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ROMÂNO—SENEGALEZ

Intr-o atmosferă de caldă cordialitate, de stimă și prietenie, 
de deplină înțelegere, ieri s-au desfășurat

în cursul zilei de simbătă au avut loc

Convorbiri între președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul ministru 
al Republicii Franceze, Jacques Chirac

Convorbiri între președinții
Nicolae Ceaușescu și Leopold Sedar Senghor

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Senegal, Leopold Sedar 
Senghor, s-au întilnit. duminică, 
27 iulie, în stațiunea Neptun.

Intre cei doi șefi de stat au 
avut loc, cu acest prilej, con
vorbiri în probleme de interes 
comun ale relațiilor româno-se- 
negaleze și ale vieții interna
ționale.

La întrevedere a participat 
tovarășul Manea Mănescu, prim- 
ministru al guvernului.

în timpul convorbirilor, s-a 
apreciat cu deplină satisfacție 
că raporturile de prietenie, co
laborare și solidaritate dintre 
România și Senegal cunosc o e- 
voluție ascendentă, rodnică.

Reluînd schimbul de vederi 
avut în luna iunie a acestui an 
la Dakar, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Leopold Sedar 
Senghor au exprimat hotărîrea 
comună de a acționa în conti
nuare pentru extinderea și adîn- 
cirea relațiilor in toate domenii
le de activitate — politic, eco
nomic, cultural — în folosul am
belor popoare, al cauzei coope
rării și înțelegerii între națiuni.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Leopold Sedar Senghor au 
subliniat, totodată, posibilitățile 
existente pentru o conlucrare 
tot mai strînsă și în domeniul 
vieții internaționale. In acest 
sens, cei doi șefi de stat au re
afirmat solidaritatea activă, mi
litantă a României și Senegalu

SOSIREA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII SENEGAL LEOPOLD 

SEDAR SENGHOR, CARE FACE 
0 VIZITĂ NEOFICIALĂ 

ÎN TARA NOASTRĂ 
în pagina a IlI-a

lui cu mișcările de eliberare na
țională, cu popoarele care luptă 
pentru o dezvoltare economică 
și socială independentă, pentru 
lichidarea subdezvoltării. Schim
bul de vederi a relevat însem
nătatea pe care o are pentru 
întreaga evoluție a vieții inter
naționale, pentru consolidarea 
cursului spre destindere și în
țelegere între națiuni încheierea 
cu succes, la cel mai înalt nivel, 
a Conferinței pentru securitate și 
colaborare, reliefindu-se impli
cațiile pozitive ale documentelor 
finale ce vor fi adoptate pentru 
democratizarea relațiilor inter
statale, pentru promovarea noi
lor principii de egalitate și res
pect, al independenței, de rea- 
mestec în treburile interne și 
renunțarea la forță sau la a- 
menințarea cu folosirea ei, pen
tru soluționarea pe cale politică 
a problemelor care confruntă o- 
menirea. A fost evidențiată vo
ința ambelor țări de a-și aduce 
întreaga lor contribuție la în
tărirea frontului antiimperialist, 
Ia instaurarea unei noi ordini 
politice și economice, la stator
nicirea unui climat de pace, 
securitate și cooperare. Ia edifi
carea unei lumi mai drepte și 
mai bune, in care toate popoa
rele să poată trăi libere și su
verane, potrivit aspirațiilor și 
intereselor lor legitime.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate, de stimă și prietenie, 
de deplină înțelegere. Dejun oferit de președintele

Nicolae Ceaușescu 
în onoarea președintelui 
Leopold Sedar Senghor

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a oferit, în ziua de 
27 iulie, în stațiunea Neptun. 
un dejun în onoarea președin
telui Republicii Senegal, 'Leo
pold Sedar Senghor.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu, Emil Bobu, Emil Dră- 
gănescu, Vasile Vilcu. Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

A luat parte ambasadorul An

dre Guillabert, care îl însoțește 
pe înaltul oaspete senegalez în 
vizita sa neoficială în țara 
noastră.

