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Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la marea adunare populară din București 
organizată cu prilejul aniversării a 130 de ani 

de la revoluția burghezo - democratică 
din 1848 și a 30 de ani de la naționalizarea 

principalelor mijloace de producție 
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gioase firme industriale, au fost

semnate importante documente

oficiale, acorduri și înțelegeri,

care deschid noi și ample per

spective intensificării cooperării

economice româno-britanice,

in interesul reciproc, al cauzei

colaborării internaționale
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nivel înalt, al negocierilor

reprezentanții unor presti

rezultat al convorbirilor
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Joi după-amiază, la „Banqueting 
House", impozant edificiu guverna
mental rezervat desfășurării unor 
importante evenimente politice, a 
avut loc ceremonia semnării Declara
ției comune cu privire la convorbi
rile dintre președintele Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și primul ministru al 
Regatului Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord, James Callaghan.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru James Callaghan 
semnează acest important document 
care consemnează rezultate1 e deose
bit de fructuoase ale vizitei efec
tuate de șeful statului român, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Marea Britanie, la invitația regi
nei Elisabeta a Il-a și a ducelui de 
Edinburgh, ale convorbirilor la nivel

înalt româno-britanice purtate în 
aceste zile la Londra.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
premierul James Callaghan își string 
mina, se felicită reciproc.

După semnarea Declarației comu
ne, primul ministru James Callaghan 
si președintele Nicolae Ceaușescu au 
rostit alocuțiuni.

Din parea română la ceremonia 
semnării au luat parte tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului. Ștefan Andrei, 
ministru ai afacerilor externe. Vasile 
Pungan, ministru la Președinția re
publicii Socialiste România, șef al 
grupului de consilieri ai președinte
lui ■republicii, Ion Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
alte persoane oficia'e române.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu

• - ¥ 1 <*• • 1 Aau oferit un banchet oficial în onoarea
reginei Elisabeta a Il-a și a ducelui de Edinburgh

Joi seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena 
noarea 
ducelui 
oficial 
„Claridge“ din capitala britanică.

Au luat parte regina mamă Eli
sabeta, prințul Charles al Țării

România, și
Ceaușescu au oferit în o- 
reginei Elisabeta a Il-a și a 
de Edinburgh un banchet 
în saloanele Hotelului

Galilor (Wales), ducele și ducesa 
de Kent, ducele și ducesa de Glou
cester, prințesa Alexandra, 
cum și primul ministru 
Callaghan, lordul cancelar l 
Jones, ministrul afacerilor < 
și ale Commonwealthului, 
Owen, ministrul de interne, Mer- 
lyn Rees, ministrul industriei, Eric 
Varley. Printre invitați s-au

, pre- 
James 

Elwyn.- 
externe 

David

mărat Margaret Thatcher, liderul 
Partidului Conservator, Ron Hay-
(Continuare în pag. a Il-a)

(Continuare în pag. a IlI-a)

In timpul ceremoniei semnării Declarației comune
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înalta răspundere și buna organizare asigură

REALIZAREA RITMICĂ
SI INTEGRALĂ

A PRODUCȚIEI FIZICE
în ansamblul măsurilor adoptate 

de Plenara C.C. al P.C.R. din martie 
a.c. pentru perfectionarea conducerii 
și planificării economico-financiare 
o importanță deosebită au preve
derile referitoare la introducerea 
valorii producției nete si a produc
ției fizice ca indicatori de bază ai 
activității economice. Pentru a pre
găti condițiile necesare introducerii 
noilor indicatori, la comitetul de 
partid al întreprinderii de utilaje și 
piese de schimb din București, a avut 
ioc o consfătuire de 
argumentele aduse 
re cu acel prilej

lucru. Dintre 
in dezbate- 
ne-a reținut 

atenția un calcul făcut de unul din 
participanti : dacă în perioada care 
a trecut din acest an. in loc să fie 
îndeplinit si depășit — asa cum s-a 
intimplat in realitate — planul pro
ducției fizice ar fi 
mai in proporție 
de 99.99 ia sută, 
atunci producția 
netă ar fi repre
zentat doar 97,12 
la sută din sar
cina prevăzută.

Acest argument 
explică cit se poa
te de convingător 
corelația nemij
locită dintre pro
ducția fizică și 
rolul hotăritor pe 
fabricarea tuturor produselor pre
văzute în creșterea valorii nou 
create. Dacă pină la introducerea 
noului mecanism. în virtutea diver
selor cauze mai mult sau mai puțin 
obiective, a unor dereglări în meca
nismul productiv, se mai admiteau 
..derogări" în îndeplinirea planului 
în structura sortimentală prevăzută, 
exprimîndu-se părerea că răminerile 
în urmă Ia unele produse pot fi aco
perite prin depășiri la alte sorti
mente. acum problema se pune in 
cu totul alți termeni : întreaga aten
ție trebuie să fie concentrată asupra 
realizării cu strictete a producției 
fizice în structura prevăzută în plan, 
potrivit clauzelor stabilite in con
tractele economice. O cerință apa
rent mai puțin lesne de îndeplinit 
în condițiile specifice ale acestei în
treprinderi — unul din principalii 
furnizori de utilaje și piese de schimb 
pentru unitățile din industria cimen
tului și materialelor de construcții, 
exploatării și prelucrării lemnului 
ș.a. — în al cărei nomenclator de 
fabricație figurează în fiecare lună, 
între altele, 30 tipuri de utilaje com
plexe, multe dintre ele unicate, pre
cum și 2 500 tipuri de piese de 
schimb.

— De la bun început se impunea 
o optică nouă în pregătirea, progra
marea si urmărirea realizării pro
ducției fizice — ne-a spus tovarășul 
Constantin Georgescu, secretarul co-

fost realizat nu-

mitetului de partid și președinte al 
consiliului oamenilor muncii. Nu se 
mai putea admite concepția unor ca
dre tehnice că unele produse ar fi mai 
importante decit altele, că ar trebui 
să acordăm prioritate celor cu valori 
mari — adică cu pondere ridicată 
în producția globală. Pe această 
temă am inițiat o largă dezbatere 
in toate secțiile întreprinderii, la fie
care loc de muncă, pentru ca oa
menii să înțeleagă limpede pă este 
în interesul economiei naționale, al 
întreprinderii si al fiecăruia dintre 
ei ca structura sortimentală a pro
ducției să fie respectată riguros, 
urmărindu-se realizarea integrală a 
producției fizice, corespunzător con
tractelor încheiate cu beneficiarii. 
Pe baza propunerilor făcute in ca
drul acestei dezbateri, consiliul oa
menilor muncii

Din experiența colecti
vului întreprinderii de 
utilaje și piese de 
schimb din București

producția netă, 
• care îl are

a stabilit un pro
gram detaliat, cu 
sarcini concrete 
pe compartimen
te și sectoare de 
fabricație, defal
cate pe zile, de
cade și luni, pro
gram menit să 
asigure realizarea 
ritmică si inte
grală a producției 
fizice. Pornind de 
revin din contrac-la obligațiile ce ne

tele economice, am revizuit întregul 
sistem de pregătire, programare și ur
mărire a producției. Se cunoaște acum 
cu precizie la fiecare loc de muncă, 
cînd trebuie introdus în fabricație 
un anumit produs, cînd trebuie ter
minat. ce măsuri se impun pentru 
ca fiecare comandă să fie onorată 
la termenul stabilit. Am reușit să' 
punem astfel la punct programe de 
fabricație pe ateliere si formații de 
lucru care se constituie în instru
mente eficiente de urmărire si fina
lizare a producției fizice. în confor
mitate cu contractele încheiate, pen
tru realizarea unor produse' de ca
litate. în condiții de eficientă supe
rioară.

Dar lucrurile nu s-au oprit aici. 
Deosebit de eficiente s-au 
în acest sens măsurile
în vederea mai bunei organizări a 
producției. Bunăoară. în mai multe 
sectoare de fabricație, execuția pro
duselor a fost concepută in fluxuri 
tehnologice' 
un ritm înalt 
folosire a 
precum si a
această cale. în secția montai se în
registrează creșteri ale productivi-

dovedit 
Breconizate

continue, care permit 
de lucru, o mai bună 

mașinilor si utilajelor, 
timpului de lucru. Pe

(Continuare in pag. a V-a)

DECLARAȚIE COMUNA

tovarășei Elena Ceaușescu în Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord, președintele Nicolae 
Ceaușescu a avut convorbiri oficiale cu primul mi
nistru James Callaghan, in zilele de 14 și 15 iunie 1978.

La convorbiri au participat :
Din partea română: Gheorghe Oprea, prim viceprim- 

minisiru al guvernului. Ștefan Andrei, ministru al 
afacerilor externe, Vasile Pungan, ministru la Pre
ședinția Republicii Socialiste România, șef al grupului 
de consilieri ai președintelui republicii. Ion Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de mașini, Constan
tin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice internaționale, și Pretor 
Popa, ambasadorul României la Londra.

Din partea britanică : dr. David Owen, secretar de 
stat pentru afaceri externe și ale Commonwealthului, 
Edmund Dell, secretar de stat pentru comerț, Gerald 
Kaufman, ministru de stat la Departamentul Industriei, 
Michael Pa'.liser, subsecretar de 
Ministerul Afacerilor Externe și

stat permanent la 
ale Commonwealth-

în cadrul convorbirilor, desfășurate într-o atmosferă 
caldă și prietenească, a avut loc un amplu schimb de 
păreri cu privire la evoluția relațiilor româno-britanice 
și la posibilitățile de dezvoltare a acestora în viitor. 
Au avut Ioc, de asemenea, discuții largi cu privire la 
problemele internaționale actuale.

Cele două părți au reafirmat importanta Declarației 
comune a Republicii Socialiste România si a Regatului 
Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, semnată 
de președintele Nicolae Ceaușescu și primul ministru 
Harold Wilson la București, la 18 septembrie 1975.

Ambele părți au luat notă cu satisfacție de progre
sele excelente înregistrate de atunci în dezvoltarea 
relațiilor și cooperării româno-britanice și au fost de 
acord că actuala vizită de stat a președintelui Nicolae 
Ceaușescu reprezintă o nouă etapă importantă în acest 
proces.

Ele au fost de acord să continue să acționeze pentru 
intensificarea relațiilor și cooperării bilaterale și să
(Continuare în pag. a Il-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

JAMES CALLAGHAN
Primul ministru

al Regatului Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord

»
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V|ZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU jN MAREA BRITAN IE

Președintele Nicolae Ceaușescu

și tovarășa Elena Ceaușescu
au oferit un banchet oficial în onoarea reginei

Elisabeta
(Urmare din pag. I)
wad, secretarul general al Parti
dului Laburist, John Pardoe, lider 
adjunct al Partidului Liberal, 
membri ai Camerei Comunelor și 
ai Camerei Lorzilor, reprezentanți 
ai cercurilor economice și finan
ciare, alte persoane oficiale bri
tanice.

Au participat Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al guver
nului, Ștefan Andrei, ministrul a- 
facerilor externe, Vasile Pungan, 
ministru la Președinția republicii^ 
șeful grupului de consilieri ai pre
ședintelui, Ion Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
celelalte persoane oficiale române.

a ll-a și a
în cursul banchetului, președintele 

NICOLAE CEAUȘESCU a rostit 
următorul toast:

Maiestate,
Altețe,
Doamnelor și domnilor,
Doresc încă o dată să exprim 

mulțumirile noastre pentru pri
mirea acordată, pentru ospitalita
tea și rezultatele bune pe care le 
avem in vizita făcută în frumoasa 
dumneavoastră țară.

Sigur, nu am de gînd să sinteti
zez aceste rezultate, deși, de obicei, 
sint tentat să fac întotdeauna acest 
lucru. Doresc, totuși, să declar că 
plecăm cu impresii deosebit de 
bune despre vizita, despre convor
birile cu dumneavoastră, cu pri
mul ministru, despre acordurile pe

ducelui de
care le-am încheiat și declarația 
pe care am semnat-o astăzi.

Sintetizind, cred că am ajuns la 
concluzia că trebuie să facem to
tul pentru a trăi in pace, pentru 
ca fiecare națiune să fie liberă și 
independentă, să poată să-și orga
nizeze viața așa cum o dorește, 
fără nici un amestec din afară. 
Bazindu-mă tocmai pe aceste înțe
legeri și pe această concluzie, con
sider că se deschid perspective 
deosebit de bune pentru colabo
rarea româno-britanică viitoare, 
atît pe plan bilateral, cit și in so
luționarea problemelor internațio
nale. '

Iată de ce vom părăsi miine 
Anglia cu impresii deosebit de plă
cute și cu convingerea că vizita a 
deschis perspective noi unor relații

Edinburgh
mai bune intre popoarele noastre 
și servește cauzei păcii și colabo
rării internaționale.

Aș dori să ridic acest pahar pen
tru o bună colaborare și prietenie 
trainică intre popoarele noastre 1

In sănătatea Maiestății Voastre 
și a Alteței Voastre ! (Aplauze).

Mulțumind pentru toastul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
regina ELISABETA A ll-A 
a invitat, la rîndul său, pe cei pre- 
zenți să toasteze in sănătatea șefu
lui statului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Banchetul oficial s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cordia
litate, sub semnul dorinței de a în
tări și dezvolta prietenia și colabo
rarea româno-britanică.

DECLARAȚIE COMUNĂ 
cu privire la convorbirile avute de președintele Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, cu primul ministru al Regatului Unit al Marii Britanii 

și Irlandei de Nord, James Callaghan
(Urmare din pag. I)
promoveze securitatea și cooperarea in Eu
ropa, menținerea și Întărirea păcii și secu
rității internaționale, solutionarea probleme
lor internaționale actuale și făurirea unei lumi 
mai bune. Ele au subliniat importanta princi
piilor cuprinse In Declarația din 1975 privind 
relațiile reciproce dintre cele două state in ve
derea promovării prieteniei dintre popoarele 
român și britanic, a păcii și cooperării Interna
tionale.

Ele au fost de acord că intîlnirile la nivelul 
cel mai înalt vor continua să fie un factor 
determinant in dezvoltarea cuprinzătoare a rela
țiilor bilaterale, iar contactele și consultările să 
fie dezvoltate la toate nivelurile și in toate do
meniile de interes reciproc.

Cele două părți au discutat in profunzime evo
luția schimburilor comerciale și cooperării in
dustriale din ultimii ani și au examinat posibili
tățile de progres in continuare. Ele și-au ex
primat satisfacția in legătură cu creșterea co
merțului și cooperării, ca urmare a intilnirilor 
Ia nivelul cel mai înalt și a semnării acordului 
pe termen lung de colaborare economică și 
cooperare industrială și tehnologică, și au reafir
mat hotărîrea lor de a acționa pentru creșterea 
pînă in 1980 a volumului anual de comerț. în 
ambele direcții, de două ori și jumătate în com
parație cu nivelul atins in 1974.

Ele au exprimat, totodată, hotărîrea lor ca 
vizita de stat să marcheze un pas important în 
dezvoltarea relațiilor economice. Ele au eviden
țiat necesitatea ca întreprinderile comerciale din 
țările lor să folosească pe deplin potențialul 
pentru comerțul bilateral, cooperarea economi
că și Industrială și colaborarea pe terte piețe 
între cele două țări și au convenit să sprijine 
activitatea Comisiei guvernamentale mixte ro
mâno-britanice îndreptată in acest scop. în acest 
context, ele au recunoscut importanța schimbu
rilor de informații, a discuțiilor pe linie comer
cială și tehnică cu privire la domeniile în care 
există posibilități de cooperare, a participării la 
tîrguri comerciale, a stabilirii de programe de 
cooperare intre firme și întreprinderi, precum 
și a constituirii de societăți mixte. Ele au evi
dențiat acordurile G.A.T.T. și poziția acordată 
României prin sistemul generalizat de preferin
țe al Comunității Economice Europene, ca mij
loace de facilitare a accesului produselor româ
nești pe pletele Comunității Economice Euro
pene, și au exprimat dorința lor ca toate păr
țile să contribuie la încheierea cu succes a ne
gocierilor comerciale multilaterale, care să ducă 
la desființarea restricțiilor, barierelor și obsta
colelor puse in calea dezvoltării continue a co
merțului.

Cele două guverne au semnat memorandumuri 
de Înțelegere privind cooperarea în industria 
aeronautică și cooperarea tehnologică în dome
niul explorării și exploatării maritime de pe
trol și gaze.

Cele două părți au luat notă cu satisfacție 
de semnarea acordurilor Intre industria aero
nautică română și British Aerospace și Rolls 
Royce privind cooperarea pe termen lung in 
construirea de avioane B.A.C.-1-H și motoare 
pentru avioane. Ele au relevat, de asemenea, 
importanța documentelor semnate între orga
nizații economice românești șl grupurile de fir
me britanice Imperial Chemical Industries, 
Northern Engineering Industries, Shell Interna
tional Petroleum Company, Consiliul Național 
al Cărbunelui și altele.

Ele au exprimat convingerea că aceste măsuri 
vor oferi o bază solidă pentru creșterea in con
tinuare a comerțului și a cooperării dintre cele 
două țări.

Cele două părți au confirmat interesul lor in

cooperarea bilaterală in domeniul transportului 
in țările respective. S-a făcut referire la nece
sitatea revederii acordului existent privind 
transportul rutier și ș-a semnat un memoran
dum revizuit privind aranjamentele viitoare cu 
privire Ia cooperarea bilaterală în domeniul 
transportului în probleme de interes șl preocu
pare mutuală.

Ele au semnat, de asemenea, un Protocol de 
înțelegere referitor la extinderea cu incă un 
an a cooperării tehnico-știintifice in domeniul 
agriculturii și industriei alimentare, inițiată in 
1976.

Cele două părți au luat notă de încheierea 
unor acorduri de cooperare tehnico-științifică 
intre instituții de cercetare din cele două țări 
și au convenit să încurajeze în continuare a- 
ceastă cooperare.

Ele au semnat, de asemenea, o Convenție de 
asistentă juridică în probleme civile și comer
ciale, care a fost recunoscută ca necesară in 
contextul creșterii volumului schimburilor co
merciale și al altor schimburi între cele două 
țări.

