Mărunt. Bordu- 
șani — Cegani-Stelnica. La coopera
tiva agricolă de producție Cegani. u- 
nitate ce se află pe malul sting al 
Borcei. suprafața luciului de apă era 
de peste 80 de hectare. în scopul evi
tării pagubelor ce le pot pricinui băl
tirile. s-ă pus in funcțiune statia de 
desecare din cadrul sistemului Stel- 
nica de Jos. care. împreună cu 10 
motopompe si rigolele săpate de că
tre cooperatori, au făcut ca luciul de 
ană să scadă văzind cu ochii.

Prin acțiunile întreprinse în uni
tățile agricole din județul Ialomița 
afectate, excesul de umiditate va fi 
înlăturat pină miercuri la prinz de 
pe toate suprafețele. (Mihai Vișoiu)

GALAȚI. Și în județul Galați,
ploile din ultimele zile au dus pe 
alocuri la formarea de bălti pe u- 
nele suprafețe cultivate. Insă chiar

înainte de Încetarea ploilor, coman
damentele comunale pentru agricul
tură. la indicația, comitetului jude
țean de partid si a organelor jude
țene agricole, au luat măsuri pen
tru evacuarea apelor. S-a controlat 
fiecare solă, săpîndu-se apoi, prin 
mobilizarea unor importante forte u- 
mane. șanțuri pentru drenarea ape
lor în exces, sau gropi de colectare 
a acestora. încît culturile să nu fie 
afectate.

— în cooperativele agricole de pro
ducție de pe raza comunei noastre 
— ne spune Dumitru Vlad. prima
rul comunei Tulucești. au fost între
prinse din vreme asemenea acțiuni, 
la care au participat 200 coopera
tori. S-a lucrat pe o suprafață de 
25 hectare, evitîndu-se formarea de 
bălti în terenurile semănate cu le
gume. grîu. sfeclă furajeră. Proce- 
dind astfel, acum nu există practic 
nici un ochi de apă în semănături, 
plantele puțind să se dezvolte nor
mal.

Acțiuni la care au participat un 
mare număr de cooperatori, de lo
cuitori ai comunelor si satelor din 
județul Galați s-au organizat și pe 
terenurile afectate de ploile abun
dente. de pe raza localităților Fru- 
mușita. Foltești, Măstăcani. Vlădești 
si altele. Măsurile urgente întreprin
se. mobilizarea rapidă a forțelor u- 
mane au făcut să nu se înregistreze 
pierderi cauzate de apele în exces. 
(Dan Plăeșu).

BUZĂU. Cantitățile de preci
pitații căzute în ultima vreme în ju
dețul Buzău au fost mai mari în 
zona sudică, ivindu-se. pe alocuri, 
băltiri. în urma măsurilor operati
ve de intervenție stabilite luni di
mineață de comandamentul județean 
pentru agricultură. în cooperativele 
agricole de producție Glodeanu-Siliș- 
tea. .Glodeanu-Sărat. Pitulicea. Mi- 
hăilești. Movila Banului. Brădeanu. 
Pogoanele. Padina si altele, țăranii 
cooperatori s-au constituit in echipe

Si au trecut la executarea rigolelor 
pentru scurgerea apelor din culturi in 
canalele sistemelor de desecări. De 
asemenea, stațiile de pompare ale 
întreprinderii de exploatare a lu
crărilor de îmbunătățiri funciare, a- 
flate în sistemele Padina. Pogoane
le si Brădeanu. au fost puse în func
țiune pentru evacuarea apelor în ex
ces. provenite din ploi. (Mihai Bâzu).

CLUJ. „Peste Arieș", locul unde 
sînt situate cele 135 hectare cu sfeclă 
de zahăr ale cooperativei agricole din 
Luna, județul Cluj., este pe sfîrșite 
prasila a doua. Lucrările executate 
sînt de calitate foarte bună. E fi
resc ; printre cooperatori se află, tot 
timpul, șefa de fermă Iulia Lefter si 
îndrumătorul Fabricii de zahăr din 
Luduș. Silian Ceclan, care veghează 
la executarea corectă a prăsitului și 
răritului. Erau în cîmp 300 de coope
ratori. majoritatea femei. Se lucra în 
echipe bine organizate. Ni s-au spus 
cuvinte frumoase despre vrednicia e- 
chipelor conduse de Susana Odve- 
rean și Maria Călușer. „Lucrăm în 
acord global. După noi nu trebuie 
să rămînă nici o buruiană. Vrem să 
obținem cel puțin 36 000 kg la hec
tar".

La cooperativa agricolă din Lun- 
cani. sute de cooperatori erau în 
cîmp. după o oloaie strașnică. Cea 
mai grea misiune o aveau echipele 
constituite pentru săparea șanțurilor 
de scurgere a apelor. După ele ur
mau cooperatoarele cu sapele, orga
nizate pe echipe. Se lucra la exe
cutarea celei de-a doua prașile a 
sfeclei de zahăr, care si aici era pe 
terminate, precum si la plantarea le
gumelor. Se executa si prima pra- 
silă la porumb. Echipa de la ferma 
Gligorești. condusă de Octavia Istra- 
te. s-a dovedit cea mai harnică ; a 
terminat prima de prășit suprafața 
încredințată. Mecanizatorii au in- 
cenut si ei prăsitul mecanic al po
rumbului. acolo unde terenul permi
te intrarea tractoarelor ; se eviden
țiază. prin calitatea lucrărilor execu
tate, mecanizatorii Nemeth Ladislau 
și Gheorghe Țepușan.

Pe ansamblul județului, prasila I 
la sfecla de zahăr este practic în
cheiată. Cea de-a doua prașilă ma
nuală s-a executat pe 2 691 hectare, 
adică pe 38 la sută din suprafață. 
Porumbul pentru boabe a fost pră
sit numai pe 31 la sută din suprafa
ță manual și pe 16 la sută mecanic. 
Există deci rămîneri în urmă. Vre
mea a început să se amelioreze. După 
cum ne-a spus inginerul Remus Chio- 
rean. directorul direcției agricole ju
dețene. toti specialiștii organelor a- 
gricole sînt acum pe teren, sprijinind 
unitățile în mobilizarea tuturor for
țelor și buna desfășurare a-liberări
lor 1 de întreținere a culturilor. (Al. 
Mureșan).

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Iosif Uglar. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R. La 
convorbirea care a avut loc cu acest 
prilej, desfășurată într-o atmosferă 
caldă, prietenească, a participat to
varășul Parăschiv Benescu. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent, de asemenea. B. I. 
Minakov. însărcinat cu afaceri a.i. 
al U.R.S.S. la București.

Cronica zilei
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Iulian Văcărel a fost numit ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în Re
gatul Belgiei, în locul tovarășului 
Alexandru Lăzăreanu, care a fost re
chemat in centrala M.A.E.

★
Timp de două zile, la Miercurea 

Ciuc, în organizarea Comitetului ju
dețean Harghita al P.C.R., Academiei 
de științe sociale și politice și a 
Universității București, cu participa
rea centrului de cercetări sociologice 
din București, a avut loc o sesiune 
științifică pe tema „Fundamentarea 
relațiilor sociale pe baza principiilor 
eticii și echității socialiste". La se
siune au luat parte reprezentanți ai 
organeloi- locale de partid si de stat, 
ai organizațiilor de masă si obștești, 
din întreprinderi, insțitutii si unități 
agricole ale județului, numeroși in
vitați. cadre didactice și cercetători 
din București. Sibiu și Oradea. Lu
crările sesiunii au fosț deschise de 
tovarășul Ludovic Fazekas. membru 
supleant al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R.. prim-secre- 
tar al comitetului județean de partid. 
Lucrările sesiunii s-au desfășurat în 
plen si în două secțiuni. (I. D. Kiss, 
corespondentul „Scinteii").

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1, 

2 și 3 iunie. In țară : vremea va con
tinua să se încălzească ușor și va de
veni în general frumoasă. Cerul va fi 
variabil. Averse Izolate de ploaie, în
soțite de descărcări electrice se vor 
semnala în primele zile. Vînt slab pină 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 6 și 16 grade, iar 
maximele între 16 și 26 grade, local 
mai ridicate. In București : vremea se 
va încălzi ușor și va deveni în gene- 

A- ral frumoasă.-Gerul va fi variabil, fa
vorabil aversei de ploaie îii primele 
zile. Vînt slab pină la moderat.
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ACTUALITATEA LA FOTBAL
AZI, LA SOFIA

România - Bulgaria,
în cadrul competiției de fotbal

. „Cupa balcanică", astăzi se dispută 
la Sofia meciul retur dintre selecțio
natele României sl Bulgariei. Din lo
tul echipei noastre fac parte : Ră- 
ducanu. M. Zamfir. Mghedințu, Săt- 
măreanu. Vigu. Boloni. Bălăci. Ior- 
dănescu. Crișan. Dudu Georgescu. 
Rădulescu ș.a.