Dejunul a decurs într-o am
bianță de caldă prietenie.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit simbătă. 26 
iulie, in stațiunea Neptun. pe 
Jacques Chirac, primul ministru 
al Republicii Franceze, care în
treprinde o vizită oficială in 
țara noastră.

La primire a participat tova
rășul Manea Mănescu, prim-mi-, 
nistru al guvernului.

împărtășind șefului statului 
român ințreaga gratitudine pen
tru întrevederea acordată, pri
mul ministru francez a arătat 
Că președintele Republicii Fran
ceze. Valery Giscard d'Estaing. 
i-a încredințat plăcuta misiune 
de a înmina președintelui 
Nicolae Ceaușescu un mesaj 
scris si a-i transmite expresia 
Sentimentelor sale de caldă prie
tenie. de înaltă apreciere, sti
mă și considerație, iar poporu
lui român cele mai bune urări.

Mulțumind, președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
oaspete să adreseze, din partea 
sa. președintelui Valery Giscard 
d’Estaing aceleași simțăminte de 
caldă stimă și prietenie. îm
preună cu urări de prosperitate 
si pace poporului francez.

întreținindu-se apoi cordial, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
si primul ministru Jacques Chi- 
la.c au examinat o serie de pro
bleme privind evoluția actuală 
și, în perspectivă a relațiilor ro- 
mâno-franceze. In cursul con
vorbirii s-a dat o deosebită a- 
preciere raporturilor tradiționa
le și colaborării rodnice dintre 
România și Franța. A fost evo

cată importanta deosebită a în- 
tilnirilor româno-franceze la cel 
mai înalt nivel, înțelegerilor și 
hotărârilor stabilite cu aceste 
prilejuri, care au pus baze trai
nice unei conlucrări durabile în
tre țările noastre. S-a manifes
tat dorința comună de a se pune 
in valoare, intr-o măsură mai 
mare, posibilitățile existente 
pentru intensificarea și diversi
ficarea colaborării reciproce in 
domeniul politic, în ramuri de 
virf ale economiei și cercetării 
științifice. în sfera învățămîn- 

' ttilui. culturii și artei, în folo
sul celor două popoare, al înțe
legerii și cooperării între țările 
europene, intre toate statele lu
mii.

Au fost abordate, de aseme
nea. aspecte principale ale ac
tualității internaționale, o aten
ție deosebită fiind acordată evo
luției situației politice pe con
tinentul european.

în acest cadru, a fost expri
mată satisfacția în legătură cu 
faptul că lucrările celei de-a 
doua faze a Conferinței general- 
europene s-au terminat cu suc
ces și că în curind va începe 
faza a treia la nivel înalt — 
moment de însemnătate istorică 
în viața continentului nostru, cu 
implicații pozitive asupra între
gii vieți politice internaționale. 
S-a apreciat că încheierea cu 
rezultate bune a conferinței re
prezintă un prim și important 
uas spre edificarea unei reale 
securități, relevindu-se. în con
text. necesitatea transpunerii în 
fapt a documentelor ce vor fi 

adoptate la Helsinki, a realiză
rii in practică a angajamente
lor asumate, a înfăptuirii unei 
colaborări multilaterale si a în
țelegerii intre toate popoarele 
din Europa. Schimbul de vederi 
a evidențiat voința României și 
a Franței de a conlucra string 
în problemele majore ce con
fruntă lumea contemporană, de 
a-și intensifica și conjuga efor
turile in vederea aprofundării si 
consolidării cursului spre des
tindere. securitate și cooperare 
în Europa și pe plan mondial. 
Au fost evocate problema, de
zarmării, necesitatea încetării 
cursei înarmărilor, a stingerii 
focarelor de încordare și con
flict, a reglementării prin mij
loace, politice a chestiunilor, li
tigioase existente in lume. în 
timpul convorbirii, un loc im
portant l-au ocupat problemele 
legate de democratizarea rela
țiilor interstatale — pe baza 
noilor principii de deplină ega
litate în drepturi și respect al 
independentei și suveranității 
naționale, a neamestecului în 
treburile interne, abolirii forței 
si renunțării , la amenințarea cu 
folosirea ei și de instaurarea 
unei noi ordini economice inter
naționale. care să asigure pacea, 
dezvoltarea liberă, independen
tă. Ia adăpost de orice agresiu
ne. a fiecărei națiuni, potrivit 
aspirațiilor si intereselor sale 
legitime.