Cele două părți au confirmat dorința lor de 
a extinde și diversifica schimburile culturale 
ca mijloc de promovare a cunoașterii mai de
pline intre cele două popoare. In acest scop, a 
fost semnat un Acord de cooperare în dome
niile invățămintului, științei și culturii și s-a 
procedat la un schimb de scrisori privind în
ființarea reciprocă de centre culturale. Cele 
două părți au convenit organizarea unei mese 
rotunde româno-britanice la care să se discute 
probleme bilaterale și internaționale de interes 
comun. »

Ele au exprimat, de asemenea, dorința de a 
întări și diversifica schimburile și cooperarea 
intre tineri șl organizații de tineret din cele 
două țări și de a Încuraja contribuția pe care 
tînăra generație să o aducă la dezvoltarea re
lațiilor de prietenie dintre popoarele român și 
britanic, de a promova pacea și înțelegerea in
tre popoare.

Cele două părți și-au exprimat preocuparea 
cu privire la fragilitatea procesului destinderii 
și au subliniat necesitatea intensificării efortu
rilor pentru a asigura ca acest proces să fie 
continuat pînă va deveni ireversibil. In acest 
context, ele au reafirmat importanta aplicării 
integrale în practică, de către toate statele par
ticipante, a prevederilor Actului final al Con
ferinței pentru securitate și cooperare în Eu
ropa, care constituie un cod de conduită în re
lațiile internaționale, bazat pe principiile ega
lității depline și respectului mutual intre state. 
Ele au subliniat, de asemenea, necesitatea ca 
toate țările participante să pună in aplicare 
acest cod de conduită în relațiile lor, atît între 
ele, cit și cu toate celelalte țări din lume, și ca 
prevederile Actului final să fie extinse la toate 
celelalte continente.

Ambele părți și-au exprimat dezamăgirea că 
rezultatele recentei Reuniuni de Ia Belgrad au 
fost mai puțin satisfăcătoare decit se aștepta. 
Ele au căzut de acord eu privire la importanța 
pregătirii temeinice a următoarei Reuniuni de 
Ia Madrid, in 1980, pentru a asigura ca aceas
tă reuniune să dea un nou impuls întăririi în
crederii, securității și cooperării în Europa.

Ele au evidențiat că progresul înregistrat în 
domeniul politic trebuie să fie însoțit de pro
grese în aspectele militare ale securității, in
clusiv de eforturi pentru diminuarea confrun
tării militare și promovarea dezarmării.

Cele două părți au fost de acord că dezvol
tarea relațiilor prietenești și de bună vecină
tate intre țările din Balcani va contribui Ia 
întărirea securității șl intensificarea cooperării 
in Europa.

Cele două părți au subliniat necesitatea de

a acționa împreună pentru a contribui la reali
zarea unor relații economice internaționale mai 
echitabile, care să conducă ia lichidarea sub
dezvoltării ce afectează încă o mare parte a 
omenirii, la lărgirea comerțului internațional, la 
întărirea stabilității economice mondiale șl la 
stabilizarea prețurilor materiilor prime și să 
faciliteze accesul tuturor statelor la cuceririle 
științei și tehnicii și creșterea nivelului de ci
vilizație al tuturor țărilor. Ținind seama că 
lumea este confruntată cu probleme economice 
serioase și interdependente, ambele părți au 
salutat eforturile îndreptate spre realizarea 
unui nivel mai ridicat al activității economice 
mondiale, de pe urma căruia vor beneficia toate 
țările.

Ambele părți au evidențiat necesitatea ur
gentă a progresului în domeniul dezarmării și 
elaborării unei strategii puse de acord, care să 
conducă in cele din urmă la dezarmarea gene
rală și completă, sub un control internațional 
strict și eficace. Ele au fost de acord in a atri
bui o importantă deosebită sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consacrată dezar
mării, care se desfășoară la New York. Ele 
și-au exprimat speranța că această sesiune va 
deschide noi perspective in abordarea proble
mei dezarmării și va conveni recomandări des
tinate realizării unor progrese reale pe calea 
dezarmării, in special a dezarmării nucleare.

Cele două părți și-au exprimat voința de a 
acționa pentru rezolvarea durabilă a probleme
lor multiple și complexe care confruntă ome
nirea, cu participarea activă la viața interna
țională a tuturor statelor, mari sau mici. Ele 
au fost de acord să acționeze ferm pentru re
zolvarea prin mijloace pașnice a tuturor con
flictelor între state și pentru excluderea din 
viața internațională a folosirii forței sau ame
nințării cu forța.

Cele două părți au înregistrat cu satisfacție 
acordul larg cu privire ia măsurile necesare in 
vederea realizării păcii în Orientul Apropiat. Ele 
și-au exprimat hotărirea lor comună de a în
curaja eforturile îndreptate spre realizarea unei 
reglementări pașnice, juste, cuprinzătoare și 
durabile a conflictului, bazată pe retragerea 
Israelului din teritoriile ocupate ca urmare a 
războiului din 1967 ; respectarea drepturilor le
gitime ale poporului palestinian ; asigurarea in
dependenței, integrității teritoriale și a securi
tății tuturor statelor din regiune. In acest scop, 
ele au subliniat necesitatea negocierilor intre 
toate părțile interesate, cu reprezentarea po
porului palestinian. Ele au subliniat, totodată, 
rolul important al Organizației Națiunilor Unite 
în realizarea unei reglementări in Orientul 
Apropiat.

Ambele părți au căzut de acord asupra nece
sității reglementării pașnice, pe calea negocie
rilor, a tuturor problemelor existente intre sta
tele africane. Cu privire la Rhodesia, ele au 
reafirmat sprijinul lor pentru dreptul inaliena
bil al poporului Zimbabwe la autodeterminare și 
pentru transferul puterii către majoritatea afri
cană, care să ii permită să-și făurească o viață 
liberă și independentă, fără intervenție străină. 
De asemenea, ele au exprimat sprijinul lor 
pentru dreptul poporului din .Namibia Ia inde
pendență și suveranitate națională. Ele au evi
dențiat necesitatea eliminării discriminării ra
siale și a politicii de apartheid promovate de 
Africa de Sud. Cele două părți au convenit să 
acționeze pentru întărirea rolului Organizației 
Națiunilor Unite în menținerea și consolidarea 
păcii internaționale, in dezvoltarea cooperării 
intre toate popoarele, in promovarea aplicării 
normelor dreptului internațional în raporturile 
dintre state ; pentru îmbunătățirea și creșterea 
eficienței activității organizației ; pentru inten
sificarea colaborării între cele două țări în ca
drul O.N.U. și în alte organizații și eonferințe 
internaționale.

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE
NICOLAE CEAUȘESCU
Liderul Partidului Conservator, Margaret Thatcher

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a primit joi dimineață, la Palatul 
Buckingham, pe doamna Margaret 
Thatcher, liderul Partidului Conser
vator din Marea Britanie.

Liderul Partidului Conservator și-a 
exprimat satisfacția deosebită pen
tru ,prilejul.de a.,se reîntîlni, pe pă- 
mîntul britahicP cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, apreciind că vizita de stat 
în Regatul Unit — salutată cu căl
dură de cercurile politice, de întrea
ga opinie publică din Marea Brita
nie — va marca, neîndoios, o con

tribuție de cea mai mare însemnă
tate la extinderea și adincirea ra
porturilor de conlucrare prietenească, 
în cele mai diferite domenii de ac
tivitate, dintre popoarele celor două 
țări.

în cursul convorbirii care a avut 
loc s-a evidențiat că evoluția as
cendentă a colaborării româno-brita
nice, corespunzind pe deplin intere
selor ambelor țări și popoare, se în
scrie ca un aport concret la tradu
cerea în viață a Actului final de la 
Helsinki, la statornicirea pe conti
nentul european și în lume a unei 
atmosfere de destindere și înțelege
re. în acest context, s-a evocat con

tribuția pe care organizațiile politi
ce din cele două țări o pot aduce 
la lărgirea relațiilor de priete
nie și cooperare româno-britanice.

Au fost abordate, totodată, unele 
probleme ale situației internaționale, 
subliniindu-se necesitatea intensifi
cării eforturilor pentru făurirea unei 
lumi in care toate națiunile să aibă 
posibilitatea unei dezvoltări pașnice.

întrevederea, la care a fost pre
zent John Davies, deputat, purtăto
rul de cuvînt al Partidului Conser
vator în Camera Comunelor pentru 
problemele de politică externă, s-a 
desfășurat într-o ambianță de prie
tenie și cordialitate.

Liderul Partidului Liberal, David Steel

în cursul dimineții de joi, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, a 
primit, la Palatul Buckingham, pe 
David Steel, liderul Partidului Libe
ral din Marea Britanie.

în timpul convorbirii s-a exprimat 
satisfacția pentru bunele relații din
tre România și Marea Britanie pe 
diferite planuri, apreciindu-se că a- 
cest curs este în folosul ambelor țări 
și popoare, al cauzei cooperării și 
înțelegerii în lume. în acest cadru, 
s-a subliniat însemnătatea vizitei de

6tat pe care o efectuează în Marea 
Britanie președintele Nicolae 
Ceaușescu, s-a exprimat dorința de 
a dezvolta șl în viitor raporturile de 
colaborare prietenească dintre po
poarele român și britanic, dintre or
ganizațiile politice din cele două țări, 
care pot contribui la adincirea și di
versificarea cooperării româno-brita
nice, la promovarea idealurilor de 
pace și înțelegere în Europa și in 
lume.

Schimbul de vederi în probleme

actuale ale vieții internaționale a e- 
vidențiat necesitatea unor eforturi 
susținute din partea forțelor politi
ce, opiniei publice din toate țările, 
pentru crearea unui climat de pace, 
securitate și cooperare în Europa și 
pe întreg globul. în acest cadru, s-a 
relevat importanța realizării angaja
mentelor asumate la Conferința de 
la Helsinki, cu precădere a unor 
măsuri de dezarmare și dezangajare 
militară.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

SEMNAREA UNOR DOCUMENTE

Contracte cu firmele British Aerospace 
și Rolls Royce

în prezenta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu si a tovarășei Elena 
Ceausescu, ioi a avut loc. la Bristoî- 
Filton, semnarea unor contracte. Au 
fost semnate Contractul-licență cu Bri
tish Aerospace privind fabricarea 
în România a avionului B.A.C.-î-ll 
șl Contractul-cadru de cooperare 
cu firma Rolls Royce pentru fa
bricarea în România a motoru

lui cu care va fi echipat acest 
avion. Din partea română con
tractele au fost semnate de Gheor
ghe Boldur, adjunct al ministru
lui Industriei construcțiilor de ma
șini. iar din partea britanică, de 
Allen Greenwood, vicepreședinte al 
Corporației British Aerospace, si de 
Donald Pepper, vicepreședinte al 
firmei Rolls Royce.

Cu privire la cooperarea în 
domeniul industriei cărbunelui, 

petrolului și petrochimiei
în cursul Zilei de miercuri. Con

stantin Stanciu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a semnat 
cu Derek Ezra, președintele Consi
liului național britanic al cărbunelui. 
Memorandumul privind cooperarea 
în domeniul industriei cărbunelui, șl 
cu M. Sellers, șef de departament la 
Shell International Petroleum. Me
morandumul privind cooperarea eco
nomică și tehnică în domeniul petro
lului și petrochimiei.

prilejul.de
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VIZITA DE STA£ A ^REȘEDINTELU[ NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU ÎN MAREA BRITANIE
Convorbire între președintele Nicolae Ceaușescu 

și primul ministru James Callaghan
Imagini de la vizita făcută la firmele 

British Aerospace și Rolls Royce

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, s-a întîlnit, la Palatul Buckin
gham. cu primul ministru al Marii 
Britanii, James Callaghan.

Cu acest prilej a fost continuat 
fructuosul dialog dintre șeful statu

Ceremonia semnării
(Urmare din pag. I)

Din partea britanică au fost pre- 
zenti David Owen, ministrul aface
rilor externe si ale Commonwealthu- 
lui. Edmund Dell, ministrul comer
țului. J. Dickson Mabon, ministru de 
stat la Ministerul Energiei, alte per
soane oficiale.

Au fost de fată ambasadorul 
României la Londra. Pretor Popa, și 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești, Reginald Louis Seconde.

★

Cu același prilej, tovarășul GheOr- 
Ehe Oprea, prim viceprim-ministru 
al guvernului, si Edmund Dell, mi
nistrul britanic al comerțului, au

Cuvîntul primului ministru
James Callaghan

Cuvintul președintelui 
Nicnlae Ceausescu

Domnule președinte.
Doamnelor și domnilor.
Mai întîi, as ruga pe cei de fată 

să ne scuze pentru întîrziere, care 
s-a datorat faptului că am avut o 
nouă rundă de convorbiri cu pre
ședintele Ceaușescu.

Sint foarte fericit, domnule pre
ședinte. că am prilejul să vă adresez 
un salut de bun venit în această 
clădire, acum cînd vizita dumnea
voastră este pe terminate.

Uons.der că această vizită a fost 
un foarte mare succes din punctul de 
vedere ai Marii Britanii și noi sin- 
tem incînlați de a vă avea aici ca 
oaspeți ai Maiestății Sale regina. 
Adresez, de asemenea, mulțumirile 
mele miniștrilor prezenți, pentru ac
tivitatea constructivă pe care au des
fășurat-o.

Principalul rezultat al convorbirilor 
care au avut loc este consemnat in 
Declarația comună pe care am sem
nat-o în cadrul acestei ceremonii.

De asemenea, în cursul vizitei 
dumneavoastră, au fost semnate un 
număr de alte documente importante.

Miniștrii noștri de externe au sem
nat un acord cultural despre care 
îmi exprim speranța că va conduce 
la schimburi sporite în acest dome
niu intre cele două țări ale noastre.

De asemenea, ei au efectuat un 
schimb de scrisori privind înființarea 
unor centre culturale si au semnat o 
convenție în probleme juridice.

Colegul meu. ministrul comerțului, 
a semnat cu prim viceprim-minisirul 
român un document privind coope
rarea in domeniul aeronauticii, iar 
ministrul de stat la Departamentul 
Energiei a semnat cu ministrul român 

lui român și premierul britanic pri
vind extinderea pe multiple planuri 
a colaborării dintre cele două tari, 
subliniindu-se că vizita președinte
lui Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, la invita

semnat Memorandumul de Înțelegere 
privind cooperarea in industria aero- 
spatială între Guvernul Republicii 
Socialiste România si Guvernul Re
gatului Unit al Marii Britanii și Ir
landei de Nord.

Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, si David Owen, 
ministrul britanic al afacerilor exter
ne și ale Commonwealthului, au 
semnat Acordul de cooperare în do
meniile învățămîntului. stiintei și 
culturii între Guvernul Republicii 
Socialiste România si Guvernul Re
gatului Unit al Marii Britanii și Ir
landei de Nord, precum și Conven
ția între Republica Socialistă Româ
nia si Regatul Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord privind asistența 

al industriei construcțiilor de mașini 
un document privind cooperarea in 
domeniul tehnologiei petrolului și 
gazului off-shore.

Noi am acumulat multă experiență 
in ultimul deceniu si sîntem foarte 
fericiți că dumneavoastră veți împăr
tăși experiența noastră, fără un cost 
prea ridicat, dar în avantajul reci
proc al ambelor părți.

Cred că aceste documente vor con
duce la o cooperare sporită între cele 
două țări ale noastre. Desigur, au 
fost semnate și memorandumuri pri
vind înțelegeri asupra cooperării in
tre cele două țări în domeniile a- 
griculturii și transporturilor. Numă
rul și importanta documentelor care 
au fost semnate demonstrează con
tinua dezvoltare a relațiilor dintre 
cele două țări ale noastre și aceasta 
s-a remarcat în mod deosebit in do
meniul comerțului. Personal, sînt 
foarte fericit că vizita dumneavoas
tră de astăzi de la Filton s-a în
cheiat cu deplin succes.

Nu pot decit să-mi exprim spe
ranța că și dumneavoastră veți con
sidera vizita efectuată la fel de me
ritorie cum o considerăm si noi.

Dumneavoastră ați stabilit un o- 
biectiv foarte ambițios pentru extin
derea comerțului dintre țările noas
tre. Noi vom încerca să na ridicăm 
la nivelul acestui obiectiv si aș dori 
să vă mulțumesc pentru faptul că 
ați ajutat, făcînd din vizita dumnea
voastră o contribuție majoră la dez
voltarea relațiilor dintre cele două 
țări ale noastre, și pentru că ați 
adus aceste relații la un nivel mult 
mai inalt.

Vă mulțumesc foarte mult pentru 
această vizită. 

ția reginei Elisabeta a II-a si a du
celui de Edinburgh, a deschis per
spective noi pentru adîncirea conlu
crării și cooperării româno-britanice.

De asemenea, s-a procedat la un 
schimb de vederi asupra unor pro

Declarației comune
9

juridică in materie civilă si comer
cială.

Ion Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, și J. Dickson 
Mabon, ministru de stat la Ministe
rul Energiei, au semnat Memorandu
mul de înțelegere între Guvernul Re
publicii Socialiste România si Gu
vernul Regatului Unit al Marii Bri
tanii și Irlandei de Nord privind 
cooperarea tehnologică în probleme 
de explorări și exploatări off-shore 
de petrol și gaze.

De asemenea. Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale. si F.H. Goodwin, adjunct 
al ministrului britanic al agriculturii, 
pescuitului și alimentației, au sem

Domnule prim-ministru.
Domnilor miniștri,
Doamnelor și domnilor,
Aș dori să mă alătur și eu scuze

lor cerute de domnul prim-ministru 
pentru întîrziere. Insă, tinind seama 
că ea a fost determinată de conti
nuarea convorbirilor asupra unor 
probleme de interes comun, cred că 
și aceasta se înscrie în cadrul dez
voltării colaborării dintre țările 
noastre.

Doresc să exprim satisfacția pen
tru desfășurarea cu succes a vizitei 
pe care am efectuat-o in Marea 
Britanie la invitația reginei Elisabeta 
a IX-a si pentru convorbirile cu dom
nul prim-ministru Callaghan asupra 
unor probleme privind dezvoltarea 
colaborării bilaterale, precum și a 
unor probleme actuale ale vieții in
ternaționale.

Intr-adevăr, au fost semnate in 
aceste zile o serie de înțelegeri și 
memorandumuri asupra extinderii 
colaborării in domeniile economic, 
științific, cultural. în cursul acestei 
zile au fost semnate, la Bristol. în
țelegeri cu privire la colaborarea în 
domeniul aerospațial, ceea ce în
dreptățește să se afirme că vizita a 
deschis perspective importante pen
tru extinderea relațiilor economice 
dintre țările noastre. Intr-adevăr, pe 
baza înțelegerilor realizate, ne-am 
propus obiective îndrăznețe cu pri
vire la extinderea schimburilor eco
nomice; eu am convingerea că aceste 
înțelegeri sint pe deplin realizabile 
și — tinind seama de obiceiul româ
nesc de a depăși planurile — cred 
că există chiar perspectiva să le 

bleme internaționale de interes re
ciproc.

Convorbirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă cordialitate, ex
presie a sentimentelor de stimă, 
considerație și prietenie dintre cele 
două țări și popoare.

nat Protocolul între Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare al 
Republicii Socialiste România si Mi
nisterul Agriculturii. Pescuitului și 
Alimentației al Regatului Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord 
în domeniul agriculturii și industriei 
alimentare.

Constantin Stanciu si P. E. Lazu- 
rus, adjunct al ministrului britanic 
al transporturilor, au semnat înțele
gerea între Ministerul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor din Repu
blica Socialistă România și Departa
mentul Transporturilor din Regatul 
Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord privind cooperarea în domeniul 
transporturilor.

depășim. Cred că de pe urma reali
zării acestor obiective vor avea de 
ciștigat și poporul român, si poporul 
englez ; ele vor servi la extinderea 
relațiilor de colaborare intre două 
state cu orînduiri sociale diferite, 
demonstrînd că atunci cînd ele sînt 
animale de principiile egalității și 
respectului reciproc, de dorința de a 
colabora pe baza principiului avanta
jului reciproc, se pot realiza lucruri 
foarte bune. .

în Declarația comună pe care am 
semnat-o cu puțin înainte, pe lingă 
consemnarea acestor obiective bila
terale, sint menționate și o serie de 
probleme importante ale vieții inter
naționale, care au făcut obiectul dis
cuțiilor noastre din aceste zile si a- 
supra cărora am ajuns la o înțele
gere comună — ceea ce se reflectă, 
de altfel, în această declarație. Fără 
a intra în amănunte, cred că am pu
tea afirma că înțelegerile noastre 
sînt îndreptate spre o conlucrare 
pentru asigurarea cursului destinde
rii, securității in Europa si in în
treaga lume, pentru o politică de 
pace și de colaborare între toate sta
tele lumii, pe baza respectului inde
pendenței fiecărei națiuni. Cred că 
aceste obiective servesc, de aseme
nea, intereselor popoarelor noastre, 
cît și cauzei generale a păcii și prie
teniei.

De aceea, putem spune că și din 
acest punct de vedere vizita, înțele
gerile noastre reprezintă un moment 
important în colaborarea viitoare în
tre România și Anglia.

Aș dori să urez și eu o bună co
laborare și prietenie între poporul 
român și poporul englez 1 (Aplauze).

Tovai-șul N :o ao Ceaușescu felicită pe piloțil care au luat parte la demonstrația aviatică organizată de British Aerospace
Repoilajul vizitei la firmele British Aerospace și RoJs Royce

— în pagina a IV-a
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VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU ÎN

Oaspeți ai orașului Bristol, important centru industrial și portuar
în cea de-a treia zi a vizitei de 

stat în Marea Britanie, președintele 
Nicolae Ceaușescu a fost, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, oaspete 
al orașului Bristol — important cen
tru industrial șl portuar, avînd o 
populație de 430 000 locuitori, situat 
pe litoralul vestic al Angliei. Pro
gramul a inclus vizitarea unor im
portante firme : British Aerospace și 
Rolls Royce Ltd, care întrețin strîn- 
se legături de cooperare cu Româ
nia. După o oră și zece minute de 
zbor deasupra unei regiuni pitorești, 
elicopterul regal aterizează la Fil- 
ton, o suburbie din nordul Bristolu
lui, una din principalele platforme 
industriale ale orașului.

La sosire, distinșii soli ai poporu
lui român sint salutați cu deosebită 
căldură de lord-locotenent sir John 
Wills, reprezentantul Coroanei in co
mitatul Avon, de președintele Con
siliului de administrație al corpora
ției British Aerospace, lordul 
Beswick, și de președintele Consi
liului de administrație al firmei Rolls 
Royce Ltd, sir Kenneth Keith.

La vizită participă Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, Vasile Pungan, 
ministru la Președinția republicii, 
șeful grupului de consilieri ai pre
ședintelui, Ion Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, alte 
persoane oficiale care îl însoțesc pe 
șeful statului român, precum și amba
sadorul României la Londra, Pretor 
Popa, și ambasadorul Marii Britanii 
la București, Reginald Louis Seconde.

însoțiți de gazde, înalții oaspeți se 
Îndreaptă spre sediul corporației de 
stat British Aerospace.

Creată in 1976 — in urma națio
nalizării fostelor companii British 
Aircraft Corporation (B.A.C.), Haw
ker Siddeley și Scottish Aviation — 
British Aerospace, care dispune de 
uzine și ateliere în 17 localități din 
Marea Britanie, este cea mai mare 
organizație constructoare de avioane 
din lumea occidentală, cu excep
ția S.U_A., numărul total al perso
nalului său rldicîndu-se la 50 000. Se 
produc aici avioane de transport și 
militare, supersonice și subsonice, 
precum șl o gamă largă de subpro
duse ale tehnologiei aerospațiale.

Pentru România, numele corpora
ției evocă, între altele, binecunoscuta 
aeronavă B.A.C.-l-ll, intrată de 
multi ani. după cum se știe. în do
tarea TAROM.

La sediul corporației — al cărei 
hol este dominat de un mare panou 
fotografic ce înfățișează pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu in momentul sosirii la 
gara Victoria, cînd Sînt salutați de 
regina Elisabeta a Il-a și ducele de 
Edinburgh — președintele Consiliu
lui de administrație mulțumește 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, șl tovarășei 
Elena Ceaușescu, în numele conduce
rii și al întregului personal, pentru 
onoarea deosebită făcută prin aceas
tă vizită, urîndu-le un cald bun ve
nit. înalții oaspeți sînt apoi invitați 
să semneze în Cartea de onoare, 
după- care sint conduși în sala princi
pală de conferințe, împodobită cu 
portretele președintelui Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășei Elena 
Ceaușescu. Pe o mare placă metali
că, montată pe un perete, se poate 
citi gravat In limba română un 
cuvînt de bun venit : British Aero
space salută pe Excelența Sa pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pe 
doamna Elena Ceaușescu, cu prilejul 
vizitei lor. 15 iunie, 1978“. în 
continuare, înalților oaspeți li se 
prezintă un scurt istoric al cor
porației, principalele produse, ca și 
proiectele sale de viitor. Gazdele a- 
mintesc, totodată, că între uzinele 
constructoare de avioane din Bristol 
și România există o îndelungată tra
diție de cooperare, datind încă din 
1910, cînd țara noastră a achiziționat 
un aeroplan de tip „Boxkite", primul 
tip realizat aici. Gazdele relevă, de 
asemenea, cu mîndrie, că savantul 

român de reputație'’ mondială Henri 
Coandă a lucrat timp de doi ani, 
între 1912—1914, la „Bristol Aero
plane Company", unde i s-a încre
dințat funcția de mare răspundere 
de conducător al departamentului de 
proiectări, calitate în care a proiec
tat o serie de monoplane și biplane 
de cea mai îndrăzneață concepție. 
Clădirea în care a lucrat Coandă s-a 
păstrat și astăzi și ea poate fi văzută 
de la ferestrele modernului sediu al 
corporației. Președintele Nicolae 
Ceaușescu si tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt invitați să se fotografieze îm
preună cu gazdele pe peronul clădirii 
unde geniul științific al unui con
structor român s-a afirmat cu atîta 
strălucire. De altfel, este semnifica
tiv că principalul articol al ultimu
lui număr al publicației ilustrate 
„Touchdown", editată de British Ae
rospace, este consacrat vechilor tra
diții ale aviației românești, evocîn- 
du-se pe larg figurile lui Aurel Vlai- 
cu, Traian Vuia și Henri Coandă ; 
concludent esțe și titlul articolului : 
„O țară-pionier în lumea aviației".

înalții oaspeți sînt invitați apoi sâ 
viziteze secția mecanică, unde sînt 
realizate unele din părțile com
ponente ale avioanelor ce se 
construiesc la British Aerospace, 
precum si hala de asamblare a ae
ronavelor. Gazdele au prilejul să 
prezinte diferite faze ale procesului 
de producție, ca si principalele date 
tehnologice ale aparatelor produse, 
să se refere la nivelul productivității 
muncii în uzinele de la Bristol- 
Filton.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sînt salutați 
cu căldură de muncitori, de repre
zentanții organizațiilor sindicale, 
înalții oaspeți răspund amical mani
festărilor de afecțiune si respect ce 
Ii se fac. strîhg mîinile muncitorilor 
si le urează sănătate, se fotografiază 
alături de ei.

în marea hală de asamblare sînt 
expuse diferite aeronave construite 
de British Aerospace. între ele. unuj 
din ultimele tipuri de bireactor de 
transport B.A.C.-l-ll, atît de familiar 
celor care au călătorit pe liniile 
TAROM. Așa cum se știe, mai mult 
de 10 la sută din structura avioane
lor B.A.C.-1-11, versiune îmbunătăți
tă, din noul lot livrat TAROM-ului, se 
realizează în tara noastră. în coope
rare cu British Aerospace, gradul de 
integrare urmînd să sporească trep
tat in anii următori. Președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, care sînt invitați să vizi
teze interiorul aeronavei B.A.C.- 
l-ll aflată în hala de montaj, au 
cuvinte de apreciere despre modul 
functional in care a fost folosit spa
țiul disponibil.

în imediata apropiere, silueta ca
racteristică a unei gigantice păsări 
metalice cu „ciocul frînt" : este unul 
din vestitele aparate anglo-franceze 
„Concorde", la ora actuală cele mai 
moderne din lume. Președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint invitați să viziteze și 
interiorul acestui avion, inclusiv 
postul de pilotai al aparatului, aflat 
încă în faza de asamblare. Celebrul 
pilot Brian Trubshaw, care a testat 
primul „Concorde" de producție bri
tanică, informează amănunțit pe șeful 
statului român asupra parametrilor 
funcționali ai acestei nave ultramo
derne. răspunde la întrebările șefu
lui statului român în legătură cu o 
serie de detalii tehnice.

Și în hala de asamblare, pre
ședintele României este întîmpinat 
cu calde sentimente prietenești de 
muncitori și tehnicieni, dă mina cu 
multi din cei prezentl, felicită pe 
constructori și le urează succes in 
activitatea viitoare. O muncitoare 
înmînează tovarășei Elena Ceaușescu 
un frumos buchet de flori.

Președintele Nicolae Ceausescu, 
tovarășa Elena Ceausescu, persoanele 
oficiale care ii însoțesc sînt invttati 
apoi să asiste la o demonstrație a- 
viatică. pe o întinsă cimpie din ime
diata apropiere a uzinelor. De la o 
tribună special 'amenajată, oaspeții 

urmăresc evoluțiile unora din cele 
mai modeme tipuri de avioane su
personice. inclusiv cu decolare ver
ticală sau decolare si aterizare scurtă, 
care îmbină caracteristicile elicopte
rului cu vitezele mari ale reactoare
lor. Măiestria piloților, virtuțile apa
ratelor de zbor concură la perfor
mantele deosebite ilustrate în cursul 
demonstrației.

„O demonstrație de mare clasă", 
apreciază tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
„Cred că în primul rind meritul le 
revine piloților, sint piloti foarte 
buni, șl apoi avioanelor".

La Încheierea demonstrației, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu felicită 
călduros pe pilotii care s-au aflat 
la comanda aparatelor. în numele 
colegilor săi, răspunde pilotul de în
cercare John Farley, care a făcut 
demonstrația cu avionul cu decolare 
verticală : „Sîntem fericiți că v-a 
plăcut. Ne-am străduit să vă oferim 
o demonstrație cit mai fericită".

în continuarea vizitei la platforma 
industrială Bristol-Filton. distinșii 
oaspeți români se îndreaptă cu auto
mobilele spre uzinele aeronautice ale 
firmei Rolls Royce.

Președintele Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu sînt conduși 
de sir Kenneth Keith, președintele 
Consiliului de administrație al firmei, 
care iși exprimă, încă o dată, în
treaga gratitudine pentru înalta cin
ste făcută prin această vizită.

Sînt prezentate ample explicații in 
legătură cu activitatea de bază a sec
ției de motoare de avioane a firmei, 
unde lucrează circa 20 000 de per
soane. De la primul motor de 350 
cai-putere. produs cu decenii în 
urmă, s-a ajuns la motoarele cu 
reacție diversificate si ultraputernice 
de astăzi, care sînt livrate pentru 
avioanele construite de British Ae
rospace. precum si de alte firme din 
numeroase țări ale lumii. Printre di
feritele motoare construite aici se 
numără sf cele din seria Spey. care 
propulsează avioanele de transport 
B.A.C.-l-ll, aflat în dotarea TAROM.

începe vizitarea uzinelor. Primul 
obiectiv inclus în program este 
standul de testare a motoarelor de 
tip Olympus. Invitat, la tabloul 
de comandă, să acționeze dis
pozitivul care pune în mișcare 
unul din aceste motoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesează de 
caracteristicile sale, primind explica
ții amănunțite. Sînt adresate felicitări 
constructorilor si personalului de 
testare — sector de imporiantă-cheie 
în activitatea uzinelor.

într-o hală alăturată a fost ame- 
naiaiă In cinstea înalților oaspeți 
români o expoziție a principalelor 
tipuri de motoare de avion produse 
de Rolls Royce. în fata fiecărui tip 
de motor, mari panouri cu texte în 
limba română prezintă pe larg carac
teristicile funcționale. Dintre motoa
rele expuse rețin atenția cele pentru 
avioane cu decolare verticală sau 
decolare si aterizare scurtă. Gazdele 
informează că. paralel cu proiectarea 

. si ex perimentarea de noi tipuri de 
motoare turboreactoare si turbopro
pulsoare. un loc important în pro
gramul de cercetări îl ocupă redu
cerea zgomotului produs, ca și a 
substanțelor poluante degajate.

Coloana de mașini se îndreaptă 
spre sediul corporației British Aero
space. unde, în cinstea distinșilor 
oaspeți, are loc un dejun oferit de 
conducerea corporației.

în timpul dejunului, lordul Beswick, 
sir Kenneth Keith si președintele 
Nicolae Ceaușescu au rostit alocu
țiuni.

Este pentru mine un adevărat privi
legiu. a arătat |Ordul Beswick, 
ea, in numele corporației British 
Aerospace, să vă urez bun venit la 
uzinele noastre din Filton. Am fost 
deosebit de bucuroși cind am aflat 
că veți vizita zona de vest a An
gliei, pentru că, de-a lungul anilor, 
în această parte a țării noastre s-au 
înfiripat multe acțiuni pline de în
drăzneală, au prins viață multe ini
țiative.

V-ați putut face o idee și, fără în
doială, ați putut auzi cite ceva des
pre activitatea de pionierat în dome
niul aviației, desfășurată de acel co
lectiv de oameni clarvăzători și ener
gici care, acum aproape 70 de ani, 
au întemeiat compania Bristol Aero
plane, a continuat vorbitorul. Pentru 
specialiștii dumneavoastră, care se 
pregătesc să organizeze ceea ce pen
tru ei reprezintă o nouă linie de 
producție, poate va constitui un sti
mulent să afle că, deși compania din 
Bristol a fost creată în februarie 1910, 
încă în cursul lunii noiembrie a ace
luiași an producea două avioane de 
tip „Boxkite" pe săptămină.

Specialiștii dumneavoastră nu tre
buie insă să tragă vreo concluzie din 
faptul că, pe acea vreme, prețul de 
vinzare al unui aeroplan era de 1100 
lire bucata.

Președintele Nicolae Ceaușescu : 
„Noi vă putem oferi 1200 de lire" 
(Animație în sală).

Nu-mi ascund mîndria — a subli
niat mai departe vorbitorul — pen
tru faptul că aici, la Bristol, am 
desfășurat o activitate de pionierat 
încă din 1910, dar îmi este bine cu
noscut că un compatriot al dumnea
voastră a proiectat și a menținut în 
aer un aparat mai greu decit aerul 
cu patru ani mai devreme față de 
zborul primului nostru avion „Box
kite".

Vizita dumneavoastră ne-a făcut, 
dacă pot spune așa, să ne reamintim 
de realizările unor pionieri români 
din domeniul aviației, cum au fost 
Traian Vuia și Henri Coandă — 
mulți colegi de-ai mei amintindu-și 
cu deosebită afecțiune de acesta din 
urmă — de faptul că românii au fost 
precursori de frunte pe tărimul ac
tivității aeronautice. După cite cu
nosc, dacă vizita dumneavoastră ar 
fi avut loc 2—3 zile mai tirziu, la 17 
iunie, am fi putut sărbători împreună 
ziua dumneavoastră națională a 
aviației, și ne dăm foarte bine seama 
de ce ați stabilit o asemenea zi.

în cuvintarea dumneavoastră ex
trem de interesantă de marți, de la 
Palatul Buckingham, ați vorbit des
pre posibilitățile existente de cola
borare intre cele două țări ale noas
tre și știți ce ecou pozitiv au avut 
aceste cuvinte.

Companiile care s-au unit pentru 
a forma actuala corporație națională 
British Aerospace au o experiență 
considerabilă în ce privește con
lucrarea cu intreprindcrile dum
neavoastră, în calitate de clienți și 
in calitate de parteneri, și nutrim un 
profund respect pentru capacitatea 
dumneavoastră, a românilor, pe plan 
tehnic și pentru integritatea dum
neavoastră pe plan comercial. După 
cum știți, am dori să extindem 
această experiență prin stabilirea 
unei cooperări noi, mult mai largi, 
in avantajul ambelor părți. Și vreau 
să spun că este vorba de o cooperare 
pe termen lung, după cum nici avan
tajele nu vor fi pe termen scurt.

Cred, domnule președinte, că pre
zența dumneavoastră aici constituie 
o dovadă că impărtâșiți acest punct 
de vedere. Și consider că documen
tele, la a căror semnare am fost 
martor, sint un semn de bun augur, 
care confirmă acest fapt.

în încheiere, vorbitorul a rugat pe 
cei de fată să ridice paharul 
în sănătatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceausescu, făcîndu-se din nou inter
pretul sentimentelor de gratitudine 
pentru vizita înalților oaspeți români.