Meciul va fi transmis în întregime

în „Cupa balcanică"
la radio, pe programul I, începînd de 
la ora 18,55.

★
Tot azi, lotul de tineret va juca la 

Tirgoviște cu echipa similară a Bul
gariei, iar lotul olimpic intilnește la 
Cluj-Napoca, într-o partidă de veri
ficare, selecționata orașului, de fapt 
o combinată a divizionarelor locale 
„B“ Universitatea și C.F.R.

MIINE, IN ARGENTINA

Start in marea cursă pentru desemnarea 
celei de-a 11-a campioane mondiale

Campionatul mondial de fotbal, 
unul dintre cele mai fascinante spec
tacole sportive după jocurile olimpi
ce. va începe joi in Argentina și va 
dura pînă la 25 iunie, reunind echi
pele reprezentative a 16 țări calificate 
in turneul final si angajate în lupta 
pentru cucerirea „Cupei F.I.F.A." 
(care înlocuiește incepind de la ediția 
trecută vechea cupă Jules Rimet, 
cîștigată de trei ori si definitiv de 
Brazilia), un trofeu turnat in aur 
masiv, cîntărind 5 kg. opera sculpto
rului italian Silvio Gazzaniga,

Inaugurat în anul 1930 din inițiativa 
francezului Jules Rimet, pe atunci 
președintele F.I.F.A.. campionatul 
mondial de fotbal si-a disputat prima 
ediție în Uruguay, victoria revenind 
jucătorilor tării-gazdă. care în finala 
desfășurată pe stadionul Centenario 
din Montevideo au învins cu scorul 
de 4—2 selecționata Argentinei. Pre
zentă la întrecere, echipa României 
a întrecut cu 3—1 formația Perului și 
a pierdut cu 0—4 în fața Ui-uguayu- 
lui. După patru ani, competiția are 
loc în Italia, cupa revenind echi
pei „Squadra Azzurra". cum era 
numită formația italiană, cîstigă- 
toare cu 2—1 (după prelungiri) 
în finala susținută în compa
nia echipei Cehoslovaciei. Fotbaliș

tii italieni vor păstra trofeul și la 
ediția următoare din 1938 ce se va 
desfășura în Franța, prin victoria ob
ținută cu 4—2 în finala cu Ungaria.

întrerupt din cauza celui de-al 
II-lea război mondial, campionatul va 
fi reluat de-abia in anul 1950 si se va 
desfășura în Brazilia, această a IV-a 
ediție a sa fiind înscrisă în istoria 
sportului cu balonul rotund sub de
numirea de „drama de pe Maraca- 
na“. Echipa Braziliei, compusă in 
acea vreme din adevărati virtuosi, 
mare favorită, care-si permitea să 
învingă o reprezentativă ca a Sue
diei cu 6—1. va pierde, în cele din 
urmă. în finală cu 1—2 meciul cu 
dîrza echipă a Uruguayului, spre 
marea decepție a celor 200 000 de 
spectatori prezenti in tribunele celui 
mai mare stadion din lume, inaugu
rat cu prilejul campionatului. Patru 
ani mai tîrziu. istoria se va repeta, 
cu altă mare favorită : selecționata 
Ungariei — fiind întrecută în finala 
disputată la Berna cu 3—2 de către 
echipa R.F. Germania (învinsă in 
grupă cu 8—3 de același partener) ; 
după ce jucătorii unguri conduseseră 
la un moment dat cu 2—0. Cu ediția 
a 6-a. găzduită în Suedia. începe 
„era braziliană". Fotbaliștii sud-ame- 
ricani. care lansează cu acei prilej si

un nou sistem de joc. cunoscut sub 
formula 4—2—4. vor domina cu auto
ritate întrecerea. învingind în fina
lă cu 5—2 selecționata Suediei, ulti
mul gol, al 5-lea. fiind marcat de Pele. 
noul „star" al fotbalului internatio
nal. atunci în virstă de 18 ani.

Echipa Braziliei reeditează perfor
manța în 1962 în Chile, dispunînd în 
finală cu 3—1 de selecționata Ceho
slovaciei. dar fără Pele în formație, 
accidentat7într-un joc din grupe. în
locuit însă cu succes de Amarildo. 
Ediția a opta se desfășoară în An
glia. patria „soccerului". milioanele 
de suporteri britanici avind satisfac
ția de a aplauda victoria echipei en
gleze. care a învins cu 4—2 (după 
prelungiri) fdrmația R.F. Germania, 
in memorabila finală de pe Wembley, 
în 1972, cupa mondială se dispută în 
Mexic, printre cele. 16 finaliste nu- 
mărîndu-se de data aceasta si selec
ționata României, care a avut o 
prestație meritorie, jucind în grupa 
de la Guadalajara alături de puter
nicele formații ale Braziliei, Angliei 
si Cehoslovaciei. Fotbaliștii români 
au învins cu 1—0 formația Cehoslo
vaciei și au pierdut la mare luptă 
înitîlnirile cu Brazilia si Anglia. De 
altfel, fotbaliștii brazilieni vor cistiga 
Si campionatul. învingind în finală 
cu 4—1 echipa Italiei. Celebrul Pele 
a înscris atunci ultimul său gol la 
campionatele mondiale. A 10-a edi
ție, găzduită in R.F. Germania, a 
fost cîștigată de fotbaliștii tării-gazdă, 
învingători cu 2—1 în jocul final cu 
Olanda. Așadar, in 10 ediții, numai 
cinci țări — Brazilia de trei ori, 
Uruguay. Italia și R.F. Germania de 
cîte două ori. si Anglia — .au reușit 
să cucerească trofeul suprem atribuit 
celei mai bune echipe de fotbal din 
lume.

La cea de-a 11-a ediție. Brazilia va 
încerca să-și mărească recordul la 
patru victorii, fiind, după opinia mul
tor specialiști, din nou favorita nu
mărul unu. Argentina, țara-gazdă, 
R. F. Germania, deținătoarea titlului, 
Olanda, Polonia sînt cotate, la rîn- 
dul lor, cu șanse de a urca pe po
dium. dar comentatorii nu negli
jează posibilitățile ce le pot avea la 
un moment dat si echipele Scoției. 
Italiei. Ungariei, Spaniei sau chiar 
Franței.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
® Ieri s-a efectuat tragerea la sorti 

a meciurilor semifinale din cadrul 
popularei competiții de fotbal „Cupa 
României", ce se desfășoară anul a- 
cesta in cadrul „Daciadei". Semifi
nalele se vor disputa lă 18 iunie după 
următorul program : UNIVERSITA
TEA CRAIOVA — POLITEHNICA 
IAȘI si OLIMPIA SATU MARE — 
F.C. ARGEȘ.

9 Competiția internațională de scri
mă „Turneul țărilor socialiste" a pro
gramat marți în sala sporturilor de 
la Floreasca proba individuală de 
spadă. Pe primul loc s-a clasat C. 
Fenyvessi (Ungaria) cu 4 victorii. Au 
urmat in clasament V. Kondogo 
(U.R.S.S.) și Asot Karagian (U.R.S.S.). 
Astăzi. în ultima zi. sînt programate 
probele pe echipe la floretă (fete) și 
spadă.

O La Nesebar (Bulgaria) se va 
desfășura incepind de astăzi a 11-a 
ediție a tradiționalei regate. de iah- 
ting „Țărmul soarelui". Participă 
sportivi din România, R.D. Germană, 
Ungaria. U.R.S.S. și Bulgaria.

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală.
10,00 Șoimii patriei.
10.10 întrebări și răspunsuri.
10.30 Telerecital Corado Negreanu.
11.30 Program muzical.
16,05 Teleșcoală.
16.35 Curs de limbă germană.
17,15 Forum cetățenesc.
17,40 ..Mulțumim din inimă partidului". 

Emisiune dedicată Zilei interna
ționale pentru apărarea copilului.

18,00 Consultații juridice.
18.30 învățămînt — educație
19,00 Muzică populară.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 La ordinea zilei în economie.
20.10 130 de ani de la revoluția din 

1848. Libertatea lor și a altor nații.
20.30 Telecinemateca ,,Hamlet". Pre

mieră pe țară. Producție a stu
diourilor engleze. în distribuție : 
Williamson Nicol, Gordon Jack- 
son, Judy Parfitt, Marianne Faith
ful. Regia : Tony Richardson.