întrevederea a decurs fntr-o 
ambianță de caldă prietenie, de 
înțelegere și stimă reciprocă.
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Secretul izbînzilor

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit pe secretarul general adjunct 

al Ligii Statelor Arabe
MUNCA Șl

Continuînd seria succeselor in 
întrecerea pentru îndeplinirea 
înainte de termen a cincinalu
lui, colectivul întreprinderii 
de reparat tractoare și motoare 
din Poiana Cimpina — unitate 
cu real prestigiu în județul Pra
hova și în țară, a raportat în
deplinirea cincinalului la 1 iu
lie 1975.

Corespondenți cantitativi și 
calitativi: . dotarea tuturor sec
toarelor întreprinderii cu tehni
că modernă, creșterea continuă 
a calificării tinerilor, creșterea 
productivității muncii și a ca
lității reparațiilor, folosirea cu 
randament sporit a mașinilor, 
instalațiilor și timpului de lucru.

Stau de vorbă cu secretarul 
Comitetului U.T.C. pe întreprin
dere, Ion Lupușor, și notez rea
lizările pe care colectivul de aici 
le va raporta peste prevederile 
cincinalului: 303 milioane lei va
loarea producției globale supli
mentare; 253 milioane lei valoa
rea producției marfă suplimen
tară. Avem 670 de tineri frun
tași și evidențiați în întrecerea 
socialistă pe anul 1974 dintre 
care trebuie neapărat să-i notați 
— ne spune el — pe uteciștii 
Juneu Florin, Nicolae Dinules- 
cu, Liviu Hărăgău, Ion Vasi de 
Ia secția tractoare, Constantin 
Roman, Dan Stoica de la mo
toare, Mihai Bunea, Mircea Ște- 
fănescu, Ștefan Cărăușu și Ma
rin Pena de la repararea mași
nilor unelte și instalațiilor elec
trice, de la întreținere.

Angajamentele, acțiunile și 
inițiativele celor peste 900 de ti
neri ai întreprinderii devin, în

RESPONSABILITATEA
scurt timp, cauza tuturor. Și le 
închină Congresului al X-lea al 
U.T.C. Fără îndoială că așa se 
explică locul I pe județ in în
trecerea patriotică obținut pină 
acum de patru ori consecutiv. 
Adăugind la aceasta Drapelul de 
onoare al C.C. al U.T.C. — sim
bol al muncii întregului colectiv 
al uzinei — decernat organiza
ției în primăvara aceasta cu pri

GRÎUL
de ION HOREA

..Spicul griului, floarea vi
nului'' — leagă de suflet, in 
amintire, trecerea unui co
lind, obrazul satului, hotarele 
cu oamenii și cu bucatele lor. 
Așteptarea zăpezilor, iarna, 
să-l țină de cald, vînturile 
primăverii și ploile potrivite, 
pină la inspicare, podoaba 
macilor și albăstrelelor, apoi 
soarele verii și secerișul. 
Griul, calendar și istorie, vir
tute și argument, de la Ma- 
chedon încoace, al pămîntu- 
Iui românesc. Și vinul la fel. 
încă de mai încolo, ca o artă 
rară de cugetări și pătimiri 
fără seamăn. Și toate cele- 
• lte ale lucrărilor de zile și 

lejul ciștigării locului de frun
te in cadrul întrecerii „Tinere
tul — factor activ în îndeplini
rea cincinalului înainte de ter
ni en“, avem clar conturată ima
ginea dăruirii, a pasiunii și res
ponsabilității- sociale a tinerilor 
de aici,