în continuare a luat cuvintul pre
ședintele Consiliului de administra
ție al firmei Rolls-Royce, gjj- 
neth Keith, care a arătat că îm
părtășește intru totul sentimentele 
cărora le-a dat glas colegul său. pre
ședintele Consiliului de administrație 
al corporației British Aerospace.

Ne simțim cu atît mai fericiți, 
a arătat vorbitorul, cu cît ne-ati ono
rat cu această vizită a dumneavoas
tră intr-un moment care coincide cu 
finalizarea acordului cu Rolls Royce 
pentru fabricarea in România a mo
torului de tip Spey.

Discuțiile in legătură cu acest acord 

durează de citâva vreme. Am reușit 
însă să depășim toate obstacolele — 
a continuat vorbitorul — și sîntem 
siguri că aranjamentul încheiat va fi 
tradus in viață intr-un mod eficient, 
îmi aduc bine aminte de cuvintele 
de prețuire pe care Stanley Hocker, 
unul din cei mai mari proiectanti de 
motoare de avion ai lumii, le-a avut 
la adresa capacității dumneavoastră 
tehnice.

Cuvîntul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

la dejunul oferit de
Domnule președinte al companiei 

British Aerospace,
Domnule președinte al Consiliului 

de administrație Rolls Royce.
Doamnelor și domnilor,
Sintem deosebit de bucuroși că am 

avut prilejul, in cadrul vizitei pe 
care o facem in Marea Britanie, la 
invitația reginei Elisabeta a II-a, să 
vizităm Bristolul și aceste două mari 
întreprinderi producătoare de avioa
ne și motoare de avioane.

Cu acest prilej, am finalizat și s-au 
semnat documentele, înțelegerile cu 
privire Ia cooperarea pentru produ
cerea avionului B.A.C. și a motorului 
Spey — a uneia din variantele aces
tui motor — în România, ceea ce 
consider că deschide o perioadă im
portantă de cooperare intre România 
și Marea Britanie și indeosebi, 
desigur, între întreprinderile dum
neavoastră și întreprinderile con
structoare de avioane din România.

Intr-un anumit sens, prin aceste 
acorduri semnate astăzi reluăm o 
colaborare mai veche, care s-a în
trerupt pentru un anumit timp, dar 
care a fost deosebit de bună și care, 
intr-adevăr, a demonstrat că și con
structorii de avioane români au știut 
să producă avioane care puteau fi 
competitive la vremea respectivă cu 
cele mai bune din Europa.

Este adevărat, tehnica aviatică, ca 
și întreaga știință și tehnică, a pro-

Vă rog să-mi permiteți să exprim, 
încă o dată, cît de fericiți sîntem 
pentru vizita dumneavoastră aici, la 
Bristol, oraș cu veche tradiție in do
meniul comerțului si industriei.

în > încheiere, vorbitorul a rugat pe 
înalții oaspeți să accepte. în semn de 
omagiu, un model la sfcară redusă al 
motorului Spey. precum si o statuetă 
al cărei postament a fost confecțio
nat din lemnul folosit pentru fabri

conducerea corporației 
gresat foarte mult, și le revine con
structorilor de avioane din România 
sarcina de a recupera, intr-un timp 
scurt, răminerea în urmă și de a 
putea să realizeze contractele înche
iate astăzi cu rezultatele cele mai 
bune. Ținînd seama de trecut 
și de faptul că. practic, nu am între
rupt niciodată preocupările pe pla
nul cercetării in aviație, sper că spe
cialiștii noștri vor reuși să demon
streze că pot să realizeze in bune 
condiții acordurile care s-au inchțiat 
si să producem si motoarele, si 
avioanele în bune condiții.

în afară de aceasta, tocmai de 
aceea, am încheiat aceste acorduri cu 
dumneavoastră ca să ne ajutat! și. 
împreună, să scurtăm această pe
rioadă și să realizăm intr-un răstimp 
mai scurt ceea ce ar fi trebuit să fa
cem singuri.

Există deja o anumită experiență 
recentă și cu Rolls Royce, si cu Bri
tish Aerospace, si sperăm că. pe baza 
acestei experiențe, vom putea face ca 
înțelegerile încheiate astăzi să prindă 
viată într-o perioadă scurtă.

în general, as dori să menționez cu 
multă satisfacție că vizita noastră in 
Anglia s-a desfășurat în bune con
diții. că. în afară de înțelegerile sem
nate astăzi, s-au mai realizat si alte 
înțelegeri in diferite domenii de ac
tivitate. ceea ce deschide perspective 
mari extinderii relațiilor economice, 
tehnico-științifice si în alte domenii 
dintre România si Anglia. 

carea de elice pe vremea cînd Henri 
Coandă lucra Ia Bristol.

Sîntem profund onorați, a spus pre
ședintele Consiliului de administrație 
al firmei Rolls Royce, să vă avem 
aici, astăzi, printre noi. si sperăm în 
mod sincer că veți mai găsi timpul 
să ne vizitați din nou. Vă vom vizita 
și noi. pentru a traduce în viată. în 
condiții cît mai bune. înțelegerea în
cheiată astăzi.

„British Aerospace"
în convorbirile cu primul ministru 

Callaghan am ajuns la concluzii co
mune atit in ce privește extinderea 
colaborării bilaterale, cit si întărirea 
conlucrării pe plan international în 
soluționarea problemelor complexe 
intr-un mod democratic, ne baza 
principiilor egalității în drepturi, res
pectului independentei si suveranită
ții tuturor popoarelor, asigurării con
dițiilor ca fiecare națiune să se poată 
dezvolta în libertate, să poată să-și 
organizeze viata așa cum o dorește, 
fără nici un amestec din. afară.

Acordurile pe care le-am realizat 
în aceste zile demonstrează că două 
popoare cu orinduiri sociale diferite 
pot să conlucreze in bune condițiL în 
interesul reciproc, în interesul păcii 
și colaborării internaționale.

Aș dori să ridic acest pahar pentru 
o bună colaborare între România și 
Anglia, pentru realizarea cu succes a j 
înțelegerilor semnate astăzi, aici, și 
pentru ca avionul B.A.C. și motorul 
Spey ce se vor produce în România 
să nu fie cu nimic mai prejos decit 
cele care se produc la Bristol.

în sănătatea domnului președinte 
ai Companiei Aerospațiale și a dom
nului președinte al Rolls Royce !

în sănătatea dumneavoastră, a tu
turor, și vă rog să transmiteți tuturor 
muncitorilor și inginerilor cele mai 
bune urări de succes în activitatea 
lor și multă sănătate. (Aplauze).

într-o atmosferă de săr
bătoare. încărcată și înno
bilată de cele mai adinei 
și sincere sentimente de 
mîndrie și mulțumire, a a- 
vut loc recent în frumoasa 
sală a Teatrului german de 
Stat din Timișoara festivi
tatea consacrată inminării 
Ordinului „Meritul cultu
ral" clasa I. conferit prin 
Decret prezidențial cu oca
zia împlinirii a 25 de ani 
de existentă, de rodnică 
activitate in slujba educa
ției comuniste a oamenilor 
muncii. Este pentru pri
ma dată cînd o insti
tuție artistică a popu
lației germane din țara 
noastră este onorată cu o 
astfel de înaltă distincție. 
Mesajul atît de mobilizator 
adresat de către conducăto
rul iubit al partidului și po
porului, președintele Nicolae 
Ceaușescu. este o expresie 
elocventă a politicii națio
nale marxist-leniniste a 
partidului și statului nos
tru. care permite tuturor 
oamenilor muncii, cetățeni 
demni și drepți ai Româ
niei socialiste, largi posibi
lități de afirmare în toate 
sferele vieții politice, eco
nomice și spirituale.

Desigur, o dovadă grăi
toare a acestei politici u- 
maniste. de înflorire a ta
lentului și personalității o 
constituie și existența tea
trului nostru german din a 
cărui bogată activitate 
mi-am propus să răsfoiesc 
acum doar cîteva file re
prezentative.

Spectacolul inaugural, de 
care multi îsi amintesc cu 
îndreptățită emoție, a avut 
loc la 27 iunie 1953 cu o

piesă de Heinrich Laube, 
al cărei erou principal este 
Friedrich Schiller. Ea a 
fost jucată de 101 ori în 
fața a peste 30 600 specta
tori din Banat și Ardeal. 
După 24 de ani, la 30 de
cembrie 1977 a avut loc a 
179-a premieră (cu piesa 
„Viața particulară" de Ovi- 
diu Genaru) pe singura 
scenă germană din lume 
subvenționată de stat (in 
afara spațiului lingvistic 
german), care continuă o 
tradiție de peste 200 de ani 
a teatrului german in ves
tul’ României. în acest in
terval — subliniind de la 
început că teatrul nostru 
a înflorit permanent in 
climatul unității și frăției, 
îndeplinindu-și nobilele țe
luri cu care l-a învestit so
cietatea noastră socialistă 
— la cele 6 471 de repre
zentații au asistat aproxi
mativ două milioane de 
spectatori.

Revenind la .începuturi, 
in prima stagiune (1953— 
1954) a avut loc si o altă 
premieră : este pentru pri
ma dată cind radioul trans
mite o lucrare a scenei 
germane.

Johann Szekler. care și 
Înainte de 1953. fiind se
cretarul Comitetului Anti
fascist German din Româ
nia. s-a străduit pentru în
ființarea unei scene germa
ne. este numit primu! di
rector al teatrului german. 
Eminentul actor si regizor 
Rudolf Schati. împreună cu 
Irmgart Schati. cu Margot 
Gbttlinger, altă actriță de 
renume, vor lucra cu mult 
simt pedagogic si răspunde
re cu tînărul si neexperi-

colectiv al tea-mentatul 
trului.

Pe un 
cunoscut 
toamna lui 1958. Mauritius 
Sekler a pus in scenă 
„Mutter Courage" de Bertolt 
Brecht Pentru actori 

/

tărîm nou și ne- 
a pășit teatrul în

in limba română ! Este de 
înțeles că critica a compa
rat montarea cu' realizări 
ale scenelor românești și a 
consemnat faptul că tea
trul german s-a impus, cu 
unele mici excepții, cu o 
interpretare scenică vioaie.

1961 — Kehrer fiind acum 
cel mai de seamă reprezen
tant al dramaturgiei ger
mane din România. Men
ționăm cu acest prilej că. 
în cei 25 de ani de existen
ță, au fost jucate pe scena 
germană din Timișoara 10

în timpul turneelor, numă
rul spectatorilor a depășit 
deseori media.

Perioada 1967—1972 poa
te fi denumită fără exage
rare perioada de maturi
zare a scenei germane din 
Timișoara. Inițiative bune

„TEATRUL IN LIMBA GERMANĂ

înflorește in românia
IN CLIMATUL UNITĂȚII Șl FRĂȚIEI"

însemnâri de Nicolaus BERWANGER

această operă a Însemnat 
un adevărat examen cu 
atit mai mult, cu cit era 
prima dată cînd o piesă de 
Brecht era văzută la ' 
mișoara.

La 9 ianuarie 1959 
jucat pentru prima 
Caragiale, premiera „D-ale 
Carnavalului". A fost o 
„reprezentație de studio", 
în care și-au dat con
cursul unele forțe nou 
venite. Să joci Caragiale 
în România in limba ger
mană. oricine îsi dă sea
ma. nu-i lucru ușor. Cara
giale e atît de bine cu
noscut incit fiecare ger
man din România poate 
cita din opera lui oriei nd

Ti-
s-a 

dată

cu dialoguri spumoase și 
pline de spontaneitate ca- 
ragialiană, cu minuirea 
perfectă a duelului verbal. 
Astfel, nu-i de mirare 
în anii următori au 
luminile rampei alte patru 
piese de Caragiale. 
Alecsandri.

A 50-a premieră a 
loc la început 
1961 Pe afiș : 
prima piesă i
kespeare in i
scenei germane — cu Peter 
Schuch in rolul titular.

Un punct de seamă în 
viata scenei germane îl re
prezintă premiera piesei 
„Ogoare scufundate" de 
Hans Kehrer, la 1 octombrie

că 
văzut
apoi
avut 
iuniede

: „Othello' 
a lui Sha- 
interpretarea

piese de autori germani 
din România la care mai 
trebuie să adăugăm si tex
tele pentru programele re
vuistice scrise tot de au
tori autohtoni.

în primii zece ani de 
ființare, teatrul german a 
realizat 64 de premiere, în- 
semnînd 2T500 de reprezen
tații, cu 778 000 de specta
tori. Deci fiecare montare 
a ajuns în medie la 40 de 
spectacole, fiecare spec
tacol fiind vizionat de peste 
300 de oameni. Amintim 
faptul că sala teatrului 
german oferă astăzi 300 de 
locuri, și de aici reiese că 
aproape fiecare spectacol 
s-a jucat cu casa închisă.

au fost continuate, s-a fă
cut mult pentru lărgirea 
raportului 
tator.

Nu întîmplător, în toamna 
lui 1967 unor membri ai co
lectivului timișorean le-au 
fost conferite „Meritul cul
tural": Johann Szekler, di
rector, Franz Liebhard, dra
maturg, Rudolf Schati, Mar
got Gdttlinger, Hans Keh- 
rer și Peter Schuch. Alături 
de ei se mai remarcaseră, 
mai nou : Hans Pomarius 
și Elisabeth Kolbl, Al. Ter- 
novits ș.a.

în acești ani au fost con
semnate montări realizate 
alături de regizori români, 
de prestigioși regizori

străini, turnee de succes 
în străinătate.

Alcătuirea repertoriului 
de-a lungul anilor a respec
tat criteriile formulate ini
țial. păstrîndu-și viabilita
tea după 25 de ani. Un re
pertoriu care are in vedere 
nobila misiune 
de a face larg 
marile valori 
umaniste, de a 
oamenii muncii 
dragostei față de patrie, de 
a sădi in inimile lor atașa
mentul fată de pămîntul 
natal, față de patria iubită, 
care asigură tuturor fiilor 
săi. indiferent de naționa
litate. o viață limpede și 
demnă.

Trebuie subliniat faptul 
că repertoriul respectă 
strict raportul intre genuri, 
între piese clasice si con
temporane. între producții 
autohtone și ale literaturii 
universale. Aproape jumă
tate din piesele jucate în 
cei 25 de ani de ființare au 
fost create in aceeași peri
oadă de timp. Din to
talul celor 179 premiere, 

teatru—spec- . aproape 50 piese sînt scrise 
de autori români clasici și 
contemporani : Caragiale,
Alecsandri. Sebastian. Că
rnii Petrescu. G. Ciprian. 
Victor Eftimiu, Tudor Mu- 
șatescu. Horia Lovinescu. 
Paul Everac, Aurel Baran- 
ga. Lucia Demetrius. Ale-; 
xandru Voitin. Mircea 
Radu Iacoban. Ovidiu Ge
naru ș.a. Pină acum au fost 
vizitate 175 de localități si 
publicul spectator a um
plut pînă la refuz sălile în 
care se prezentau piese din 
literatura universală, cla
sică germană și contem
porană sau piese scrise în

a teatrului 
cunoscute 

ale artei 
educa pe 
în spiritul

dialect șvăbesc. ultimele 
înregistrînd un ecou ne
bănuit.

Toate aceste momente si 
direcții din activitatea va
lorosului colectiv artistic 
timișorean alcătuiesc un 
drum ascendent, o frumoa
să evoluție a unui teatru 
care și-a înțeles misiunea, 
un teatru-școală de educa
ție a spectatorilor săi. a 
tuturor oamenilor muncii.

Colectivul scenei germa
ne din Timișoara, toți oa
menii de artă și cultură 
germani participă cu tot 
talentul, cu toată puterea 
de muncă la înfăptuirea 
mărețelor aspirații ale pa
triei socialiste, la formarea 
omului nou. la cultivarea 
sentimentului că marile 
realizări ale națiunii noas
tre sînt opera comună a 
tuturor fiilor săi, fără deo
sebire de naționalitate si 
grai. Sintem profund con
vinși că interesele noastre, 
ale naționalității germane 
din România, care se simte 
profund onorată de înalta 
distincție acordată Teatru
lui german de stat din Ti
mișoara. se pot realiza nu
mai într-o indestructibilă 
frăție cu toți oamenii mun
cii. Vedem în politica parti
dului nostru comunist pro
priul nostru destin. Iar în
crederea cu care sîntem 
onorați constituie pentru 
noi toți un puternic stimu
lent spre a îndeplini nobi
la misiune de a sădi si în
rădăcina puternic în inimile 
tuturor oamenilor muncii 
dragostea fierbinte fată de 
pămîntul natal, pentru pa
tria noastră comună tot 
mai mindră. tot mai înflo
ritoare.

ÎN JUDEȚUL DOLJ 

A început 

secerișul orzului
Ieri, 15 iunie, pe ogoarele unită

ților agricole din consiliul interco- 
operatist Rojiște. județul Dolj, a în
ceput recoltarea orzului. în actuala 
campanie de vară, oamenii muncii 
de pe ogoarele doljene au de strins 
recolta de orz de pe 35 927 hectare 
și cea de griu de pe 115 781 hecta
re. Pentru această importantă lucra
re de sezon s-au aliniat la start 1 827 
combine C-l, din care 14 sint noi. 
Așa cum ne informau specialiștii de 
la direcția agricolă, în următoarele 
zile urmează să Înceapă secerișul or
zului și în unitățile agricole din con
siliile intercooperatiste Catane, Mo- 
țăței și Băilești. (Nicolae Băbălău).

Noi capacități 
de producție

Pe platforma industrială de la Tg. 
Neamț au fost conectate la circui
tul productiv, cu o lună înainte de 
termen, noi capacități de producție. 
Este vorba de o țesătorie textilă și 
o secție de preparații, care vor a- 
sigura întreprinderii de volvatir din 
localitate o producție suplimentară in 
valoare de 45 milioane lei," numai în 
perioada rămasă din acest an. în
tregul volum de utilaje din dotarea 
noilor capacități a fost fabricat în 
țară de unități specializate. Redu
cerea termenului de intrare în func
țiune a capacităților amintite va in
fluența favorabil realizarea și depă
șirea producției nete, indicator de
pășit, pînă în prezent, cu peste 3 mi
lioane lei. (Agerpres).
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Sosirea unei delegații militare de prietenie 
a Armatei Populare Chineze de Eliberare
Joi după-amiază a sosit în Capi

tală o delegație militară de priete
nie a Armatei Populare Chineze de 
Eliberare, condusă de Liang Pi-ie, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, locțiitor 
al șefului Direcției generale politice 
a armatei.