22,25 Telejurnal.
22.35 Fotbal : Bulgaria — România. Se- 

lecțiuni înregistrate din meciul 
retur „Cupa balcanică".
PROGRAMUL 2

20,10 Desene animate.
20,30 Studio T ’78.
21,00 Treptele afirmării
21.35 Mai aveți o întrebare ? (reluare).

cinema
• Cine nu riscă nu cîștigă : VIC
TORIA — 10; 12; 14; 16: 18; 20.
• Ultima escapadă a lui Olsen : 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30, la grădină — 20. LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, la grădină — 20.
• Fiii „marii ursoaice** : SCALA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Un om cu „idei** î PATRIA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CA
PITOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, FLAMURA — 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.

• Bălănel : FLAMURA — 9.
• Doctorul Poenaru î FAVORIT —
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20,15, GLORIA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Transamerica Express : BUCU
REȘTI — 8,30; 11,15; 14; 16,45; 19,45, 
EXCELSIOR — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20, MODERN — 9f 12; 16; 19, la 
grădină — 20, GRADINA CAPITOL
— 20,15.
• Program de filme de animație
— 9,30; 11,30; 13,30, Cenușa — 15,30; 
19 : DOINA.
• Profetul, aurul și ardelenii :
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Senilitate : CINEMA STUDIO — 
18; 20,15.

• Pentru patrie î CINEMA STU
DIO — 10; 13,30, MELODIA — 9; 
12,15; 16; 19,15.
• Aventurile lui Robin Hood : 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; .20,30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină —
20.15, GRADINA BUZEȘTI — 20.
• Parisul vesel — 9,45, Un film de
Federico Fellini — 11,45, B.D. intră 
în acțiune — 14, Candidatul —
16.15, Doi pe un balansoar — 18,30; 
20,30 : CINEMATECA.
• Aurel Vlaicu : VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15, TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Urmăriți fără vină : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; J.5,45; 18; 20,15.
• Dragoste si... statistică : FLA- 
CARA — 9; 12,30; 16; 19.

• Gentleman Jim î EFORIE — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18, GRADINA 
TITAN — 20.
• Septembrie : DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Mă voi întoarce la Erimo : BU
ZEȘTI — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20,15.
• Mercenarul : GIULEȘTI — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Rătăcire ; COTROCENI — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, ARTA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la 
grădină — 19,30.
• Corsarul : BUCEGI — 9; 11 ; 
13,15; 15,30; 17,45; 20, la grădină
— 20.
• Ediție specială : FERENTARI — 
15,30; 17,45; 20.

Tovarășului POL POT
Secretarul Comitetului Central al Partidului Comunist din Kampuchia, 

Prim-ministru al Guvernului Kampuchiei Democrate

Tovarășului KHIEU SAMPHAN
Președintele Prezidiului de Stat al Kampuchiei Democrate

Părăsind teritoriul Kampuchiei Democrate, doresc să vă mulțumesc 
pentru cordialitatea deosebită și sentimentele de caldă prietenie cu care 
am fost înconjurați tot timpul vizitei în țara dumneavoastră.

Vizita și convorbirile pe care le-am avut. Tratatul de prietenie și co
laborare pe care l-am semnat împreună, stimate tovarășe Pol Pot, se vor 
înscrie ca un moment istoric în dezvoltarea relațiilor de prietenie, colabo
rare și solidaritate dintre partidele noastre, dintre Republica Socialistă 
România și Kampuchia Democrată, în interesul ambelor popoare, al cauzei 
socialismului și păcii în lume.

Vă urez dumneavoastră, partidului comunist, Întregului popor deplin 
succes in înfăptuirea obiectivelor noii etape istorice pe care o parcurgeți, 
in reconstrucția tării și edificarea socialismului, în întărirea independenței 
și suveranității Kampuchiei Democrate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

< al Partidului Comunist Român,
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului U NE WIN
Președintele Republicii Socialiste a Uniunii Birmane

Survolînd teritoriul Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, vă transmit 
salutări cordiale și urări de fericire personală, iar poporului birmanez succes 
pe calea propășirii sale economice și sociale independente.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului ZI AUR RAHMAN
Președintele Republicii Populare Bangladesh

Survolînd teritoriul Republicii Populare Bangladesh, îmi face plăcere să vă 
transmit salutări cordiale și urări de sănătate și fericire personală, iar po
porului prieten al Bangladeshului succes în realizarea idealurilor de progres 
social, bunăstare și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Maiestății Sale Imperiale
MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR

Șahinșahul Iranului
In drum spre patrie, survolînd teritoriul țării dumneavoastră, îmi face 

deosebită plăcere să vă transmit cele mai cordiale salutări, urări de sănă
tate și fericire personală. Iar poporului iranian prieten, noi și mari succese 
pe calea dezvoltării sale economice și sociale independente.

îmi exprim, și cu acest prilej, convingerea că recentele noastre convor
biri vor constitui un moment nou, important în dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare multilaterală dintre țările noastre, spre binele și în 
interesul ambelor popoare, al păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cordialului dumneavoastră mesaj de felicitare pe care mi l-ați adresat 
cu prilejul celei de-a 9-a aniversări a Zilei Revoluției i s-a dat o înaltă apre
ciere de către poporul și Guvernul Republicii Democratice Sudan, care mi 
se alătură pentru a vă adresa sincerele noastre mulțumiri, urind Excelenței 
Voastre sănătate și fericire, iar poporului român mult progres și bunăstare 
in viitor.

GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI
Președintele

Republicii, Democratice Sudan

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele poporului iordanian, cît și al meu personal, am plăcerea de 
a transmite Excelenței Voastre și poporului român mulțumirile noastre 
cordiale pentru călduroasele felicitări pe care ni le-ați adresat cu prilejul 
Zilei independenței Iordaniei. Totodată, exprim Excelenței Voastre sincere 
urări de fericire, de continuă prosperitate pentru tara și poporul dumnea
voastră.

HUSSEIN I

Adunare dedicată împlinirii a 130 de ani de la revoluția 
burghezo-democratîcă din 1848 și a trei decenii 

de la naționalizarea principalelor mijloace de producție
La Teatrul Național din Cluj-Na

poca a avut loc, marți, o adunare 
evocatoare dedicată aniversării a 130 
de ani de la revoluția burghezo-de- 
mocratică din 1848 și a trei decenii 
de la înfăptuirea de către clasa mun
citoare, condusă de partid, a națio
nalizării principalelor mijloace de 
producție.

Au luat parte reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, ai 
organizațiilor de masă și obștești, 
oameni ai muncii — români, ma
ghiari și de alte naționalități — din 
întreprinderile și instituțiile clujene, 
oameni de știință, artă și cultură.

Despre semnificația istorică a celor 
două evenimente a vorbit tovarășul 
Ștefan Mocuța, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui județean Cluj al P.C.R., președin
tele consiliului popular județean, 
care a spus : în timpul revoluției de 
la 1848, în Transilvania, împreună cu 
poporul român, s-a. ridicat la luptă 
și populația asuprită din rîndul na
ționalităților conlocuitoare, pentru 
libertate, neatîrnarea patriei și pro
gres social, aceasta constituind un 
adevăr de necontestat. De aceea, toți 
cei ce trăiesc și muncesc pe melea
gurile clujene, indiferent de naționa
litate, împreună cu întregul nostru 
popor, resping cu hotărîre încercări
le nseudostiințifice ale unor răuvoi
tori de peste hotare de denaturare a 
realităților economice și social-poli- 
tice obiective, încercările de reîn
viere a unor concepții și practici de 
semănare a neîncrederii între națiuni 
și popoare. Egala desființare a ex
ploatării pentru toți membrii socie
tății noastre, înfăptuită în anii so
cialismului, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, identitatea in
tereselor, scopurilor și idealurilor 
fundamentale ale oamenilor muncii 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — lupta seculară 
dusă împreună pentru eliberare so
cială, pentru înlăturarea dominației

străine constituie pilonii trainici pe 
care se sprijină unitatea de gîndire, 
voință și acțiune a tuturor fiilor 
României socialiste. Acest adevăr 
este prezent pretutindeni în județul 
Cluj, ca de altfel in întreaga țară, în 
fabrici și uzine, pe ogoare, în așeză- 
mintele de știință, artă și cultură, in 
case și pe stradă, în dragostea și de
votamentul pentru patrie și pentru 
cauza ei.