BENONE NEAGOE

nopți. în care Omul și Firea 
se știu in îngemănarea ano
timpurilor în neodihnă. Așa 
se arată pădurile de porumb 
cu zodia lor, și cele de floa- 
rea-soarelui cu întoarcerea 
spre crucea zilei, și orzurile 
și ovezele, unele cu grabă și 
celelalte eu întirziere în au
rirea pămîntului. și cartofii 
ascunși vederii cu legumele 
din același tărim ori cu cele 
cățărătoare pe pari și pe 
garduri, pentru ca icoana 
muncii și bunătății să se de- 
săvirșească.

Intre toate, insă, griul este, 
(Continuare în pag. a lll-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialis
te România, l-a primit, duminică 
după-amiază. pe dr. Sayed Nofal. 
secretar general adjunct al Ligii 
Statelor Arabe.

Oaspetele a exprimat tovară
șului Nicolae Ceaușescu din 
partea popoarelor arabe, a con
ducerii Ligii, sentimentele de 
înaltă stimă și prețuire față de 
șeful statului român, față de ac
tivitatea neobosită ce o desfă
șoară pentru propășirea Româ
niei. pentru bunăstarea și feri
cirea poporului român, față de 
rolul deosebit pe care personal 
îl are în întărirea colaborării 
dintre România și țărițe arabe, 
în instaurarea grabnică a unei 
păci juste și durabile în Orientul 
Mijlociu, în promovarea spiritu
lui de pace și cooperare în 
lume, a unei noi ordini econo
mice-și politice internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
avut apoi cu oaspetele o con
vorbire cordială, in cadrul că
reia s-au relevat cu satisfacție 
bunele relații româno-arabe, 
cursul lor mereu ascendent, pe 
planuri multiple.

In cadrul convorbirii, a avut 
loc un schimb de opinii în 
probleme principale ale actua
lității politice internaționale, 
îndeosebi cele privind situația 
din Orientul Mijlociu. în acest 
cadru, s-a reliefat necesitatea 
soluționării politice a conflictu
lui din Orientul Mijlociu, a re
tragerii Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiu
lui din 1967, a asigurării integri
tății teritoriale, independenței și 
suveranității tuturor statelor din 

zonă, a soluționării problemei 
poporului palestinian potrivit 
aspirațiilor și năzuințelor sale 
legitime, inclusiv crearea unui 
stat palestinian.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a arătat că România acordă o 
mare atenție reglementării grab
nice a conflictului din Orientul 
Mijlociu, considerind că trebuie 
făcut totul pentru a se realiza o 
pace trainică și justă în zonă, 
care să permită dezvoltarea e- 
conomică și socială indepen
dentă și în deplină securitate 
a tuturor statelor din această 
regiune.

S-a evidențiat contribuția 
importantă pe care Liga State
lor Arabe o poate aduce la 
sprijinirea cauzei popoarelor a- 
rabe. la întărirea solidarității și 
colaborării între țările arabe, 
între acestea și alte state ale 
lumii, în principal cu cele din 
Europa și zona mediteraneană, 
pentru creșterea rolului acestora 
în soluționarea politică grabnică 
a problemelor din Orientul Mij
lociu.

Relevîndu-se însemnătatea is
torică pe care o are încheierea 
cu succes a Conferinței general 
europene, s-a subliniat că a- 
ceasta va avea o mare impor
tanță pentru crearea unui climat 
de destindere, securitate și co
operare pe continentul european 
și in întreaga lume, va avea o 
influență pozitivă și în ceea 
ce privește reglementarea situ
ației din Orientul Mijlociu.