La sosire, pe aeroportul București- 
Otopeni, oaspeții chinezi au fost sa
lutați de generalul-locotenent Gheor- 
ghe Gomoiu, adjunct al ministrului 
apărării naționale șl secretar al Con-

Incheierea cursului 
sindicale din

Joi dimineața a avut Ioc festivita
tea încheierii cursului destinat cadre
lor sindicale din țări africane, orga
nizat de Consiliul Central- al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România, 
la Școala centrală sindicală din ca
drul Academiei „Ștefan Gheorghiu", 
în perioada 5 mai—15 iunie.

In acest cadru, cursanții au adre
sat Consiliului Central al U.G.S.R. 
calde mulțumiri pentru posibilitatea 
ce le-a fost oferită de a cunoaște 
nemijlocit realizările poporului nos
tru, sub conducerea Partidului Co
munist Român, în opera de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, bogata experiență acumu
lată de organele și organizațiile 
noastre sindicale.

Mulțumind, totodată, pentru priete
nia și ospitalitatea cu care au fost 
înconjurați în toată această perioadă, 
oaspeții au apreciat unanim impor
tanța acestui curs, care constituie o 
expresie a ajutorului concret acor-

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Film artistic : „Fiul meu Edward". 

Producție a studiourilor america
ne. In distribuție : Spencer Tracy, 
Jan Hunter, Deborach Kerr. Wal
ter Fitzgerald. Regia : George 
Cukor

11,50 Corespondenții județeni transmit... 
12,05 Telex
12.10 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.30 Curs de limba franceză
17,00 Emisiune în limba germană
10,00 Rezultatele tragerii Loto
19,05 Film serial pentru copii : Cuora
19.30 Telejurnal
20.10 La ordinea zilei
20,20 Reportaj de scriitor. Biografii 

muncitorești
20,45 Telecinemateca. Ciclul „Mari ecra

nizări" : „Cei patru cavaleri al

Expoziție cu vînzare
Direcția generală comercială a 

municipiului București, prin I.C.L. 
„Mobila" și I.D.M.S., a deschis, în 
pavilionul central A din complexul 
expozițional din Piața Scînteii, o 
mare expoziție cu vînzare de mo
bilă. decorațiunl interioare, articole 
electrocasnice si electronice, arti
cole de sport si turism, autoturis
me Dada 1 300, motorete, precum 
si accesorii șl cosmetice auto. Se 
expune o gamă foarte variată de 
dormitoare, sufragerii, bucătării, 
biblioteci, holuri, camere pentru 
tineret, birouri si mobilier divers, 
inclusiv sortimente noi realizate de 
Industrie în acest an. In cadrul 
acestei expoziții sînt prezentate

Realizarea ritmică și integrală a producției fizice
(Urmare din pag. I)
tății muncii de pină la 22 la sută, 
iar în secția prelucrări mecanice, la 
nivelul unei luni Se obține un spor 
de producție netă de 700 000 lei. Cît 
privește efectul acestor măsuri asu
pra folosirii capacităților de produc
ție. este suficient să arătăm că în 
întreprindere indicele de utilizare a 
mașinilor si utilajelor se ridică în 
acest an la 88,6 la sută. Concură, 
bineînțeles, la obținerea unui ase
menea indice acțiunile Întreprinse 
în ultimul timp pentru întărirea or
din» * si disciplinei la flecare loc de 
m ă. pentru întreținerea și ex
ploatarea mai bună a utilajelor șl 
îmbunătățirea calității lucrărilor de 
reparații.

Să concretizăm, prin cîteva exem
ple, preocuparea colectivului pentru 
modernizare, pentru înnoire tehnică, 
pentru perfecționarea organizatorică 
— căi eficiente de sporire a produc
ției fizice si a producției nete. Nu 
de mult, muncitorul specialist Ni
colae Ceveși. maistrul Alexandru 
Nicolae și inginerii Simion Veliciu, 
Constantin Nedelescu, Cristian An- 
ghel și Vasile Bildan au conceput 
un nou procedeu tehnologic de tur
nare a plăcilor răcitor grătar. Re
zultatul ? Productivitatea muncii a 
crescut de 2,2 ofi, s-au obținut im
portante sporuri de producție. Prin 
asemenea inițiative creatoare, de la 
începutul anului și pină acum au 
fost îmbunătățite și modernizate 
tehnologiile de fabricație la 165 de 
produse, acțiune cu largi implicații 
favorabile si asupra procesului de 
înnoire și modernizare a produselor, 
asupra realizării unor cantități spo
rite de utilaje și piese de schimb, de 
calitate tot mai bună, din aceeași 
cantitate de metal.

în sectorul I metalurgie, bunăoară, 
se pune un accent deosebit pe creș
terea ponderii otelurilor înalt aliate 

siliului politic superior al armatei, 
de generali și ofițeri superiori.

Au fost prezenți Lu Ți-sin, însăr
cinat cu afaceri a.l. al Republicii 
Populare Chineze la București, Iuan 
Iun-iou, atașatul militar aero și na
val, membri ai Ambasadei chineze în 
țara noastră.

. *In aceeași zl, delegația militară de 
prietenie a Armatei Populare Chi
neze de Eliberare a depus o coroană 
de flori la Monumentul eroilor pa
triei din Capitală.

destinat cadrelor 
țări africane
dat de oamenii muncii șl sindicatele 
din România socialistă sindicatelor 
din alte țări, înscriindu-se în con
textul politicii promovate de țara 
noastră în scopul întăririi colaborării 
și prieteniei între popoare, al edifi
cării unui climat de pace și înțele
gere în lume, favorabil dezvoltării 
libere și independente a tuturor po
poarelor.

, ★
In aceeași zi, tovarășul Gheorghe 

Pană, președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, a primit pe parti- 
cipanții la cursul de activiști sin
dicali.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au luat 
parte Gheorghe Petrescu, vicepre
ședinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Păun Bratu. prorector al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu".

(Agerpres)

apocalipsului". Coproducție S.U.A. 
—Franța—Suedia (partea a Il-a) 

22,00 Meridiane culturale. Centenarul 
jocurilor latinității. Ediție reali
zată la Avignon cu ocazia sărbă
toririi a o sută de ani de cînd 
Vasile Alecsandrl a primit Marele 
Premiu al latinității pentru poe
zia „Cîntecul gintei latine"

22.20 Telejurnal
PROGRAMUL 2

17,00 „Cîntarea României"
17.20 La ordinea zilei în economie
17.30 Publicitate
17,35 Flacăra vie a științei : Spira I.

Ha ret
18,05 Stelele cînteculul și dansului 
19,05 Amintiri florentine. Reportaj de

A. Buhoiu
10.30 Telejurnal
20,10 Radăr pionieresc
20.30 Portativ. Creația beethoveniană șl 

patos tineresc.
20,50 Blocnotes
21,15 Telerama—sport
21,45 Prietenul meu, bătrinuî fotograf. 

Coproducție Televiziunea română 
— N.C.R. Olanda

peste 30 tipuri de dormitoare, ca
mere de zi și camere pentru tine
ret, precum și o gamă foarte va
riată de fotolii, holuri și bucătării 
produse de diferite fabrici de mo
bilă din tară.

Expoziția este aprovizionată și 
cu sortimente foarte diverse de 
articole de folosință • îndelungată 
ca : frigidere, aragaze, mașini de 
spălat rufe, televizoare, aparate de 
radio, lustre, lampadare, perdele, 
stofă de mobilă, decorațiuni inte
rioare etc. La cerere, se asigură 
transportul si montarea mobilei la 
domiciliul cumpărătorilor.

Expoziția este deschisă pînâ la 
1 august, zilnic, între orele 10—18, 
iar duminica între orele 8—13.

necesare fabricării unor produse 
pentru industria cimentului.

— In felul acesta, urmărim să rea
lizăm produse de calitate superioară, 
cu un consum mai mic de otel și de 
manoperă, ceea ce influențează di
rect nivelul producției nete — a pre
cizat ing. Vasile Bildan.

Rezultatul firesc al unor asemenea 
preocupări : ponderea produselor 
noi. modernizate și reproiectate în 
volumul total ai producției se ridică 
la 45 la sută.

— „Cheia" acestor bune rezultate 
— ne relata Vasile Diriu. șef de 
echipă in secția montaj — o consti
tuie punerea în valoare a creației 
tehnice proprii. în secția noastră, 
ne baza propunerilor șl» soluțiilor 
date de muncitori, nu de mult au 
fost realizate o serie de dispozitive 
și utilaje care înlătură efortul fizic, 
sporind considerabil productivitatea 
muncii. Cu ajutorul unor astfel de 
dispozitive, de pildă, la operațiile de 
sudură și- de asamblat productivita
tea a crescut de 3 ori. reușind să 
realizăm acum. în aceeași unitate de 
timp, o cantitate sporită de produse.

Asemenea realizări importante 
s-au obtinut și în alte secții ale în
treprinderii. Intre altele, au fost mo
dernizate operațiile de preparare si 
evacuare a amestecului de formare, 
s-a trecut la conteinerizarea produ
selor și mecanizarea transporturilor 
interne. De reținut că lucrările s-au 
realizat cu forte proprii, valoarea 
mașinilor, utilajelor si a dispozitive
lor executate prin autoutilâre urmind 
a se ridica în acest an la 12 mili
oane lei.

Cum era de așteptat, materiali
zarea acestor acțiuni are un efeot po
zitiv direct asupra îndeplinirii pla
nului la producția fizică. în cinci 
luni din acest an au fost realizate 
toate sortimentele cuprinse in plan, 
onorindu-se integral contractele. Tot
odată. s-au creat condiții pentru

Primiri la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Janos Fazekas, viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul co
merțului interior, a primit, joi, dele
gația condusă de tovarășul Mihail 
Ciolac, ministrul comerțului Interior 
al R.S.S. Moldovenești, aflată în
tr-o vizită de lucru in țara noastră.

In timpul întrevederii au fost a- 
bordate probleme privind organizarea 
și activitatea de comerț interior din 
cele două țări și s-au purtat discuții 
referitoare la lărgirea schimburilor 
de bunuri de larg consum între cele 
două ministere.

La întrevedere, desfășurată intr-o 
atmosferă prietenească, au participat 
Nicolae Bozdog, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului interior, precum 
și R. V. Barabanov, prim-secretar al 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

încheierea Intllnirii prietenești dintre delegațiile 
tineretului român și tineretului bulgar

Miercuri s-a încheiat, la Varna, in 
Republica Populară Bulgaria, întîl- 
nirea prietenească dintre membri ai. 
Biroului C.C. al U.T.C. și ai Biroului 
C.C. al U.T.C.D.

Cele două delegații au fost primite 
de Todor Stoicev, membru supleant 
al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar. prim-secretar al Comitetului ju
dețean Varna al P.C.B.

In cadrul convorbirilor dintre cele 
două delegații, desfășurate într-o 
atmosferă prietenească, a continuat 
schimbul de informații și experiență 
privind activitatea Uniunii Tineretu
lui Comunist și Uniunii Tineretului 
Comunist Dimitrovist.

Participanții s-au întîlnit cu tineri 
de pe Șantierul național al tineretu
lui din Combinatul chimic „Devnia"

0 nouă tragere 
excepțională 

PRONOEXPRES
Organizată la 18 iunie 1978, a- 

ceastă tragere acordă autoturis
me „Dacia 1300", cîstiguri in 
bani în valoare fixă — 50 000 lei 
sau, la alegere, o excursie de 2 
locuri în R.P. Bulgaria — 
R.S.F. Iugoslavia sau în R.S. 
Cehoslovacă — R. P. Ungară — 
Austria sau în R.P. Polonă și 
diferența în numerar, ori de 
15 000 lei sau, la alegere, o 
excursie de 1 loc în R. P. Bulga
ria — R.S.F. Iugoslavia ori de 2 
locuri în R.S. Cehoslovacă — 
R.P. Ungară — Austria sau în 
R.P. Polonă și diferența în nu
merar, precum si cîstiguri în 
bani de valoare variabilă. Se 
cîștigă și cu 3 numere la oricare 
din cele 8 extrageri. Se vor efec
tua 8 extrageri în 2 faze, astfel : 
la faza 1 — 4 extrageri, fiecare 
de cite 6 numere din 45 și la 
faza a Il-a — 4 extrageri, fie
care de cite 5 numere din 45. în 
total vor fi extrase 44 de nu
mere.

Participarea se face pe bilete 
de 6 și 15 lei varianta simplă. 
Biletele de 15 lei au drept de 
participare la toate extragerile. 
Biletele completate cu o varian
tă combinată sau o combinație 
„cap de pod" achitată integral 
sau la valoare de un sfert, cal
culată cu 6 sau 15 lei varianta 
simplă componentă, pot obține 
importante suite de cîstiguri. Bi
letele se pot procura pină sîm- 
bătă, 17 iunie 1978.

satisfacerea unor cerințe suplimen
tare ale beneficiarilor, realizîndu-se 
între altele, peste plan. 36 tone ma
șini si utilaje pentru industria ma
terialelor de construcții. 17 tone ma
șini și utilaje pentru industria lem
nului. piese de schimb în valoare de 
aproape 3 milioane lei, 74 de tone 
corpuri de măcinare pentru fabricile 
de ciment, 450 tone piese forjate și 
matrițate si alte cantități importante 
de produse, prevederile de plan la 
producția fizică fiind depășite, pe 
ansamblul întreprinderii, cu 4,5 la 
sută.

— Sporurile de producție fizică in
fluențează nemijlocit nivelul pro
ducției nete — remarca directorul 
comercial Florian Dafin. Cind fac 
această afirmație am în vedere un 
precedent : în primul trimestru, la 
producția fizică s-a înregistrat o de
pășire de 4,1 la sută, aceasta atră- 
gind după sine un spor de aproape 
500 mii lei la producția netă. Or, in 
condițiile în care acum avem o de
pășire la producția fizică mai mare, 
producția netă obținută peste plan 
în cinci luni va atinge și ea o cotă 
mai înaltă. Tot ceea ce am între
prins pină acum pentru creșterea 
producției fizice își arată, așadar, 
roadele în creșterea valorii nou 
create, demonstrind cu claritate că 
nivelul producției fizice hotărăște in 
mare măsură nivelul producției nete.

Se poate afirma deci, cu certitu
dine, că măsurile luate pentru spo
rirea producției fizice se circumscriu 
cu bune rezultate în ansamblul pre
gătirilor pentru introducerea cu suc
ces a noului mecanism economico- 
financiar. că in întreprindere sînt 
create condițiile necesare realizării 
și depășirii planului la producția 
netă planificată pe acest an.

Ilie ȘTEFAN 
Dumitru T1RCOB

Tovarășul Angelo Miculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare, a primit joi după-amiază pe 
Iusuf Aii Osman, ministrul zooteh
niei, pădurilor și pășunilor din Re
publica Democrată Somalia, care se 
află într-o vizită în țara noastră.

In cadrul convorbirii au fost abor
date probleme privind posibilitățile 
de dezvoltare a colaborării intre cele 
două ministere în domeniile agricul
turii și silviculturii.

Tot în cursul după-amiezii a fost 
semnat un acord privind dezvoltarea 
cooperării economice între România 
șj Republica Democrată Somalia, în 
domeniile zootehniei și pescuitului.

(Agerpres)

și Complexul agroindustrial din raio
nul Axakovo.

La Varna a avut loc o întîlnire cu 
tineri și cadre ale U.T.C.D., cu care 
prilej au luat cuvîntul Ion Traian 
Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., și Boicio Șterianov, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.D.

Desfășurată în spiritul convorbiri
lor și înțelegerilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășul To
dor Jivkov, întîlnirea prietenească 
dintre membri ai Biroului Comitetu
lui Central al Uniunii Tineretului 
Comunist și ai Biroului Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist Dimitrovist a prilejuit reali
zarea unui larg schimb de opinii și 
experiență în legătură cu activitatea 
organizațiilor de tineret din cele 
două țări, a tineretului român și a 
tineretului bulgar.

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

Steaua București - noua campioană 
de fotbal a țării

A 60-a ediție a campionatului di
vizionar „A“ s-a încheiat ieri, pe 9 
stadioane din țară, prin disputarea 
ultimei etape, a 34-a.

Au fost înregistrate următoarele 
rezultate : Steaua — F.C.M. Reșița 
4—0 ; F.C. Argeș — U.T.A. 5—0 ; 
Politehnica Iași — F.C. Bihor 4—2 ; 
Universitatea Craiova — F.C. Con
stanța 5—1 ; Olimpia Satu Mare — 
Corvinul Hunedoara 1—1 ; A.S.A. — 
Dinamo 1—1 ; Politehnica Timișoara 
— Jiul 1—1 ; Sportul studențesc — 
C.S. Tirgoviște 2—0 ; Petrolul Plo
iești — S.C. Bacău 1—1.

în urma acestor rezultate, echipa 
Steaua București se clasează pe pri
mul loc în clasamentul final (la 
egalitate de puncte cu piteștenii, dar 
cu golaveraj superior), cucerind 
astfel al 9-lea său titlu de campioană 
națională. F.C. Argeș și Politehnica 
Timișoara (clasate pe locurile 2 și, 
respectiv, 3) și-au dobîndit și ele 
dreptul de a participa la una din 
competițiile europene intercluburi. 
F.C. Constanța (la egalitate de punc
te cu ieșenii, dar cu un golaveraj 
inferior), F.C. Petrolul și F.C.M. 
Reșița — clasate pe ultimele trei 
locuri — retrogradează în divizia 
secundă.

Juniorii Politehnicii Timișoara au 
cîștigat campionatul divizionar re
zervat lor.

Viitoarea ediție a campionatului, 
a 61-a, va începe în a doua jumătate 
a lunii august. Pină atunci urmează 
semifinalele și finala „Cupei Româ
niei", apoi vacanța fotbalistică.