In continuare, vorbitorul a spus: 
Pe fundamentul trainic al istoricu
lui act al naționalizării de acum 30 
de ani, care a marcat crearea secto
rului socialist în economia României, 
au avut loc importante mutații in 
viața, social-economică a județului 
Cluj. Devenită ramură conducătoare 
în economia județului, în prezent in
dustria realizează un volum de peste 
36 ori mai mare față de anul națio
nalizării. Clujul se numără printre 
județele cu un nivel ridicat de dez
voltare, dispune de o industrie pu
ternică, diversificată, în plin proces 
de modernizare.

In anul in care sărbătorim împli
nirea a trei decenii de la istoricul 
act al naționalizării, oamenii muncii 
din județul Cluj, fără deosebire de 
naționalitate, sînt angajați cu tot po
tențialul lor creator in îndeplinirea 
exemplară a hotărîrilor Congresului 
al XI-lea și ale Conferinței Națio
nale ale partidului, a prețioaselor 
indicații ale secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, omul de numele căruia 
se leagă cele mai mărețe împliniri 
ale națiunii române, hotăriți să-și 
aducă toată contribuția la înflorirea 
continuă a României socialiste.

în încheiere a urmat un bogat pro
gram cultural-artistic, susținut de 
către formații ale Teatrului Național, 
Teatrului maghiar, operelor română 
și maghiară, Filarmonicii, ale Casei 
municipale de cultură din Dej, cămi
nului cultural din Vlaha și din alte 
localități ale județului.

(Agerpres)

• Polițistul pilot de curse : LIRA
— 10; 12; 15,30; 18; 20,15, la gră
dină — 20,15, GRADINA FLACĂ
RA — 20.
• Urgia : PACEA — 16; 18; 20.
• Iți dăruiesc un trandafir : DRU
MUL SĂRII — 15,30: 18; 20,15.
• Bătălia navală din 1894 î VII
TORUL — 15,30; 17,45; 20.
B Alt bărbat, altă femeie : MIO
RIȚA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• E atît de aproape fericirea : 
POPULAR — 16; 18.
e Sandokan — tigrul Malayeziei : 
FLOREASCA — 15; 17,30; 20.
0 Mînia : COSMOS — 16; 19.
• Urmărire periculoasă : MUNCA
— 9,30; 12,30; 16; 19.
• Revoltă în Cosmos : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

t eat r e
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Eduard al II-lea (prezin
tă Teatrul dramatic din Brașov) — 
18,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Recital extraor
dinar : Rudolf Keper — pian 
(U.R.S.S.) — 20.
• Opera Română : Othello (balet) 
— premieră — 19.
• Teatrul de operetă : Văduva 
veselă — 19,30.
• Teatrul „Luda Sturdza Bu-

landra** (salia Schitu Măgureanu) : 
Undeva, o lumină — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Alibi — 19,30.
• Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor — 
19,30.
• Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Rapsodii de 
primăvară — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu** : Adam 
și Eva — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — 17.
• Circul București : Circul lilipu
tanilor de la Circul Mare din 
Moscova — 19,30.

i_
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SESIUNEA SPECIALĂ A O.N.U

relațiilor de prietenie si colaborare in R. S. Cehoslovacă

iwno-kampirchiene
Vizita oficială pe care tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in fruntea unei delegații 
de partid și de stat, a făcut-o în 
Kampuchia Democrată, la invitația 
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Kampuchia si a Guver
nului Kampuchiei Democrate, s-a 
încheiat cu rezultate pozitive, 
deosebit de îmbucurătoare, pentru 
dezvoltarea relațiilor româno-kampu- 
chiene, pentru cauza generală a so
cialismului, progresului și păcii in 
lume.

Pe pămîntul Kampuchiei Democra
te, pretutindeni — în capitala Pnom 
Penh, în Zona de nord a tării, în 
cursul vizitării monumentelor de la 
Angkor — simbol al unei străvechi 
civilizații — inalții oaspeți români, 
mesageri al prieteniei si solidarită
ții poporului român, au fost întâm
pinați cu deosebită căldură si os
pitalitate. în cuvintele de salut ale 
gazdelor, in ovațiile mulțimii. in 
emoționantele gesturi de simpa
tie. în relatările presei și radio-ului 
și-au găsit expresie sentimentele de 
prețuire și admirație față de tradi
țiile luptei pentru libertate si inde
pendență ale poporului român, față 
de realizările României socialiste în 
construcția Socialistă si Pe tărimul 
vieții internaționale, de respect si 
înaltă considerație față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru prodi
gioasa sa activitate închinată aspira
țiilor înaintate ale tuturor popoarelor.

După cum s-a evidențiat în cursul 
vizitei, prietenia si colaborarea din
tre cele două popoare s-au închegat 
si călit în anii luptei grele duse de 
poporul kampuchian, ca și de cele
lalte popoare din Indochina. împo
triva agresiunii imperialiste, pentru 
eliberare națională si socială. Po
porul român, care a dus el însuși se
cole de-a rîndul grele bătălii pen
tru a-si apăra ființa națională, li
bertatea si neatîmarea patriei, a ma
nifestat permanent o caldă simpatie 
si o solidaritate activă fată de lupta 
dirză. eroică a poporului kampuchian, 
sub conducerea partidului comunist, 
împotriva imperialismului, colonialis
mului si neocolonialismului. pentru 
cucerirea dreptului de a fi stăpîn 
în propria țară, pentru întărirea in
dependentei si suveranității de stat 
a Kampuchiei Democrate. Exprimînd 
prețuirea pe care oamenii muncii din 
țara noastră o dau luptei și biruinței 
poporului . kampuchian. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Succe
sul dumneavoastră, ca și experiența 
întregii istorii moderne, atestă ade
vărul incontestabil că atunci cînd un 
popor este hotărît să lupte, nimic si 
nimeni nu il poate împiedica să-si 
cucerească libertatea si independența 
națională".

Cu aceleași sentimente de prețui
re si solidaritate, poporul român ur
mărește eforturile poporului kam
puchian în noua etapă în care a 
pășit — aceea a făuririi unei vieți 
noi. libere, demne, a construcției so
cialiste în patria sa. Kampuchia De
mocrată. Dind glas sentimentelor de 
recunoștință pe care poporul kampu
chian le nutrește față de România 
socialistă, tovarășul Pol Pot. secreta
rul Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Kampuchia. prim- 
ministru al Guvernului Kampuchiei 
Democrate, a declarat : „în înfăp
tuirea sarcinilor în curs ale noii e- 
tape a revoluției kampuchiene, ca și 
în timpul războiului revoluționar de 
eliberare națională, care a durat pes
te cinci ani, poporul Kampuchiei a

beneficiat întotdeauna de încurajările 
si sprijinul prețios ale tovarășului 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
ale Partidului Comunist Român, ale 
poporului si Guvernului Republicii 
Socialiste România prietene. în nu
mele Partidului Comunist din Kam- 
puchia, al poporului și Guvernului 
Kampuchiei Democrate, noi le reîn
noita mulțumirile noastre cele mai 
profunde".

Convorbirile la nivel înalt prile
juite de vizita in Kampuchia. desfă
șurată într-o atmosferă de stimă și 
cordialitate tovărășească, au eviden
țiat satisfacția reciprocă pentru rela
țiile de prietenie statornicite între 
cele două partide 
voința comună de 
tensifica în viitor.

în acest spirit, 
semnat de către 
Ceaușescu și tovarășul Pol Pot Tra
tatul de prietenie si colaborare între 
Republica Socialistă România și 
Kampuchia Democrată — document 
de o deosebită semnificație pentru 
relațiile bilaterale, precum si pe tă- 
rîm internațional. Exprimînd hotă
rîrea partidelor și popoarelor din cele 
două țări de a adinei legăturile po
litice, solidaritatea militantă, de 
a dezvolta schimburile și coope
rarea economică, teihnico-științifi- 
că, culturală, de a favoriza schim
bul de experiență și a conlucra 
activ pe arena internațională, trata
tul deschide largi perspective pentru 
colaborarea strinsă româno-kampu. 
chiană atit în construcția socialistă, cit 
și in promovarea cauzei libertății, in
dependentei popoarelor, păcii în lume. 
Totodată, tratatul constituie o nouă 
dovadă a consecventei cu care parti
dul si statul nostru militează pentru 
întărirea relațiilor de prietenie și co
laborare cu toate țările socialiste, pe 
baza principiilor egalității în drep
turi. respectului suveranității și in
dependenței naționale, neamestecului 
în treburile interne, avantajului re
ciproc, principiilor internaționalismu
lui socialist și întrajutorării tovără
șești.. Prin aceasta, Tratatul româno- 
kampuchian — ca și toate tratatele, 
declarațiile. celelalte documente 
solemne semnate de România — se 
înscrie ca o contribuție marcantă 
la generalizarea și înrădăcinarea 
trainică a noilor principii de relații 
interstatale, la democratizarea vieții 
internaționale.