„ROMÂNIA-FILM" prezintă; 

„CĂSĂTORIA" 
producție a studiourilor sovietice 

la cinematograful „Patria" din Capitală

O remarcabilâ ecranizare a piesei Iul Gogol intr-o tiziune cinematograficâ modernă. In distribuție: Svetlana 
Krluclkova, Aleksei Petrenko, Oleg Borisov, Vladislav Strjelcik, Borislav Brondukov, Evgheni Leonov, Mala 

Bulgakova. Regla: Vitali Melnikov

Cronica
Delegația Consiliului Central al 

Cooperativelor Agricole de Producție 
din Republica Populară Polonă, con
dusă de Franciszek Teklinski, pre
ședintele consiliului, care a făcut o 
vizită de documentare și schimb de 
experiență în țara noastră, a fost 
primită de tovarășul Marin Vasile, 
secretar al C.C. al P.C.R., președin
tele U.N.C.A.P.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții au vizitat unități agricole de 
stat și cooperatiste din județele Pra
hova, Brașov, Argeș și Ilfov șl au 
avut convorbiri la Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare.

Joi seara, delegația a părăsit Ca
pitala.

★
La invitația Băncii Române de 

Comerț Exterior, a sosit joi în Capi
tală Taylar Sadiklar, guvernatorul 
Băncii Centrale a Republicii Turcia. 
Oaspetele a avut o întrevedere la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale 
cu Dumitru Bejan, ministru secretar 
de stat. Cu această ocazie s-a pro
cedat la un schimb de vederi privind 
posibilitățile de dezvoltare în conti
nuare a schimburilor comerciale și 
cooperării economice și industriale 
dintre România și Republica Turcia.

★
La Clubul tehnic al tineretului din 

municipiul Pitești a fost inaugurată, 
joi după-amiază, expoziția de foto
grafii intitulată „U.R.S.S. — țara tu-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 

18 și 19 Iunie. în țară : Vreme în curs 
de încălzire ușoară. Cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea ploi locale, care 
vor avea și caracter de aversă însoțite

Așa cum s-a desfășurat el — cînd 
mai bine, cînd mai nemulțumitor — 
campioriatul nostru de fotbal a fost 
mai mereu în atenția generală. Ul
tima sa etapă, consumată ieri, l-a 
ilustrat și din acest punct de vede
re. Din păcate însă, acest final zbu
ciumat a fost pe nedrept neglijat de 
televiziunea noastră, care n-a mai 
transmis nimic din ultimele două 
etape.

Ințelegînd și apreciind străduința 
televiziunii de a ne aduce în casă 
cît mai multe partide de la Cam
pionatul mondial, nu putem înțele
ge și accepta ca aceste transmisii să 
ocupe și spațiul ce i se cuvenea — 
și care, de altfel, fusese anunțat prin 
programul tipărit — principalei noas
tre competiții fotbalistice. Iubi
torii fotbalului din Constanța, Iași, 
Satu Mare, București, șl nu nu
mai el, ar fi fost mult mai intere
sați să vadă pe micul ecran confrun
tarea plină de semne de între
bări dintre Universitatea Craiova 
și F. C. Constanța (sau alta), decît 
înregistrarea meciului Argentina — 
Polonia, al cărui rezultat îl știau. Ca 
să nu mai vorbim că, programînd în 
concurență, la aceeași oră cu etapa, 
această înregistrare de la Mondiale 
— evident, interesantă, dar lesne de 
aminat pe a doua zi — televiziunea 
a ținut acasă numeroși amatori care 
altfel ar • fi luat drumul celor nouă 
stadioane unde se semna ultimul act 
al campionatului nostru.

G. M1TRO1

zilei
rismului", expoziție organizată de 
Ministerul Turismului al Republicii 
Socialiste România in colaborare cu 
Direcția generală pentru turism in
ternațional de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S.

★
în prezența unui numeros public, 

joi la amiază s-a deschis în sala 
„Dalles" Expoziția anuală republica
nă de pictură și sculptură 1978, or
ganizată de Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste împreună cu Uniu
nea artiștilor plastici. Sînt expuse 
peste 500 de lucrări semnate de peste 
450 artiști din întreaga țară.

★
Mai mulți tineri absolvenți ai în- 

vățămîntului universitar și tehnic 
superior din Ghana, Nigeria, Pakis
tan, Sri Lanka și Tailanda și-au 
anunțat participarea la cea de-a șa
sea ediție a cursului internațional 
de matematică și informatică, orga
nizat de Universitatea București, sub 
auspiciile UNESCO. In cadrul aces
tuia, participanții dobîndesc noțiuni 
de bază privind calculatoarele și 
prelucrarea automată a datelor, pre
cum și aplicațiile lor. In cei cinci 
ani de funcționare, de pildă, cursul 
menționat a fost absolvit de tineri 
din Albania, Bangladesh, Bulgaria, 
Columbia, Egipt, Filipine, Ghana, 
Grecia, India, Iordania, Iran, Irak, 
Mexic, Nepal, Polonia, Sri Lanka, 
Tanzania, Venezuela.

(Agerpres)

cinema

de descărcări electrice. Pe alocuri, can
titățile de apă vor depăși 15 litri pe 
metru pătrat în 24 de ore. Vînt potrivit. 
Temperaturile minime vor îl cuprinse 
Intre 7 și 17 grade, iar cele maxime 
între 18 și 28 de grade, local mai ri
dicate. în București : Vreme în curs 
de încălzire ușoară. Cerul va fi tem
porar noros, favorabil ploii de scurtă 
durată, Vînt moderat.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în Suedia s-a desfășurat recent 

competiția internațională automobi
listică „Smolands Raly", la care au 
participat 223 de echipaje din Bel
gia. Cehoslovacia, Danemarca, Fran
ța, R.F. Germania, Olanda, România 
și Suedia.

Printre învingătorii raliului s-a 
numărat și echipajul român Ștefan 
Iancovicl — Petre Vezeanu („Dacia 
1 300“), situat pe primul loc la cla
sa specială — mașini de serie re
zervată concurenților străini. în cla
samentul general, primul loc a fost 
ocupat de suedezii Stig Blomqvist și 
Hans Sylvan.

Traseul cursei a măsurat 980 km, 
cu 28 de probe speciale.
• In prima zi a concursului In

ternațional de la Berlin, la care 
participă atleți și atlete din 24 de 
țări, sportiva româncă Gina Panait a 
ocupat locul doi în proba de săritu
ră în lungime, cu rezultatul de 
6,58 m ; primul loc a fost ocupat de 
Heidemarie Wycisk (R.D, Germană), 
cu 6,65 m.
• Meciurile disputate în ziua a 

doua a competiției internaționale fe
minine de handbal pentru „Trofeul 
Iugoslavia" s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate: U.R.S.S. — R.D. 
Germană 18—18 ; Ungaria — Româ
nia 19—11.
• Campionatele europene de hal

tere au continuat la Havirov (Ceho
slovacia) cu întrecerile de la cate
goria mijlocie, în care victoria a re
venit sportivului sovietic Vartan Mi- 
litosian, cu un total de 342,500 kg. 
Pe locurile următoare s-au clasat Va
lentin Todorov (Bulgaria) — 330 kg 
și Andras Stark (Ungaria) — 330 kg.

La stilul „aruncat", Vartan Milito- 
sian a stabilit un nou record mon
dial, cu performanța de 196 kg 
(vechiul record îi (aparținea cu 
195,500 kg).

• Cu stele tn păr și lacrimi tn 
ochi : SCALA — 9; 11,15: 13.30; 16; 
18,15; 20,30.
• întoarcerea fiului risipitor : 
CAPITOL — 10; 12,30; 15.30; 18; 
20,30.
• Amintește-fi de mine : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
• Cintă pentru mine : PATRIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,45, la grădină — 20,15.
• Doctorul Poenaru : MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 10.15; 20,30,
FLAMURA — 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15, Serial Nâicâ — 9.
• Tentacule : LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30 : 20,45, la 
grădină — 20,15, BUCUREȘTI — 
8,45; 11; 13,15; 15,30; 17,45: 20. FA
VORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20.15, GRADINA CAPITOL — 20.30. 
< Pirații din Pacific — Insula co
morilor : VICTORIA — 9,30; 12,30; 
16; 19.
• PapUlon (ambele serii) : PA
LATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII — 17.
S Gloria nu cintă — 9.45; Omul 

ivizibll — 11,45; 14; Filmul româ
nesc postbelic — 18,15; 18.30; King- 
Kong — 20,30 : CINEMATECA
(sala Union).
• Un pod prea îndepărtat (ambe
le serii) : SALA PALATULUI — 
18.
• Optimiștii : CINEMA STUDIO 
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9,30; 11; 12,30; 14,15,
• Andrei Rubliov : DOINA — 
15,30; 19.
• Ultima escapadă a lui Olsen : 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30;
15.45; 18; 20,15, GIULEȘTI — 9;
11,15; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• împușcături sub clar de lună : 
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Transamerica Express : GRI- 
VIȚA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
AURORA — 8,45; 11,30; 14.45; 17; 
19,15; la grădină — 20, TOMIS — 
9; 11,30; 14,15; 16,45; 19,30, la gră
dină — 20,15.
• Jucăria : EFORIE — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Pentru patrie : BUCEGI — 9; 
12,16; 15,45; 19, FLACARA — 11,30; 
14,30; 18, Program pentru copil 
— o.
• Un om cu „idei" : BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la 
grădină — 20, VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15;/ 20,15.
• Eliberarea orașului Praga i 
ARTA — 0; 12,30; 16; 19.
• Gentleman Jim : DACIA — 9; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Ultima cină : COTROCENI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Profetul, aurul șl ardelenii : 
LIRA — 15,30; 17,45; 20, la grădină 
— 20.
• Zmeu! de hlrtle : FERENTARI 
— 10; 13; 16; 19.
• Eu, tu și Ovidiu t DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Urmăriți fără vină : FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20, PARC HOTEL 
— 20,15, GRADINA TITAN — 20,15.
• Acțiunea „Autobuzul" : PACEA 
— 16; 18; 20.
• Aventurile lui Robin Hood : 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Ediție specială : VnTORUL — 
15,30; 1-7,45; 20.
• Cine nu riscă nu ciștigă : MIO
RIȚA — 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 
20.
• Rătăcire : POPULAR — 16; 18. 
• Piedone, comisarul fără armă i 
MUNCA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• E attt de aproape fericirea : 
COSMOS — 16; 18; 20.
• Aurel Vlaicu : PROGRESUL — 
16; 16; 20.
• Polițistul pilot de curse : GRĂ
DINA ARTA — 20.
• Mark polițistul : GRADINA 
BUCEGI — 20,30.
• Sandokan — tigrul Malayeziel : 
GRADINA FESTIVAL — 20.
• Evadați din viitor : GRADINA 
FLACARA — 20,15.

teatre
• Teatral Național București (sala 
mare) : Moartea ultimului golan
— 19,30, (sala mică) : Comedie de 
modă veche — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(la Ateneul Român) : Concert de 
concerte, dirijor Mircea Cristescu
— 20.
• Opera Română : Spectacol de
balet (Liceul de coregrafie) — 19. 
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Ferma — 19,30, (sala Grădina
Icoanei) : Anecdote provinciale — 
20.
• Teatrul Mic : Nebuna din 
Chaillot — 19.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Maghera) : Micul infern — 19,30, 
(sala Studio) : Carambol — 19.
• Teatrul Giulești (sala Studio) : 
Goana — 17, (la Parcul Herăs
trău) ; Hotel zodia gemenilor — 
20.
• Teatral satiric-muzical „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : Lasă supă- 
rarea-n hol — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Po
veste de iubire — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit la Rapsodia
— 18,30.
• Studioul I.A.T.C. : Piticul din 
grădina de vară — 10, Conversa
ții clasice — 15,30, Avram Iancu
— 19,30.
• Teatral' „Țăndărică" (la Școa
la generală nr. 194 din bd. Me
talurgiei) : Tigrul purpuriu că
ruia ii plăceau clătitele — 10.
• Circul București : Circul . lili
putanilor de la Circul Mare din 
Moscova — 19,30.

• LOCUINȚE EXTRA
TERESTRE. în următorii 250 
de ani va fi posibilă realizarea 
în Cosmos a unor biosfere arti
ficiale în care să poată trăi cir
ca 10 miliarde de oameni. Un 
astfel de sistem de lumi artifi
ciale ar putea dispune în total 
de o suprafață de o sută de mii 
de ori mai mare decît a Pămîn- 
tului, ceea ce i-ar permite să 
capteze și să valorifice imense 
cantități de energie solară. A- 
ceastă îndrăzneață previziune 
aparține savantului sovietic 
Sklovskl, unul din conducătorii 
Institutului de astronomie din 
Moscova. Pentru construirea a- 
cestor colonii cosmice vor putea 
fi folosite materii prime de pe 
Lună, de pe asteroizi și alte 
planete. Omul de știință sovie
tic apreciază că expansiunea o- 
mului în Cosmos este ireversi
bilă. ca și descoperirea, popu- 
larea și exploatarea de noi te
ritorii în cursul marilor desco
periri geografice.

• VULCANII Șl CLI
MA. Din multitudinea factori
lor ce influențează evoluția cli
mei terestre, un rol destul de 
important par a juca erupțiile 
vulcanice. Praful emanat de 
vulcani ajunge în atmosferă, 
unde mărește cantitatea de ra
diație solară reflectată în spa
țiu și are, astfel, un efect de 
răcire pe Pămint. Sint semnifi
cative in acest sens rezultatele 
studiilor comparative ale activi
tății vulcanice din cele două e- 
misfere, efectuate de omul de 
știință american Bryson. Astfel, 
s-au constatat deosebiri impor
tante între o emisferă și alta, 
ceea ce poate avea legătură cu 
deosebirile de evoluție climati
că existente între Nordul și Su
dul globului terestru.

• UN MUZEU AL 
MINELOR, deschis recent în 
orașul Zabrze, ilustrează istoria 
industriei miniere de pe terito

riul Poloniei. In cele două sec
ții principale, deschise în per
manență, sînt prezentate tehni
cile mineritului, precum și me
todele de tratare a cărbunelui 
în trecut și în prezent. Se pre
conizează deschiderea a două 
șantiere de exploatare subtera
nă, care vor fi puse la dispozi
ția publicului pentru a ilustra 
intr-un mediu natural bogatele 
tradiții ale mineritului polonez.

• PENTRU PROTEC
ȚIA „MĂRII KIRGHIZE". 
Oamenii de știință au propus 
acoperirea lacului Issîk Kul cu 
pelicule de polimeri, care, după 
opinia lor, ar preveni scăderea 
apelor „Mării Kirghize" — cum 
este numit acest mare lac de 
munte din R.S.S. Kirghiză. Ni
velul apelor lacului scade în 
fiecare an cu 6—10 centimetri. 
Acoperirea lacului constituie o 
cale mult mai eficientă de pre
venire a evaporării apei decît 
alte metode propuse pină in 
prezent. Astfel, dirijarea spre

lac a unor cursuri de apă ar 
necesita mari investiții și ar 
crea un deficit de apă în alte 
zone.

• CARTE RARĂ, 
SCUMP PLĂTITĂ. Un co
misionar din Londra a anunțat 
perfectarea tranzacției pentru 
cumpărarea, la prețul de 2,4 
milioane dolari, de către Uni
versitatea statului Texas, a 
unei Biblii tipărite în 1450 de 
Gutenberg. Este cel mai mare 
preț plătit pină în prezent pen
tru o singură carte sau manu
scris. Recordul anterior fusese 
înregistrat în aprilie a.c., cînd 
o altă copie a unei Biblii de a- 
celași tip fusese achiziționată la 
New York pentru 2 milioane 
dolari de Muzeul de stat din 
Stuttgart al landului Baden- 
Wuerttemberg.

• PAHIDERME DEZ
LĂNȚUITE. ° serie de sate
și cătune din estul Republicii 
Sri Lanka au devenit în ultima
vreme ținta atacurilor unor tur
me de elefanți sălbatici. Pahi- 
dermele înfuriate distrug locu
ințele sătenilor, plantațiile de 
cocotieri și bananieri, orezăriile, 
daunele ridieîndu-se la sute de
mii de rupii. Specialiștii consi
deră că elefanții sălbatici au 
părăsit zonele de junglă din 
cauza unor ample acțiuni de de
frișare întreprinse recent.

• SPĂRGĂTORUL DE 
GHEAȚĂ ATOMIC -Si' 
biri", construit la șantierele na
vale din Leningrad, și-a înche
iat cu succes prima misiune. El

a creat condițiile necesare tre
cerii unei motonave prin zona 
ghețurilor din Oceanul înghețat 
de Nord, de la Murmansk pină 
la strimtoarea Bering. In pre
zent, spărgătorul de gheață se 
îndreaptă spre zona nordică a 
oceanului unde se află cîmpul 
de gheață pe care este ampla
sată stația științifică sovietică 
„Polul Nord-24“.

• ÎMPRUMUT. Came- 
ra Reprezentanților din Sta
tele Unite a aprobat cu 247 
de voturi pentru și 155 îm
potrivă acordarea unui îm
prumut, pe termen lung, în 
valoare de două miliarde do
lari, orașului New York pentru 
a-1 salva de la faliment. Pentru 
ca New York-ui — cel mai 
mare oraș din S.U.A. — să ob
țină acest împrumut pe o pe
rioadă de 15 ani, trebuie ca el 
să fie aprobat și de Senat. în 
prezent, președintele Comitetu

lui senatorial pentru afacerile 
bancare, William Proxmire, se 
opune unui împrumut pe ter
men lung pentru a ajuta New 
York-ul să-și asaneze situația 
sa financiară, cel mai mare oraș 
nord-american avînd deja un 
deficit bugetar de un miliard 
de dolari.

• POD PESTE ARNO.
La Florența a fost inaugurat 
de curînd un nou pod peste 
fluviul Amo. Construit din oțdl 
și beton, podul este apreciat ca 
unul dintre cele mai moderne 
și îndrăznețe din Italia. Pentru 
realizarea sa a fost folosită o 
soluție arhitectonică ce amin
tește de podul Brooklyn din 
New York, partea suspendată 
fiind ancorată, prin intermediul 
unor cabluri uriașe, de doi pi
loni foarte înalți. Podul este 
alcătuit din două niveluri — 
unul rezervat pietonilor, altul 
traficului auto — șl are o lun

gime de 3,30 km. Construcția sa 
a durat 5 ani.

• TESTE PENTRU 
STABILIREA TRATAMEN
TULUI ANTICANCEROS. 
Un test cu ajutorul căruia se 
poate stabili care sint medica
mentele și dozele ideale pentru 
tratarea, în fiecare caz în par
te, a cancerului a fost pus la 
punct de o echipă de cercetă
tori americani de la Universita
tea din Arizona. Noul test con
stă în expunerea celulelor can
ceroase la încercări în niște tu
buri în care se Introduc diferite 
doze de medicamente antican- 
ceroase, în scopul cunoașterii 
rezistenței lor la fiecare trata
ment. Acest test a ajutat la a- 
meliorarea stării de sănătate a 
11 pacienți, dar s-a dovedit ine
ficace în tratarea celui de-al 12 
bolnav. în alte 20 de cazuri tes
tul a indicat ineficienta orică
rui tratament.
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„Pacea și securitatea popoarelor 
nu pot fi garantate prin 

continuarea cursei înarmărilor"
Opjnii^ ale reprezentanților unor prestigioase institute de cer
cetări în problemele păcii și dezarmării, prezentate în Comitetul 

plenar al sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). — In cadrul Comitetului 
plenar al sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. consa
crate dezarmării auj/uat cuvintul reprezentanții unor prestigioase 
institute de cercetări asupra păcii și dezarmării, care au atras 
atenția asupra pericolului tot mai serios pe care-l reprezintă acce
lerarea cursei înarmărilor, îndeosebi pe plan calitativ, și au enun
țat o serie de idei privind modalitățile de înfăptuire a unor măsuri 
de dezarmare reală.

Preocupîndu-se îndeosebi de ame- succese neîntîrziate, a evidențiat
nințarea pe care o constituie cursă 
înarmărilor nucleare, amiralul Gene
R. la Rocque, directorul Centrului de 
informații în problemele apărării al
S. U.A., a arătat că războiul nuclear 
prezintă un pericol continuu și tot 
mai mare pentru sute de milioane de 
oameni și „nu este sigur că, datorită 
efectelor sale, pămîntul ar mai pu
tea fi locuibil". Echilibrul terorii, a 
continuat el, nu poate asigura decît 
o pace precară. Sesiunea specială a 
O.N.U. trebuie să adreseze un apel 
tuturor statelor pentru a opri produ
cerea de material fisionabil în sco
puri militare, pentru a pune capăt 
producerii de arme nucleare șl pen
tru a înceta experiențele cu arme 
nucleare. Nu poate exista nici o jus
tificare pentru aminarea unui progres 
imediat și substanțial in oprirea 
cursei înarmărilor nucleare — a în
cheiat vorbitorul.

Subliniind amploarea cursei înar
mărilor, Oleg Bikov, de la Institutul 
pentru economie mondială și relații 
internaționale din Moscova, a relevat 
că armele sînt tot mai perfecționate 
și în număr tot mai mare. Din pă
cate — a spus el —, multe țări in 
curs de dezvoltare sint angajate în- 
tr-o măsură crescîndă în cursa înar
mărilor. Sporirea arsenalelor militare 
nu poate întări securitatea nici unui 
stat. Dezarmarea — a conchis el — 
necesită exercitarea voinței politice 
a tuturor statelor, iar destinderea 
politică trebuie însoțită de destinde
rea militară.

Războiul, a declarat Gerhard Kade, 
vicepreședinte al Institutului inter
național pentru pace de la Viena, 
trebuie eliminat din rîndul mijloace
lor de soluționare a conflictelor in
ternaționale. Este o eroare funda
mentală să se creadă că pacea și 
securitatea ar putea fi garantate prin 
continuarea cursei înarmărilor. Ideea 
echilibrului intimidării nu este decît 
un pretext care servește interesele 
complexului militar industrial. Pri
mul pas care trebuie făcut, a apre
ciat el, constă în eliminarea celor 
mai periculoase arme de distrugere 
în masă și prevenirea creării și pro
ducției unor noi tipuri de asemenea 
arme.

„Echilibrul terorii amenință să 
ducă la teroare fără stabilitate și 
fără echilibru", a subliniat, la rîndul 
său, Raimo Vayrynen, secretar gene
ral al Institutului internațional de 
cercetări pentru pace de la Helsinki. 
De aceea, este in interesul întregii 
comunități internaționale, inclusiv al 
securității marilor puteri, ca acestea 
să adopte măsuri eficiente de limi
tare a armamentelor și de dezarmare. 
El s-a pronunțat pentru adoptarea 
unor declarații unilaterale de nefo- 
losire a armelor nucleare, urpnate de 
negocieri pentru elaborarea unui in
strument internațional de interzicere 
a folosirii armelor nucleare.

Eforturile de dezarmare reclamă

In pregătirea Tratatului
BRASILIA 15 (Agerpres). — Mi

niștrii de externe a opt țări din A- 
merica de Sud — Bolivia, Brazilia, 
Columbia, Ecuador, Guyana, Peru, 
Surinam și Venezuela — se vor în
truni în zilele de 3 și 4 iulie la Bra
silia, pentru a semna un „Tratat de 
cooperare amazoniană" — a anunțat 
Ministerul de Externe al Braziliei. 
Semnarea acestui tratat urmează să 
finalizeze inițiativa din martie 1977 
a guvernului brazilian privind „in- 
stituționahzarea procesului de coope-

PROPUNERILE ROMÂNIEI LA SESIUNEA SPECIALĂ A ADUNĂRH GENERALE A O. N. U.

ft progran realist, concret si cuprinzător spre înfăptuirea dezarmării
După ce, timp de trei săptămîni, 

reprezentanții statelor membre ale 
O.N.U. au expus pozițiile guvernelor 
lor în problemele aflate pe ordinea 
de zi, la sfirșitul săptămînii trecute 
dezbaterea generală s-a încheiat. 
Citeva concluzii au ieșit mai preg
nant in evidență.

înainte de orice, dezbaterile au re
flectat îngrijorarea pe care o resimt 
toate popoarele in legătură cu 
desfășurarea in ritm tot mai accele
rat și în forme tot mai primejdioase 
a cursei înarmărilor — gravă ame
nințare la adresa civilizației plane
tei, obstacol serios in calea dezvol
tării economico-sociale a tuturor sta
telor, factor primordial de neîncre
dere și înrăutățire a climatului po
litic:

Ca un corolar al acestei îngrijorări 
generale, dezbaterile sesiunii au sub
liniat dreptul legitim și responsabi
litatea de netăgăduit ale tuturor sta- , 
telor de a participa în modul cel 
mai angajant la eforturile consacra
te înfăptuirii obiectivelor dezarmă
rii. Faptul că aproape fără excepție 
participanții la dezbateri s-au pro
nunțat în favoarea dezarmării re
flectă voința puternică a popoarelor 
de a se trece la măsuri concrete in 
această direcție — voință ce devine 
din ce în ce mai greu de ignorat. 
Se impune de aceea, cu atît mai 
mult acum, cînd se trece la elabo
rarea documentului final, să se ia 
în considerare necesitatea traducerii 
în fapte a declarațiilor de intenții, a 
materializării recomandărilor formu
late, astfel îneît sesiunea să deschidă 
perspectiva realizării dezideratului 
dezarmării.

Suita intervențiilor din plenul se
siunii a proiectat problema dezarmă
rii pe fundalul evoluțiilor complexe 
și contradictorii din viața interna
țională, în corelație directă cu cele
lalte probleme de importanță vitală 
care confruntă omenirea.

Pornind de la realitățile concrete 
din viața internațională, ținind sea
ma în același timp de imperativele 

C. Maxwell Stanley, președintele 
fundației „Stanley" (S.U.A.). în acest 
sens, sesiunea specială a O.N.U. tre
buie să stabilească priorități clare, 
constînd în propuneri de măsuri care 
să fie înfăptuite într-un termen scurt
— de cițiva ani — și în măsuri de 
perspectivă. întărirea mecanismului 
Națiunilor Unite în domeniul dezar
mării, a observat el, este poate cea 
mai actuală sarcină în momentul de 
față. De aceea, succesul lucrărilor se
siunii depinde in bună măsură de 
elaborarea unui mecanism corespun
zător de dezarmare, cu o eficiență 
sporită, care să angajeze un număr 
cit mai mare de state și să asigure 
o acțiune continuă. Comitetul de la 
Geneva trebuie modificat sau regîn- 
dit pentru a permite participarea la 
negocierile de dezarmare a Franței 
și a Chinei, și în sensul legării sale 
mai eficiente de Adunarea Generală 
a O.N.U.

Făcînd o expunere asupra evoluției 
cursei înarmărilor în ultimii 15 ani, 
Franck Barnaby, directorul Institutu
lui internațional de cercetări asupra 
păcii de la Stockholm (S.I.P.R.I.). a 
arătat că, din 1963, cheltuielile mili
tare mondiale au crescut cu circa 40 
la sută, iar procentajul ce revine ță
rilor în curs de dezvoltare — de la 
4 la 15 la sută. în aceeași perioadă, 
efectivele forțelor armate ale statelor 
lumii au crescut cu 30 la sută, însu- 
mind astăzi 26 de milioane oameni, 
iar comerțul cu arme a sporit de 
peste cinci ori. Deși circa 80 la sută 
din cheltuielile de înarmare sint 
destinate armelor convenționale și 
efectivelor militare, a continuat el, 
cea mai mare amenințare pentru 
omenire o constituie armele nucleare, 
în 1963, arsenalele nucleare conți
neau circa 4 000 de bombe, iar astăzi
— zeci de mii de bombe, cu o putere 
totală de explozie echivalentă eu cea 
a peste un milion bombe de tipul 
celei de la Hiroshima.

Tratatele de limitare a înarmărilor 
aflate în prezent în vigoare, a obser
vat el, au un efect minim sau nici 
unul asupra potențialului militar al 
statelor. De aceea, a subliniat el, se 
impune o nouă abordare în cadrul 
negocierilor de dezarmare. în aceas
tă ordine de idei, vorbitorul s-a pro
nunțat pentru negocierea unui „pa
chet" cuprinzător de măsuri de 
dezarmare, incluzind reduceri canti
tative și restricții calitative, care să 
aibă cu prioritate în vedere armele 
nucleare și alte arme de distrugere 
în masă, dar să se refere și la mă
suri în cîmpul armelor convențio
nale. „Folosirea forței în relațiile 
internaționale trebuie abolită prin 
eliminarea instrumentelor războiu
lui". O dezarmare completă la scara 
mondială trebuie însoțită de un sis
tem internațional de securitate co
respunzător și de un mecanism efi
cient de reglementare pașnică a con
flictelor — a încheiat el.

de cooperare amazoniană
rare regională în Amazonia" — a 
precizat comunicatul M.A.E. al Bra
ziliei.

Proiectul brazilian a constituit în 
ultimele luni obiectul a trei reu
niuni pregătitoare, dintre care două 
s-au desfășurat la Brasilia, iar. cea 
de-a treia a avut loc luna trecută la 
Caracas. La ultima reuniune, repre
zentanții celor opt țări au convenit 
asupra textului documentului ce ur
mează a fi semnat.

păcii și progresului general, nume
roase delegații au evidențiat că în
făptuirea obiectivelor dezarmării re
prezintă o premisă esențială și în 
același timp un factor decisiv pen
tru îmbunătățirea atmosferei inter
naționale in ansamblul său. „Reali
zarea dezarmării, spunea în această 
ordine de idei șeful delegației Re
publicii Benin, Thomas Boya, trebuie 
să aibă ca fundament principiile u- 
nanim recunoscute ale dreptului in
ternațional, citind in acest sens ,,ne- 
folosirea forței in relații!» dintre 

• La încheierea dezbaterilor generale • „România se afirmă ca unul din 
statele cele mai active în eforturile de dezarmare" • „Cele 10 propuneri 

românești - de un real folos în desfășurarea lucrărilor sesiunii"
------------------------- Corespondența din New York ---- ---------------------
state și neamestecul în afacerile lor 
interne, respectarea integrității teri
toriale. a suveranității, independen
ței orientării politice și a nealinie
rii statelor". La rîndul său. minis
trul de externe al Iranului, Abbas 
Aii Khalatbari, declara că procesul 
dezarmării implică in mod necesar 
„încrederea intre națiuni, însoțită de 
modalități eficiente de reglementare 
pașnică a conflictelor internaționale".

în cursul dezbaterilor generale, 
mulți vorbitori au subliniat faptul că 
așa-zisul „echilibru de forțe" (din 
păcate, invocat intr-o formă mai mult 
sau mai puțin explicită și în unele 
intervenții din cadrul sesiunii), de
parte de a asigura securitatea gene
rală, constituie o sursă permanentă 
de amenințare pentru dezvoltarea li
beră și independentă a statelor, fa- 
vorizind cursa înarmărilor și sporind 
pericolul de război.

Abordarea, sub multiple aspecte, a 
dosarului dezarmării in cadrul dezba
terilor generale a fost, așadar, de 
natură să realizeze un amplu tur de

Convorbiri greco-cipriote
ATENA 15 (Agerpres). — Aflat la 

Atena într-o vizită oficială de două 
zile, președintele Ciprului, Spyros 
Kyprianou, a conferit joi cu primul 
ministru grec, Constantin Karamarf- 
lis. Președintele cipriot l-a informat 
pe șeful guvernului elen asupra con
vorbirilor sale oficiale de la New 
York și Paris privind problema Ci
prului.

La încheierea convorbirilor cu pre
mierul Karamanlis, președintele 
Kyprianou a declarat că țara sa va 
acționa în continuare pentru o re
glementare bazată pe dreptate in 
Cipru.

Ajutor alimentar 
pentru tarile 

din Sahel
ROMA 15 (Agerpres). — Directorul 

general al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricul
tură (F.A.O.), Edouard Saouma, a 
anunțat, la Roma, că prin interme
diul acestui organism al O.N.U. se 
acordă țărilor din Sahel, lovite de 
secetă, un ajutor alimentar de ur
gență în valoare de 2,5 milioane do
lari, precum și 50 de camioane, spre 
a se asigura transportul mai rapid 
al alimentelor la populație. Aseme
nea ajutoare sînt furnizate de Pro
gramul Alimentar Mondial (P.A.M.) 
Ciadului, Gambiei, Mauritaniei, Ni
gerului și Voltei Superioare,

Demisia președintelui 
Italiei

ROMA 15 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Italiene, Giovanni 
Leone, și-a anunțat demisia din 
funcția supremă în stat, într-un me
saj rostit joi seara la posturile de 
televiziune naționale. „Dacă m-am 
hotărit astăzi să fac. acest pas, a- 
ceasta se datorează faptului că eu 
consider superioare interesele insti
tuțiilor în raport cu interesul meu 
personal" — a spus Giovanni Leone.

„în momentul în care o campanie 
de defăimare dusă de presă pare să 
fi știrbit încrederea forțelor, politice, 
opțiunea mea nu putea fi decît a- 
ceasta“ — a declarat Giovanni Leo
ne, adăugind că este dreptul său 
să-i asigure pe cetățenii italieni că, 
timp de șase ani și jumătate, au 
avut ca președinte al republicii „un 
om cinstit, care consideră că și-a 
servit țara cu demnitate morală și 
în respectul constituției".

★
Președintele Senatului. Amintore 

Fanfani, urmează să asigure. în baza 
prevederilor constituției, interimatul 
la președinția republicii.

★

Președintele Leone a fost învinuit 
de publicația italiană „L’Espresso" 
„de fraudă fiscală și de speculații 
imobiliare". O moțiune în acest sens 
a fost înaintată zilele trecute parla
mentului și de deputata Emma Bo
nino. din partea Partidului Radical.

Divergente în cadrul coaliției 
guvernamentale din Belgia

Premierul Tindemans 
a prezentat demisia 

cabinetului
BRUXELLES 15 (Agerpres). — în 

urma divergențelor din cadrul 
coaliției guvernamentale belgiene cu 
privire Ia adoptarea unui „plan anti- 
criză", primul ministru, Leo Tinde
mans, a prezentat, joi, regelui Bau- 
douin demisia cabinetului său. Șeful 
statului și-a rezervat dreptul de a nu 
da un răspuns imediat, fapt ce i-a 
determinat pe observatorii scenei 
politice belgiene să aprecieze că este 
posibil ca regele Baudouin să-i ceară 
lui Leo Tindemans să rămînă în 
fruntea guvernului, încercînd să re- 
innoade firele coaliției intre social- 
creștini, socialiști și partidele așa- 
numite lingvistice — Volksunie 
(Uniunea Populară) și Frontul De
mocratic al Francofonilor.

orizont, care a circumscris, practic, 
toate marile probleme comune astăzi 
statelor lumii, subliniindu-se inter
dependența organică între obiectivul 
dezarmării și preocupările tot mai 
viguros afirmate în viața internațio
nală privind instaurarea unor relații 
noi între state, abolirea, politicii im
perialiste, de forță și dictat, stinge
rea focarelor de război și soluțio
narea conflictelor dintre state pe ca
lea pașnică a tratativelor, lichidarea 
decalajelor economice și accelerarea 
progresului economic și social al ță

rilor în curs de dezvoltare, căutarea 
de soluții general acceptabile in do
meniile energiei și materiilor prime, 
protecției mediului înconjurător.

Dezbaterile au oferit totodată un 
cadru propice pentru avansarea unor 
idei și propuneri concrete in sfera 
dezarmării. Toate aceste idei și 
propuneri vizînd, în esență, mă
suri de limitare și reducere a 
cursei înarmărilor, de creștere a 
încrederii între state, măsuri efec
tive de dezarmare și de valo
rificare în planul dezvoltării a pro
greselor concrete ce ar rezulta din 
înfăptuirea unor măsuri de dezar
mare, urmează a fi luate în discuție 
în cadrul comitetului plenar al se
siunii, care elaborează în prezent 
documentul final al acesteia.

Așteptate cu mare interes de par
ticipanții la sesiunea specială a A- 
dunării Generale a O.N.U,. poziția 
și propunerile’ României în problema 
dezarmării, prezentate, din însărci
narea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, de primul ministru al

PEKIN

Tovarășul Li Sien-nien l-a primit 
pe ambasadorul României

PEKIN 15 (Agerpres). — Li Sien- 
nien, vicepreședinte al C.C. al P.C. 
Ghinez, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, împreună cu 
Cen Mu-hua, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, vicepremier al Consiliului de Stat 
și ministru al relațiilor economice 
cu țările străine, au primit joi în 
vizită de rămas bun pe Nicolae Ga- 
vrilescu, ambasadorul țării noastre 
la Pekin.