Prevederile tratatului și-au găsit 
prefigurare concretă încă în cursul 
vizitei ; în concordantă cu litera și 
spiritul său, au fost încheiate Acordul 
de cooperare economică si tehnică pe 
termen lung, Acordul comercial de 
lungă durată, precum și alte înțele
geri, care, în ansamblu, pun bazele 
unei cooperări stabile, de perspectivă 
între cele două țări, în folosul con
strucției socialiste în cele două țări, 
al bunăstării ambelor popoare, al 
cauzei generale a socialismului și pă
cii.

în cadrul convorbirilor oficiale, a 
fost, de asemenea, abordat un cerc 
larg de probleme ale vieții internațio
nale, s-a procedat la un schimb de 
informații cu privire la politica ex
ternă a celor două partide și state.

în acest context, au fost evidenția
te procesele pozitive din lumea con
temporană, afirmarea tot mai puter
nică a voinței popoarelor de a 
pune capăt politicii imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste si a 
deschide cîmp larg politicii noi, de 
egalitate și respect reciproc. Totoda
tă, evenimentele arată că se intensi
fică tot mai mult politica de reîm
părțire a lumii în zone de dominație 
și influență. în aceste condiții, devi-

Si 
a

state, precum și 
le extinde și in-

a
tovarășul

fost încheiat și
Nicolae

ne cu atît mai necesară unirea tutu
ror forțelor revoluționare, democrati
ce și antiimperialiste de pretutindeni 
pentru a stăvili cursul primejdios al 
evenimentelor, a asigura dezvoltarea 
liberă, independentă a tuturor națiu
nilor.

Este convingerea exprimată de cele 
două părți că afirmarea liberă a po
poarelor, respectarea strictă a inde
pendenței și suveranității fiecărui 
stat constituie o problemă esențială 
de care depind pacea, securitatea și 
colaborarea internațională.

Poporul român resimte o adîncă în
grijorare în legătură cu conflictele și 
stările de tensiune ivite în ultima 
vreme în diferite regiuni ale lumii și 
care duc la confruntări armate, cu 
consecințe grele pentru popoarele 
respective, pentru securitatea gene
rală. Desigur, îndelungata dominație 
imperialistă, colonialistă a creat nu
meroase anomalii, a lăsat neso- 
luționate multiple probleme litigioa
se între state. Dar România consideră 
în mod consecvent că problemele de 
acest fel trebuie soluționate nu pe 
calea forței, ci prin tratative politice 
directe între părți. în spiritul înțele
gerii reciproce. Aceasta corespunde 
în cel mai înalt grad Intereselor vi
tale ale popoarelor, asigurării unei 
păci trainice, care să le permită să-si 
concentreze energiile spre ■propășirea 
economică si socială.

în același .timp, pentru construirea 
cu succes a socialismului este nece
sar să se asigure întărirea suverani
tății si independentei naționale, afir
marea liberă a forței creatoare a po
poarelor angajate în această operă. 
Toate acestea subliniază necesitatea 
unei unităti tot mai strînse între 
toate popoarele care luptă pentru în
lăturarea urmărilor dominației străine, 
dezvoltarea între țările socialiste a 
relațiilor de tip nou. bazate pe ega
litate deplină, pe respectarea inde
pendentei si suveranității fiecărei 
țări.

în cursul convorbirilor de la Pnom 
Penh a fost subliniată necesitatea 
de a se intensifica eforturile pentru 
soluționarea marilor probleme ale 
lumii contemporane — în acest sens 
cele două părți manifestînd o preo
cupare deosebită pentru edificarea 
noii ordini economice internaționale.

Prin rodnicia convorbirilor purtate, 
prin importanta Tratatului de priete
nie semnat, prin întreaga ei desfă
șurare, vizita în Kampuchia 
mocrată înscrie o pagină 
cronica de prietenie și 
dintre partidele, țările si 
noastre.

Acum, la revenirea 
întîmpinînd pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa 
Elenă Ceaușescu, întreaga delegație 
de partid si de stat, cu sentimente 
de stimă si dragoste nețărmurită, a- 
dresând din inimă urarea de „bun 
venit". întregul popor român salută 
cu deplină satisfacție roadele noii 
misiuni de pace si prietenie. îndepli
nită cu atîta strălucire, de secretarul 
general al partidului, președintele 
republicii, în întregul itinerar din 
Asia. îsi exprimă prețuirea și re
cunoștința pentru noua sa contri
buție lă creșterea prestigiului inter
național al României. îsi reafirmă 
hotărîrea de a face totul pentru în
făptuirea politicii interne si externe 
a partidului si statului nostru, co
respunzător intereselor fundamentale 
ale națiunii noastre socialiste, aspira
țiilor înaintate ale întregii omeniri.

De- 
nouă în 

colaborare 
popoarele

în țară.

Ion FÎNTÎNARU

agențiile de presă
Reuniune C.A.E.R. Recent’

Ia Brno, a avut loc cea de-a 6-a 
ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru aviația civilă, la care 
au participat delegațiile țărilor mem
bre ale C.A.E.R., precum și delegația 
R.S.F. Iugoslavia. Au fost, de ase
menea, prezenti. în calitate de ob
servatori. reprezentanți ai R.S. Viet
nam. Au fost examinate probleme 
privind îndeplinirea sarcinilor trasa
te de Comitetul Executiv al C.A.E.R. 
referitoare la elaborarea programe
lor speciale de colaborare pe termen 
lung, probleme de colaborare în do
meniul activității liniilor aeriene in
ternaționale ale țărilor membre .ale 
C.A.E.R., cooperarea in domeniul fo
losirii aviației în agricultură, precum 
si alte probleme, adoptindu-se hotă
rîrile si recomandările corespunză
toare.

Rezultatele alegerilor din 
Sicilia. Potrivit datelor oficiale 
anunțate la Roma, la alegerile co
munale desfășurate duminică și luni 
in Sicilia pentru înnoirea a 25 de 
consilii comunale, Partidul Demb- 
crat-Crestin. de guvernămînt. a ob
ținut 40,87 la sută din totalul votu
rilor exprimate. Partidului Comunist 
Italian i-au revenit 15,22 la sută din 
voturi, față de 12,85 la sută la ale
gerile comunale precedente. Restul 
sufragiilor a revenit Partidului So
cialist Italian (12.34 la sută). Parti
dului Socialist Democratic Italian 
(3,72 la sută) sl Partidului Republi
can Italian (2,85 la sută).

r
Premiul internațional „La 

Muse", care se decernează anual 
unor personalități italiene și 
străine din domeniul artei, ști
inței, literaturii, cinematografiei 
și televiziunii, a încununat, in 
acest an, creația scriitorului ro
mân Marin Sorescu.

Festivitatea care a avut loc 
cu ocazia decernării premiului 
la „Palazzo Vecchio" din Flo
rența, sub egida Academiei in
ternaționale „La Muse", a re
unit oameni de artă și cultură, 
cadre didactice din învățământul 
superior, un numeros public. Ati 
luat cuvîntul rectorul academiei, 
deputatul Edoardo Speranța, se
cretara filialei regionale a Aso
ciației de prietenie Italia-Româ- 
nia, Elena Albescu-Margheri, și 
poetul Marin Sorescu.

•v

întrevedere la Rabat. Re- 
gele Hassan al II-lea al Marocului 
a avut luni după-amiază o întreve
dere cu președintele Zairului. Mobu
tu Șese Seko. aflat în vizită oficia
lă la Rabat. Cei doi șefi de stat au 
examinat, intre altele, probleme ce 
privesc situația din Africa, precum 
si rezultatele recentei reuniuni Ia ni
vel înalt de la Paris a reprezentan
ților Franței și ai țărilor africane 
francofone. relevă agenția France 
Presse.

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). — De la trimisul special, Cor- 
neliu Vlad : Dezbaterile generale ale sesiunii speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U. consacrate dezarmării oferă, in continuare, reprezen
tanților statelor membre ale organizației mondiale prilejul de a ex
pune poziția guvernelor lor asupra diferitelor aspecte legate de cursa 
înarmărilor și necesitatea trecerii la dezarmare.

PRAGA 30 (Agerpres). — Marți a 
sosit la Praga, intr-o vizită oficială 
de prietenie, o delegație de partid și 
guvernamentală sovietică, condusă 
de Leonid Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

în aceeași zi, in capitala ceho
slovacă a avut loc o convorbire între 
Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R. S. Cehoslovace, și Leonid 
Brejnev.

Ministrul afacerilor 
Chineze, Huan Hua, 
escalada continuă și

externe al R.P. 
s-a referit la 
periculoasă a 

cursei înarmărilor în perioada post
belică, în contrast cu lipsa de re
zultate în tratativele postbelice 
dezarmare. Ministrul de externe 
R.P. Chineze a arătat că țările 
curs de dezvoltare, statele mici 
mijlocii au avansat, de-a lungul 
nilor, un mare număr de propuneri 
privind dezarmarea, apreciind că 
„dacă aceste propuneri și sugestii 
ar fi fost transpuse în viată, ele ar 
fi ajutat, neîndoielnic, la consolida
rea păcii și securității internaționa
le".

Vorbitorul a prezentat apoi o se
rie de propuneri în domeniul dezar
mării. între care interzicerea comple
tă și distrugerea tuturor 
nucleare, crearea de zone 
arizate, de pace, în diferite 
lumii, lichidarea bazelor 
străine și retragerea trupelor stațio
nate pe teritoriile altor state, pro
hibirea și distrugerea armelor chi
mice și biologice, asigurarea dreptu
lui tuturor statelor de a dezvolta e- 
nergia nucleară în 
fără nici un fel de 
niind prioritatea de 
se bucure măsurile 
nucleară, vorbitorul 
paralel, trebuie înfăptuite si măsuri 
de reducere a armamentelor conven
ționale. A fost reafirmată propune
rea R.P. Chineze privind organiza
rea unei conferințe a șefilor de stat 
ai tuturor țărilor pentru examinarea 
chestiunii interzicerii și distrugerii 
tuturor armelor nucleare și. în pri
mul rînd. pentru încheierea unui 
acord privind neut.ilizarea armelor 
nucleare. în legătură cu mecanis
mul de negocieri, vorbitorul s-a pro
nunțat pentru reforma situației ac
tuale și a arătat că „problemele de
zarmării și securității internaționale, 
care privesc interesele tuturor sta
telor, trebuie să fie examinate în
tr-un organism internațional, cu par
ticiparea tuturor țărilor 
da O.N.U., cu ordine de 
duri convenite de acest

„Delegația chineză — 
vorbitorul — speră ca această sesi
une va marca o contribuție pozitivă 
la cauza unității popoarelor în apă
rarea păcii mondiale".

Luind cuvîntul, ministrul de ex
terne ăl Bulgariei, Petăr Mladenov, a 
relevat că această sesiune este che-
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scopuri pașnice, 
îngrădiri. Subli- 
care trebuie să 
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și sub egi- 
zi și proce- 
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a declarat

Convorbiri franco-ame- 
ricane. L® Departamentul de Stat 
al S.U.A. au avut loc luni convor
biri între secretarul de stat ameri
can. Cyrus Vance, si ministrul de ex
terne francez. Louis de Guiringaud. 
întrevederea a prilejuit abordarea u- 
nor probleme ce privesc situația de 
pe continentul african, relevă agen
ția France Presse. Au fost exami
nate. de asemenea, aspecte ale pro
blemei Orientului Mijlociu, printre 
care si situația din sudul Libanului, 
arată agenția citată.

împotriva tendințelor de 
dreapta din RT.G. Vicepreșe
dintele Partidului .Comunist German, 
Hermann Gautier, a chemat, dumi
nică. toate forțele progresiste din 
R.F. Germania să se constituit în- 
tr-o contrafortă îndreptată împotriva 
tendințelor' de dreapta din tară. 
Luind cuvîntul la un miting al P.C.G., 
desfășurat la Hamburg. Hermann 
Gautier s-a pronunțat în favoarea u- 
nei lupte comune a comuniștilor, so- 
cial-democratilor si altor forte de
mocratice împotriva pericolului de 
dreapta.

Programul Funtua. Unul 
din cele mai importante proiecte pen
tru amenajare agricolă în Nigeria 
este programul Funtua (în statul 
Kaduna). Se are. în acest sens. în 
vedere modernizarea sectorului a- 
gricol în zona respectivă, prin con
struirea de drumuri, a unor sisteme 
de irigație, precum și utilizarea pe 
scară largă a tehnicii agricole mo
derne.

mată să adopte hotărîri care să con
tribuie la creșterea eficienței trata
tivelor care se poartă în problemele 
dezarmării, la realizarea unor înțe
legeri concrete privind încetarea 
cursei înarmărilor. Vorbitorul a sub
liniat în context răspunderea pe care 
o poartă toate statele, îndeosebi cele 
nucleare și cele cu un potențial mi
litar și economic . mai mare pentru 
realizarea unor înțelegeri reale și 
eficiente în domeniul dezarmării. 
Ministrul bulgar de externe și-a ex
primat în încheiere speranța că se
siunea specială a Adunării Generale 
a O.N.U. va constitui începutul unei 
etape noi, hotăritoare în lupta pen- 

pentru asigurareatru dezarmare, 
păcii generale.

Reprezentantul 
Gauci. a arătat 
buie să meargă 
țiile care s-au făcut pină acum au
zite an de an în acest forum". Vor
bitorul s-a pronunțat pentru adop
tarea de către actuala sesiune a unei 
hotărîri privind declararea Medi- 
teranei ca zonă a păcii, liberă de 
arme nucleare.

în mod practic, acordurile înche
iate pină acum in sfera dezarmării 
nu au dus la încetarea cursei înar
mărilor. ci la expansiunea ei con
trolată — a declarat ministrul de ex
terne al Pakistanului. Agha Shahi. 
Hotărîrile sesiunii 
nuat el. vor trebui 
plin interesele și 
lor lumii a treia.
bările care au avut loc în viata in
ternațională în ultimii 30 de ani.

Maltei, Victor J. 
că sesiunea „tre- 
dincolo de declara-

speciale. a conti- 
să reflecte pe de- 
preocupările țări- 
precum si schim-

★
Miniștrii de externe și șefii de de

legații ai țărilor nealiniate, prezenți 
la New York pentru a participa la 
sesiunea specială a Adunării Gene
rale a O.N.U. asupra dezarmării, s-au 
reunit, luni, la sediul Națiunilor 
Unite pentru a examina problemele 
privind dezarmarea, care figurează 
în comunicatul de la Havana, adop
tat la 20 mai de Biroul de coordona
re al țărilor nealiniate. Rezoluția 
adoptată la această reuniune invită 
sesiunea specială a Adunării Gene
rale a O.N.U. să aprobe principiul 
adoptării de măsuri precise pentru 
încetarea cursei înarmărilor. îndeo
sebi a cursei armamentelor nucleare, 
si cere încetarea dezvoltării, expe
riențelor si producției de arme nu
cleare in vederea eliminării lor fi
nale si a renunțării de către puterile 
nucleare la utilizarea acestor arme.

Declarația președintelui Consiliului Executiv Federal 
Iugoslavia
care se exprimă hotărîrea de a se in
tensifica convorbirile cu privire la 
armamentul convențional și proble
mele dezarmării în Europa centrală. 
O importantă deosebită am acordat 
declarațiilor potrivit cărora marile 
puteri nucleare nu vor' folosi arma 
nucleară împotriva țărilor care nu 
posedă această armă sau a acelora 
pe teritoriul cărora nu se află aseme
nea arme.

Consider — a subliniat 
Giuranovici — că începutul 
rilor generale a demonstrat
convocării sesiunii speciale a Adu
nării Generale consacrate dezarmă
rii. sesiune care constituie un dialog 
deschis într-una din cele mai com
plexe si mai delicate probleme ale 
lumii contemporane.

al R.S.F.
BELGRAD 30 (Agerpres). — Vese

lin Giuranovici. președintele Consi
liului Executiv Federal al R.S.F. Iu
goslavia. a arătat, într-o declarație 
făcută la întoarcerea de la Națiunile 
Unite, unde a condus delegația iu
goslavă la sesiunea specială a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrată 
dezarmării, că R.S.F. Iugoslavia, ca 
tară europeană, a acordat o impor
tantă deosebită faptului că si la ac
tuala sesiune multi vorbitori s-au re
ferit la complexul problemelor dezar
mării legate mai direct de Europa. 
Am ascultat cu atenție — a arătat 
șeful guvernului iugoslav — ideea 
privind convocarea unei conferințe 
europene consacrate dezarmării, ceea 
ce va constitui, probabil, obiectul 
unor analize mai deosebite din par
tea noastră, precum și declarațiile in

transmit: «
In cadrul manifestărilor dedi

cate marcării in Siria a împlit 
nirii a 60 de ani de la formarea 
statului național român unitar, 
la Damasc a avut loc deschi
derea „Săptămînii filmului 
românesc". La festivitate au 
participat A. Lajmi, adjunct al 
ministrului culturii și orientării 
naționale, M. Chahin, directorul 
general al Organismului națio
nal al cinematografiei, funcțio
nari superiori de la Consiliul 
de Miniștri și instituții centrale 
siriene, oameni de artă și cul
tură, un numeros

„Pana de aur a libertă-
Federația internațională a edi

torilor de ziare și publicații a remis, 
la Haga. premiul „Pana de aur a 
libertății" ziariștilor sud-africani 
Percy Qoboza, redactor-șef al coti
dianului „The World" din Johannes
burg, și Donald Woods, redactor-șef 
al lui „Daily Dispatch". Percy Qo
boza. ziarist negru, a fost închis pa
tru luni, iar ziarul pe care-1 con
duce, „The World", a fost interzis. 
Donald Woods, ziarist alb. a fost 
expulzat din Republica Sud-Africa- 
nă în octombrie 1977.

public.