Cu această ocazie, a avut Ioc o 
convorbire cordială, prietenească, în 
cursul căreia a fost evocată recenta 
vizită în China a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al P.C.R.,

Plenara C.C.
VARȘOVIA 15 (Agerpres). — La 

Varșovia s-a deschis, la 15 iunie, 
plenara C.C. al P.M.U.P., la care 
participă, de asemenea, oameni de 
știință și reprezentanți ai unor insti
tuții și întreprinderi. Pe ordinea de 
zi se află dezbaterea raportului Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P. 
„Pentru întărirea continuă a rolului

Conferința Uniunii orașelor din zona 
Mediferanei

ROMA 15 (Agerpres). — în ora
șul italian Rimini continuă lucrări
le celei de-a treia conferințe a U- 
niunii orașelor din zona Meditera- 
nei.

Delegații, reprezentînd circa 100 de 
orașe din 20 state riverane Meditera- 
nei, încearcă să definească o acțiu
ne comună pentru a frîna poluarea 
mării, fenomen ale cărui dimensiuni 
se amplifică in mod alarmant. Vă
tămătoare pentru om, poluarea zo
nelor de coastă și a mediului marin 
poate foarte rapid să ducă la ago
nia acestei mări aproape inchisă, ale

agențiile de presă transmit:
Primire Ia Pekin. Hua Ku°- 

fen, președintele C.C. al P. C. Chi
nez, premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, l-a primit pe Ieng 
Sary, ■ membru al Comitetului Per
manent al C.C. al Partidului Comu
nist din Kampuchia, viceprim-minis- 
tru al guvernului și ministru de ex
terne al Kampuchiei Democrate — 
transmite agenția China Nouă.

Numiri în Afganistan. 
Consiliul Democratic Republican Re
voluționar al Republicii Democratice 
Afganistan, întrunit la Kabul, a ho- 
tărît numirea a 13 noi membri ai 
consiliului și a adoptat decretele cu 
privire la stema și drapelul de stat.

Guvernul peruan a autori- 
zât reapariția imediată a șapte din
tre cele'aproximativ 20 de. publicații 
sușpendâte la 18 mai anul acesta, în 
virtutea stării de urgență proclamate 
în.întreaga țâră și a suspendării ga
ranțiilor constituționale. Potrivit a- 
genției Prensa Latina, între săptă
mânalele a căror apariție a fost auto
rizată figurează „Unidad", organ ofi
cial al Partidului Comunist Peruan.

Dolarul american a atins în 
cursul dimineții de joi cel mai scăzut 
curs al său din perioada postbelică 
în schimburile cu yenul japonez, fiind 
cotat pe piața de devize din Tokio 
la 215,50 yeni. Rotrivit experților fi
nanciari, această situație se datorea
ză considerabilului excedent al ba
lanței comerciale și de plăți a Japo
niei, care a făcut să sporească inte
resul față de yen, determinînd — în 
același timp — presiuni serioase asu
pra monedei americane.

guvernului român. Manea Mănescu, 
au trezit un puternic ecou printre 
delegațiile prezente și printre cores
pondenții de presă de pretutindeni. 
Opinia publică mondială consideră 
propunerile românești, pe care unele 
cercuri politice ale O.N.U. le-au de
numit un „decalog al dezarmării", 
că o nouă și substanțială contribuție 
a României la desfășurarea rodnică 
a lucrărilor forului mondial, care 
dezbate pentru prima oară proble
ma cardinală a dezarmării, la des
chiderea unei perspective rodnice in 

acest domeniu. Este semnificativ că. 
îndată după expunerea poziției 
României, președintele Adunării Ge
nerale a O.N.U.. Lazar Moisov, si 
secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, au ținut să releve. în ca
drul întrevederilor lor cu primul 
ministru al guvernului român. înalta 
apreciere pe care o dau contribuției 
președintelui Nicolae Ceaușescu la 
eforturile îndreptate spre realizarea 
unor progrese reale în direcția 
dezarmării, atenției manifestate de 
țara noastră fată de actuala sesiune 
specială. „Exprimăm aprecierile cele 
mai calde pentru participarea foarte 
activă a României la dezbaterile și 
negocierile privind dezarmarea, unde 
ea a prezentat propuneri construc
tive" — a subliniat secretarul general 
al Națiunilor Unite.

în discuțiile cu participant! la se
siune. într-un șir de comentarii se 
apreciază justețea analizei care se 
face situației internaționale actuale, 
realismul propunerilor românești 
care au în vedere măsuri concrete, 

președintele Republicii Socialiste 
România, importanța acesteia pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
între partidele, țările și popoarele 
noastre. A fost exprimată, de ase
menea, dorința comună de a se de
pune noi eforturi pentru extinderea 
și diversificarea colaborării dintre 
România și China.

La primire au fost prezent! Iu 
Gian, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Ciao Si', adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.C., membri 
ai ambasadei române.

în continuare, vicepreședintele Li 
Sien-nien a reținut oaspeții la un 
dineu. ’

al P.M.U.P.
științei în dezvoltarea social-econo- 
mică a țării".

Deschizind lucrările, Edward Gie- 
rek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
a relevat, între altele, că Polonia a 
intrat in etapa societății socialiste 
dezvoltate și că P.M.U.P. promovea-r 
ză strategia îmbinării dezvoltării 
forțelor de producție cu satisfacerea 
multilaterală a nevoilor societății.

cărei ape nu se reînnoiesc decît o 
dată la 80 ani, au relevat, in esen
ță, numeroșii vorbitori din primele 
trei zile ale conferinței.

în ritmul actual al poluării. în anul 
2000, in Mediterana va fi deversată 
o cantitate de 37 miliarde metri cubi 
de apă reziduală. Pentru tratarea a- 
cestui uriaș volum de apă în scopul 
prevenirii poluării va fi necesară 
suma de 14 miliarde dolari. Datele 
respective au fost stabilite cu pri
lejul unei anchete in 22 mari orașe 
din zonă.

Convorbiri iugoslavo-in- 
diOnC. I°S’P Broz Tito, președin
tele R. S. F. Iugoslavia, a primit 
delegația condusă de K. S. Hedge, 
președintele Camerei Reprezentanți
lor a parlamentului Indiei — transmit? 
agenția Taniug. în cadrul convorbirii 
care a avut loc au fost evidențiate 
relațiile de prietenie tradițională din
tre India și Iugoslavia, necesitatea 
ca țările nealiniate să joace un rol 
activ pe arena internațională, în sco
pul creării unei situații de stabilitate 
și încredere, de întărire a cooperării 
dintfe țările lumii.

La Viena a avut 10Ci ^01, ® 
173-a ședință plenară în cadrul ne
gocierilor privind reducerea trupelor 
și armamentelor și măsuri adiacente 
in Europa centrală.

în capitala Iranului s-au 
încheiat convorbirile purtate de 
ministrul afacerilor externe al Ce
hoslovaciei. Bohuslav Chnoupek, 
cu prilejul . vizitei oficiale la Te
heran. El a abordat un cerc larg 
de probleme privind cooperarea din- 
țre cele două țări și unele probleme 
ale situației internaționale actuale.

Cargoul nigerian „I.B.N. 
BatOUta", avar*at ’n urma ciocni
rii, în strimtoarea Gibraltar, cu mi
neralierul american „Yellowstone" 
s-a îndreptat joi, prin mijloace pro
prii, spre portul Cadiz, pentru repa
rații. De asemenea, a părăsit locul 
accidentului și nava americană. în 

cu caracter tranzitoriu și cu aplica
bilitate imediată, fiind de natură 
să. inaugureze un proces continuu, 
prin care să se ajungă, treptat, de 
la simplu la complex, la obiectivul 
final al dezarmării generale. în pri
mul rînd al dezarmării nucleare. 
„Ideile și propunerile României, ne-a 
declarat Carlos Ortiz de Rosas, pre
ședintele Comitetului special al se
siunii speciale, prin virtuțile lor con
structive, sint de un real folos pen
tru buna desfășurare a lucrărilor se
siunii noastre. Ele se vor bucura cu 
siguranță de atenția participanților 
in cadrul activităților legate de elabo
rarea documentului final al conferin
ței". Este relevat, de asemenea, accen- 
tul pe cârc il pune țara noastră pe 
necesitatea eforturilor pentru soluțio
narea pe cale politică, prin tratative, 
a conf lictelor existente, in scopul 'de 
a se crea condiții reale de dezarma
re. Se subliniază, de asemdnea, con
vergența punctelor de vedere expri
mate de țara noastră cu acelea ale 
altor numeroase țări, ca o dovadă a 
faptului că ele corespund unoi- cerin
țe. larg recunoscute, aspirațiilor și 
intereselor tuturor popoarelor. în 
acest sens. Risto Hyvarinen. repre
zentantul secretarului general al 
O.N.U. in Comitetul de dezarmare de 
la Geneva, sublinia că „prin con
cepția și căile de acțiune, originale 
și constructive, formulate, România 
se afirmă din nou ca unul din sta
tele cele mai active in eforturile de 
dezarmare".

îndeplinirea menirii ce revine se
siunii depinde, desigur, de voința 
politică a statelor participante, de 
felul cum ele vor acționa de aici 
înainte pentru concretizarea propu
nerilor formulate în documentul fi
nal, asțfel ca acesta să conțină re
comandări clare și angajante, în 
stare să determine progrese reale in 
domeniul dezarmării, corespunzător 
așteptărilor popoarelor lumii.

Comellu VLAD

Congresul Partidului
ROMA 15 (Agerpres). — La Roma 

au început lucrările celui de-al 33-lea 
Congres al Partidului Republican Ita
lian. Participă 1 700 delegați, pre
cum și numeroși invitați — parla
mentari, oameni de cultură și artă, 
reprezentanți ai tuturor partidelor 
democratice Italiene.

în raportul prezentat de Oddo 
Biasini, secretar național al P.R.I., se 
face o amplă analiză a situației po
litice, economice și sociale actuale 
din Italia^ subliniindu-se că, pentru

Mesajul Cj
în numele Partidului Comunist Ro

mân, al secretarului său general, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu — se spune 
în mesaj — adresăm un cald salut, 
de prietenie și cele mai bune urări 
participanților la acest congres, con
ducerii Partidului Republican Italian, 
tuturor membrilor săi.

Evidențiind bunele raporturi de 
prietenie și colaborare stabilite în
tre P.C.R. și P.R.I., întemeiate pe e- 
galitate, respect și încredere recipro
că, mesajul relevă că extinderea și 
diversificarea acestor raporturi con
tribuie activ la întărirea tradiționa
lelor legături prietenești dintre 
România și Italia, dintre popoarele 
celor două țări, legate prin afinități 
de origine, limbă și cultură, prin 
idealurile nobile ale libertății, inde
pendenței, democrației și progresului 
social.

Partidul nostru, opinia publică din 
România — se arată în mesaj — pri
vesc cu viu interes, cu simpatie e- 
forturile și inițiativele P.R.I., contri
buția sa activă, alături de celelalte 
forțe democratice italiene, la rezol
varea problemelor complexe sociale 
și economice cu care se confruntă in 
prezent Italia, la înfăptuirea progra
mului de dezvoltare democratică a 
tării, de adîncire a procesului de re
înnoire a societății, in interesul ma
selor populare, al întregului popor 
italian.

Referindu-se la situația internațio
nală, care se află într-o etapă foar
te complexă, caracterizată prin 
schimbări fundamentale în raportul 
mondial de forțe, mesajul continuă : 
Partidul Comunist Român consideră 
că soluționarea problemelor păcii, 
colaborării și securității implică ac
țiuni convergente pe scară interna- 

urma ciocnirii acestor două nave, 
cinci persoane și-au pierdut viața, iar 
alte două au fost rănite.

Delegația Asociației de 
prietenie Tailanda-China, 
condusă de Chatichai Choonhavan, 
președintele asociației și fost minis
tru de externe, a fost primită de Den 
Siao-pin, vicepremier al Consiliului 
de Stat al R. P; Chineze. în cadrul 
convorbirii s-au subliniat dezvoltarea 
satisfăcătoare a relațiilor chino-tai- 
landeze și dorința celor două popoare 
de a promova în continuare priete
nia și cooperarea — informează a- 
genția China Nouă.

La galeria „L’Oeil" din ca
pitala Marocului a avut loc ver
nisajul expoziției pictorului ro
mân Adrian Ionescu. Organiza
tă sub egida Ministerului Cul
turii, expoziția se bucură de un 
frumos succes. La vernisaj au 
participat numeroși oameni de 
artă și cultură, ziariști, specia
liști români care lucrează în 
Maroc.

Președintele Venezuelei, 
Carlos' Andres Perez, a primit dele
gația parlamentară chineză, condusă 
de Ci Pin-fei, vicepreședinte al Co
mitetului Permanent al Adunării Na

ționale a Reprezentanților Populari 
a R.P. Chineze, aflată în vizită ofi
cială la Caracas. Cu acest prilej, s-a 
efectuat un schimb de opinii cu pri
vire la probleme de interes comun 
și în legătură cu modalitățile de ex
tindere a relațiilor dintre cele două 
țări.

Elemente neonaziste au 
comis un act de vandalism, profa- 
nind Monumentul luptătorilor anti
fasciști din mișcarea de rezistență din 
orașul Graz, principalul oraș al lan
dului austriac Styria. Primarul ora
șului Graz a dispus imediat deschi
derea unei anchete.

Combaterea lăcustelor.
Organizația pentru protecția plante
lor, organism guvernamental in In
dia, a întreprins măsuri de urgență 
pentru combaterea invaziei de lăcus
te, care se face simțită de trei zile în

„Sâ fie stopat șomajul. Vrem locuri de muncâ" — aceasta este reven
dicarea centrală a participanților la amplele manifestații care se des
fășoară în prezent în întreaga Franță. Fotografia înfățișează un aspect 
de la manifestația organizată la Issy-les-Moulineaux, în cadrul căreia 
participanții au cerut curmarea concedierilor și îmbunătățirea condițiilor 

de viață

Republican Italian 
ieșirea țării din criză, se impune în
tărirea unității naționale a forțelor 
democratice, a solidarității intre 
partidele politice care fac parte din 
majoritatea parlamentară și forțele 
sociale, în primul rînd sindicatele.

Președintele Prezidiului Congresu
lui. senatorul Mțchele Cefarelli, 
membru al Direcțiunii P.R.I., a dat 
citire mesajului adresat participan
ților la congres de către Comitetul 
Central al Partidului Comunist Ro
mân.

. al P.C.R.
țională. dezvoltarea dialogului și co
operării prietenești între partidele 
muncitorești, democratice, progresis
te, între toate forțele iubitoare de 
pace. în acest cadru, capătă noi di
mensiuni politice și o importanță 
deosebită intensificarea luptei unite 
a maselor populare pentru instaura
rea unor relații noi, democratice în
tre state, pentru lichidarea focare
lor de tensiune și conflict pe cale 
politică, pentru eradicarea fenome
nului subdezvoltării și instaurarea u- 
nei noi ordini economice internațio
nale, întemeiată pe egalitate șl e- 
chitate, pentru înlăturarea definiti
vă a ultimelor vestigii ale colonia
lismului, neocolonialismului și rasis
mului.

în încheiere, mesajul exprimă în
crederea că legăturile de prietenie si 
colaborare dintre P.C.R. și P.R.I. se 
vor dezvolta și lărgi în continuare, 
urarea de succes deplin în desfă
șurarea lucrărilor forumului național 
al Partidului Republican Italian, în 
aplicarea hotărîrilor pe care le va 
adopta.

★

Mesajul a fost primit de partici
pant cu vii și puternice aplauze. Se
natorul Cefarelli a exprimat din partea 
conducerii P.R.I., a congresului cele 
mai călduroase mulțumiri secretaru 
lui general al Partidului Comuni! ' 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Comitetului Central al 
P.C.R., pentru sentimentele de prie
tenie și solidaritate, pentru urările 
adresate Partidului Republican Ita
lian.

Textul mesajului C.C. al P.C.R. a 
fost publicat integral de ziarul „La 
Voce Repubblicana", 

statul Gujarat, în trei districte din 
acest stat, care are o mare pondere 
în economia agricolă a țării, s-au 
semnalat, în ultimele trei zile, patru 
nori de lăcuste. Acțiunea de comba
tere a lăcustelor este coordonată atît 
pe sol, cit și în aer. S-a cerut sprijin 
din partea centrului regional specia
lizat al F.A.O. cu sediul la Teheran.

Convorbiri sovieto-dane- 
•jg. La Moscova au avut loc con
vorbiri între Andrei Gromiko, mi
nistrul de externe al U.R.S.S., și 
omologul său danez Knud Boerge 
Andersen, aflat in vizită oficială în 
Uniunea Sovietică. Cu acest prilej a 
avut loc un schimb de opinii privind 
Stadiul și perspectivele dezvoltării 
relațiilor bilaterale. Totodată, s-a 
procedat la un schimb de vederi re
feritoare la situația internațională 
actuală, cu precădere la încetarea 
cursei înarmărilor și la dezarmare.

Consiliul O.E.C.D. Miniștrii 
de externe, de finanțe sau ai econo
miei din cele 24 de state membre ale 
Organizației pentru Cooperare Eco
nomică și Dezvoltare (O.E.C.D.) au 
căzut de acord, la reuniunea Consi
liului O.E.C.D., asupra principiilor de 
bază ale unei acțiuni concertate de 
relansare economică. însușindu-și 
propunerile prezentate reuniunii de 
Comitetul de politică economică, 
participanții au recunoscut impor
tanța asigurării unor ritmuri de 
creștere mai ridicate pentru a îm
piedica agravarea șomajului și ex
tinderea practicilor comerciale pro- 
tecționiste.

Asasinat. După cum lnfor- 
mează agențiile France Presse șl 
U.P.I., care citează o declarație di
fuzată de agenția palestiniană de ștțri 
W.A.F.A.. directorul Biroului din Ku
weit al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei (O.E.P.), Aii Yassin, 
a fost asasinat, joi dimineața, la lo
cuința sa din capitala kuw,qi'inr,ă. 
într-un comunicat, citat dcu"nc ta 
U.P.I.. O.E.P. denunță afceasta-J..mă, 
subliniind că asasinarea lui Aii 
Yassin „servește cauza celor care 
sînt ostili poporului palestinian".

Represiuni rasiste. stu- 
dentul Stephen Lee a fost condam
nat, joi, la Pretoria, la opt ani În
chisoare, iar prietenul său, Timothy 
Jenkin, la 12 ani ; cei doi albi au 
fost acuzați de „crima" de a fi răs- 
pîndit manifeste in care este denun
țată politica de oprimare și repre
siune pe care o practică regimul mi
noritar rasist din Africa de Sud îm
potriva populației de culoare, majo
ritară".
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