’ scena Teatru- 
t loc premiera 
a lui George

SPANIA

Reluarea lucrărilor 
asupra proiectului 

de Constituție
Cereri pentru interzicerea 

grupării de extremă dreaptă 
„Fuerza Nueva"

MADRID 30 (Agerpres). — Comisia 
constituțională a Congresului Depu- 
taților — camera inferioară a Parla
mentului spaniol —. și-a reluat lu
crările asupra proiectului de Consti
tuție, aprobînd un număr de 5 arti
cole. Comisia, compusă din deputați 
ai tuturor partidelor reprezentate 
în parlament, și-a întrerupt lucrările 
la 2.3 mai, după anunțarea acordului 
intervenit între partidul de guvernă
mînt, Uniunea Centrului Democratic, 
și Partidul Socialist Muncitoresc Spa
niol, care a permis adoptarea, în a- 
ceeași zi, a unui număr de 25 de ar
ticole. Acordul a constituit însă o- 
biectul unor critici din partea unor 
deputați ai Uniunii Centrului Demo
cratic și a altor partide.

★
Peste 3 000 de persoane au partici

pat, luni seara, în fața sediului gu
vernatorului civil din San Sebastian, 
la o demonstrație de protest împotri
va grupării de extremă dreaptă „Fu- 
erza Nueva" (Noua forță). Manifes- 
tanții au cerut interzicerea acestei 
formațiuni teroriste, ale cărei prin
cipale mijloace de acțiune sînt aten
tatele și actele de violență, care a- 
menință viața democratică și pașnică 
a țării.

Săptămîna trecută, mișcarea neo
fascistă „Fuerza Nueva" a organizat 
o întrunire la San 
de incidente între 
forțelor de stînga 
membri ai acestei 
mă dreaptă.

I

Veselin 
dezbate- 
justețea

Sebastian, urmată 
demonstranți ai 
din localitate și 

mișcări de extre-

italiană"
declară primul ministru 

Giulio Andreotti
WASHINGTON 30 (Agerpres). — 

Forța P.C.I. este profund înrădăci
nată în realitatea italiană — a decla
rat, într-un interviu acordat, la Wa
shington, rețelei americane de tele
viziune „N.B.C.", primul ministru al 
Italiei, Giulio Andreotti. El a arătat, 
potrivit agenției A.N.S.A., că rela
țiile de colaborare dintre guvernul 
său și Partidul Comunist Italian au 
fost utile și neprovizorii.

Abordînd, în altă ordine de idei, 
problema recrudescenței acțiunilor 
teroriste într-o serie de țări occiden
tale, Andreotti a apreciat că absența 
unor reforme sociale adecvate nu ar 
reprezenta cauza unică a acestui fe
nomen. Totuși, el a recunoscut că în . 
Italia se pune problema realizării 
unei mai mari justiții sociale.

Referindu-se la întîlnirea pe care 
urmează să o aibă cu președintele 
S.U.A., premierul Andreotti a arătat 
că punctul central al convorbirilor 
îl va reprezenta problema șomajului.

Spre o soluționare negociata

Tur- 
res- 
află 
par-

DE PREIUIINDENI
• NOI ALIAJE. La 

Institutul de fizică al Aca
demiei de științe a R.S.S. Le
tone au fost ’ ‘
care se puteau realiza pină în 
prezent numai în “ 
condițiile lipsei gravitației. Noi
le aliaje se formează din meta
le care, în stare lichidă, nu intră 
in reacții chimice reciproce sau 
nu se amestecă. Avînd greutăți 
specifice diferite, sub influența 
gravitației, aceste metale se se
pară în stare lichidă, așa cum se 
separă uleiul de apă. în condi
țiile Cosmosului, această sepa
rare nu se mai produce, fapt 
atestat și de experiențele efec
tuate în cadrul programului „So- 
iuz-Apollo". Instalația de labo
rator creată în Letonia permite 
influențarea metalelor în stare 
lichidă cu ajutorul unor cimpuri 
electromagnetice prin egaliza
rea greutăților lor specifice.

obținute aliaje
Cosmos, în

• PREMIERĂ IN DO
MENIUL OCEANOGRA
FIEI. Primul satelit de obser
vație oceanografică, „SEA- 
SAT-A", va fi lansat la 24 iunie 
de la baza aeriană Vandenberg, 
din California (S.U.A.) — infor
mează agenția France Presse. 
Satelitul, care are caracter 
experimental, va efectua în fie
care zi cite 14 rotații în jurul 
Pămîntului la o altitudine de 800 
km. Instrumentele sale de cer
cetare oceanografică vor colec
ta, indiferent de condițiile me
teorologice, date cu privire la 
curenții marini, temperatura de 
la Suprafața apei, înălțimea va
lurilor, ghețurile din regiunile 
polare, topografia oceanelor și a 
regiunilor de coastă. Aceste date 
urmează să fie comparate cu 
cele colectate în anumite puncte 
ale mărilor de avioane care 
zboară la mică altitudine, de va
poare și de balize flotante, în 
cadrul unei operațiuni de con
trol menite să verifice exactita
tea informațiilor furnizate de 
satelit. Dacă experiența se va 
dovedi concludentă, „SEA- 
SAT-A“ va putea fi utilizat și în 
scopuri comerciale, pentru ghi
darea vapoarelor pe traseele 
cele mai rapide și mai scurte și 
a pescarilor spre bancurile cele 
mai bogate în pește.

• „SĂPTĂMÎNA AL
PINISMULUI" a fost inau
gurată la Katmandu, capitala 
Nepalului, cu prilejul împlinirii 
a 25 de ani de la escaladarea 
pentru prima dată a virfului E- 
verest, cel mai înalt din lume 
(8 848 m). Aproape toți cei 33 de 
alpiniști de renume care au cu
cerit această înălțime din masi
vul Chomolungma (Munții Hi
malaia) in cursul ultimului sfert 
de veac sînt prezenți la ceremo
niile festive prilejuite de acest 
eveniment. De la prima ascen
siune, realizată de neozeelande
zul Edmund Hillary și de șerpa- 
șul Tensing Norke, din expedi
ția britanică a lui J. Hunt, la 29 
mai 1953, Everestul a mai fost 
escaladat de 65 de persoane (din 
care două femei) de 11 naționa
lități diferite.

La Varșovia, pe 
lui Mare, a avut 
operei „Oedip" < 
Enescu, montată de un colectiv 
al Operei române din București. 
Capodopera enesciană s-a bucu
rat de o primire deosebit de 
caldă. La premieră a asistat am
basadorul țării noastre la Varșo
via, Ion Cozma.

tn cadrul Festivalului inter
național de teatru din Polonia, 
ansamblul Teatrului Național 
„I. L. Caragiale" din București 
a prezentat piesele „Autobiogra
fie" de Horia Lovinescu și „Ro
mulus cel Mare" de Fr. Diir- 
renmatt. Spectacolele s-au bucu
rat de un frumos succes. Tur
neul Naționalului bucureștean 
va continua la Lodz.

Guvernul portughez s a 
întrunit, luni. într-o ședință extraor
dinară. sub președinția premierului 
Mario Soares, și a aprobat decretul- 
lege prin care se pune în execuție 
planul pentru 1978. Planul fusese a- 
probat de parlament luna trecută. 
Consiliul de Miniștri portughez a 
examinat și a dezbătut apoi princi
palele probleme ale politicii agricole.

Extinderea colaborării 
între Cuba și Madagascar. 
Ministrul de externe al R.D. Mada
gascar. Christian Remi Richard, si-a 
încheiat vizita oficială întreprinsă la 
Havana, pe parcursul căreia a con
ferit cu omologul său cubanez. Isi
doro Malmierca. și cu alte oficiali
tăți guvernamental^ ale tării-gazdă. 
După cum precizează agenția Prensa 
Latina, la convorbiri au fost abor
date posibilitățile de extindere Și di
versificare a colaborării bilaterale în 
diverse domenii de activitate. Cei doi 
miniștri de externe au semnat un 
acord de cooperare bilaterală.

Premiile Festivalului de
La Cannes a avut 

loc. marți, ceremonia 
decernării premiilor 
celei de-a XXxi-a e- 
ditii a Festivalului in
ternational al filmului. 
Marele premiu ..La 
Palme d’or" a fost a- 
tribuit filmului ita
lian „L’albero degli 
Soccoli" (..Pomul cu 
saboți"), in regia lui 
Ermanno Olmi. Pre
miile speciale ale ju-

riului au revenit fil
melor „Ciao, Maschio" 
(„Adio. maimuță"), 
realizat de Marco Fer- 
reri (Italia). ..The 
Shout" 
in regia lui 
Skolimovski 
Britanie).

Distincțiile 
cea mai bună 
pretare au revenit ac
trițelor Jill Clayburgh 
(Statele Unite) pentru 
rolul din „O femeie

(Italia).
(„Strigătul"),

Jerzy 
(Marea
pentru 
inter-

la Cannes
singură", și lui Isabelle
Huppert, pentru in
terpretarea din „Vio- 
llette Nozierre". si ac- 

. torului John Voight, 
pentru rolul din „Re
întoarcerea acasă" 
(Statele Unite).

Premiul pentru cea 
mai bună regie a 
fost acordat lui Nagi- 
sa Oshima pentru pe
licula „Imperiul pa
siunii".

a problemelor dintre Grecia și Turcia
WASHINGTON 30. — La Washing

ton a avut loc luni o întrevedere 
între șefii guvernelor Greciei și 
ciei. Constantin Karamanlis și. 
pectiv, Biilent Ecevit, care se 
în capitala americană pentru a 
ticipa la o reuniune a N.A.T.O.

Comunicatul comun publicat la în
cheierea convorbirilor arată că inter
locutorii au procedat la un „larg și 
sincer schimb de opinii asupra tutu
ror problemelor de interes comun". 
Cei doi premieri îsi reafirmă dorința 
de a soluționa pe cale pașnică pro
blemele care au efecte nefavorabile 
asupra relațiilor dintre cele două țări, 
menționează de asemenea comunica
tul. în acest scop, se arată în docu-

ment, în zilele de 4 și 5 iulie, secre
tarii generali ai ministerelor de ex
terne ale celor două țări se vor în- 
tilni la Ankara pentru a relua con
vorbirile începute- în luna aprilie.

★
„Sper că întîlnirea noastră de la 

Washington va constitui o nouă eta
pă spre un dialog fructuos". a decla
rat primul ministru al Turciei; Biilent 
Ecevit, după convorbirile pe care 
le-a avut in capitala S.U.A. cu pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Greciei. Constantin Karamanlis. Pre- 
cizînd că are motive să fie optimist, 
șeful guvernului turc a subliniat că 
a crezut întotdeauna în „necesitatea 
restabilirii bunelor relații si a coo
perării între Turcia si Grecia".

• DUPĂ 62 DE ANI... 
Un țăran a descoperii pe o plajă 
din sudul Australiei o sticlă care 
conține o scrisoare a unor sol
dați australieni aflați la bordul 
unei nave militare în timpul 
primului război mondial. Redac
tată la 30 iulie 1916 și introdu
să în sticla care a fost încre
dințată valurilor Oceanului Pa
cific 
este 
de 7 
nind 
găsi.

în aceeași zi, scrisoarea 
un mesaj optimist, semnat 
militari australieni, conți- 
urări adresate celui ce o va

DEZBATERILE COMITETULUI PARITAR
AL ADUNĂRII CONSULTATIVE A ACORDULUI DE LA LOME 

In favoarea înlăturării barierelor protecționiste, 
a promovării unor relații de cooperare 

reciproc avantajoase
SAINT GEORGE 30 (Agerpres). — 

La Saint George (Grenada) s-au des
chis, luni, lucrările Comitetului pa- 
ritar al Adunării Consultative a 
Acordului de la Lome — acord de 
cooperare economică, încheiat în fe
bruarie 1975, între cele nouă țări 
membre ale Pieței comune si 53 de 
state din Africa, Caraibe și Pacific. 

* Cuvîntul inaugural a fost rostit de 
George Hosten, ministrul de finanțe 
al Grenadei, care a apreciat că Acor
dul de la Lome, cu toate limitele 
sale, 
drul 
reze 
nală 
însă 
serie 
ferindu-se, îndeosebi, la impasul în
registrat în cadrul negocierilor din
tre C.E.E. și „cei 53“ privind prețul 
zahărului, precum și la o serie de 
restricții care împiedică sporirea ex
porturilor pe piețele țărilor membre 
ale Pieței comune.

In altă ordine de 
Hosten s-a referit la 
marilor monopoluri 
asupra eforturilor de 
dependentă ale statelor. De aseme
nea, el a arătat că inflația crescîndă 
în țările occidentale a avut repercu
siuni negative asupra valorii reale a 
ajutorului pentru dezvoltare, primit,

reprezintă un program în ca- 
eforturilor destinate să instau- 
o ordine economică înternațio- 
mai echitabilă. El a condamnat 
maniera în care se aplică o 
din prevederile acordului, re-

idei. George 
jolul nefast al 

internaționale 
dezvoltare in-

prin intermediul unor organizații in
ternaționale. de o serie din cele mai 
sărace țări ale lumii, precum si. în 
ansamblu, asupra veniturilor țărilor 
în curs de dezvoltare.

în cadrul dezbaterilor a reieșit ne
cesitatea intensificării sprijinului 
C.E.E. pentru statele membre ale 
Acordului de la Lome, înlăturării de 
către Piața comună a barierelor pro- 
tecționiste și promovării unor relații 
de cooperare reciproc

★
TOKIO. — La Tokio 

marți, convorbirile între
• guvernamentală japoneză și o dele

gație a Asociației Națiunilor din Asia 
de Sud-Est (ASEAN) privind negocie
rile comerciale multilaterale din ca
drul G.A.T.T., cunoscute sub numele 
de „Runda Tokio". Aceste convorbiri 
se desfășoară la cererea țărilor mem
bre ale ASEAN, care sînt nemulțu
mite de faptul că negocierile multila
terale se desfășoară cu participarea, 
în principal, a țărilor industrializate, 
respectiv Japonia, S.U.A. și țările 
membre ale Pieței comune. Țările 
membre ale ASEAN cer Japoniei să 
sporească importurile de produse a- 
gricole tropicale, să reducă taxele 
vamale la importurile din țările Asiei 
de sud-est și să susțină aceste cereri 
în cadrul negocierilor multilaterale.

• PERFORMANTĂ U- 
NICĂ. Un eveniment puțin 
obișnuit în domeniul științei și 
tehnicii s-a petrecut nu de mult 
în Polonia.
Wojciech 
grupului 
văzători 
tului de 
demiei 
a obținut diploma de 
in științe tehnice, 
electronică. Tema lucrării 
de doctorat : mijloacele tehnice 
care permit orbilor să lucreze la 
ordinatoare. Autorul a pus la 
punct tui mare număr de insta
lații moderne intermediare, cu 
ajutorul cărora nevăzătorii pot 
lucra la mașinile electronice de 
calcul.

Constructorul orb 
Zawistawski, șeful 

de programatori ne
din cadrul Institu- 
informatică al Aca- 

poloneze de știință, 
doctor

specialitatea 
sale

avantajoase.

au început, 
o delegație

• UN DIAMANT DE 
PESTE 350 DE CARATE, 
cîntărind 70 de grame, a fost 
extras din faina Cullinan, din 
apropiere de Pretoria, proprie
tatea unei firme sud-africane. 
Prețioasa piatră, care este con
siderată o descoperire remarca
bilă atît pentru mărimea, cît și 
pentru calitatea și culoarea sa 
excepționale, este în prezent 
prelucrată în mare secret la 
hannesburg. Se apreciază 
după șlefuire, diamantul 
avea o valoare de peste 12
lioane de dolari. Mina Cullinan 
a devenit cunoscută în 1905, cînd 
din ea a fost scos la lumină un 
diamant de 3 025 de carate, cel 
mai mare descoperit pină acum.

Jo- 
că, 
va 

mi-
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