întrevederea s-a desfășurat 
fntr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

DEJUN OFERIT DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
ȘI TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU ÎN ONOAREA 

PRIMULUI MINISTRU Al FRANȚEI, JACQUES CHIRAC, 
ȘI A DOAMNEI BERNADETTE CHIRAC

In pagina a lll-a
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DUMINICA, CA IN FIECARE ZI, IN ÎNTREPRINDERI7
CONSTRUCȚIE MONUMENTALĂ

Șl PE OGOARE, PREZENȚI LA DATORIE ACTIVITATE
u

BRAȘOV: HUNEDOARA Cantități suplimentare

PE CÎMP, LA ÎNTREȚINEREA CELEI DE-A
DOUA CULTURI Șl RECOLTATUL

LEGUMELOR
Raid in comune din județul Timiș

fertile pămînturi 
duminică 
de lucru, 

de o săp- 
Cărpiniș,

Pe cele mai 
din cimpia timișană, 
a fost o zi obișnuită 
După ce cu mai bine 
tămină în urmă la . ..
Icea Mică, Icea Mare, s-a ter
minat recoltatul griului, dumi
nică pe cîmp se aflau aproape 
1 000 de oameni. Mecanizatorii 
Iosif Buda, Ion Marinics, Petru 
Bartl, Dumitru Mocofan, Ion 
Burian alături de ceilalți colegi 
au ieșit pe cîmp conform obi
ceiului. înainte de ora 6. S-au 
întors la secții numai după ce 
au terminat de însămintat ulti
mele 85 de hectare cu porumb 
masă verde, din cele 895 hec
tare prevăzute, încheind astfel 
un alt capitol al campaniei a- 
gricole din această vară. în a- 
ceeași zi, cooperatorii din Căr- 
piniș au executat cea de a doua 
prașilă manuală pe 42 de hec
tare semănate cu porumb boabe 
in cultură dublă, iar pe alte 39 
hectare prașila a treia mecani
că. Printre cei 245 de lucrători 
prezenți la muncă se aflau 140 
de navetiști și întreg persona
lul tehnico-ădministrativ din 
eomună. Pe primar, tovarășul 
Ion Ripaș, l-am găsit în mijlo*

cul lor lucrînd cot la cot cii cei
lalți. „întreaga suprafață, ne 
spune dinsul. a fost repartizată 
în acord global pe echipe. La 
alcătuirea 
seama in 
bilitătile 
du-se atît 
optim a lucrărilor, cit și eli
minarea oricărei posibilități de 
apariție a unor parcele neintre- 
ținute". Foloasele aplicării a- 
cestui sistem sint evidente. Po
rumbul de pe aproape întreaga 
suprafață a crescut uniform, iar 
recolta se anunță a fi la tel de 
bună ca și pe terenurile insă- 
mînțate din primăvară.

O atenție deosebită s-a acor
dat recoltării legumelor șl 
strîngerii furajelor. La strînsul 
ardeiului, roșiilor și castraveți
lor au lucrat pină la ceasurile 
după-amiezii, în cadrul celor 
două echipe conduse de Dumi
tru Gird și Ilie Durăn. 250 de 
oameni, expediindu-se benefi
ciarilor 28 tone produse. Alți 
180 de cooperatori ajutați de 42 
de remorci au transportat și de
pozitat 65 tone de fin.

acestora s-a ținut 
primul rînd de pusi- 
fiecăruia, urmărin- 
executarea în timpul

ION DANCEA

Se lucrează din plin, 
cu întreaga capacitate

Duminică, colectivul turnă
toriei de fontă de la între
prinderea constructoare de 
autocamioane din Brașov a 
lucrat din plin, cu toată ca
pacitatea cuptoarelor de in
ducție și a liniilor de tur
nare. Au fost prezenți la 
datorie toți muncitorii, care 
au reușit să toarne 100 tone 
piese de fontă. asigurind 
astfel. repere atit pentru 
secțiile de prelucrare ale 
treprinderii cit și pentru 
laboratorii externi. La 
de frunte s-au situat și 
această duminică faptele de 
muncă ale tinerilor turnători, 
topitori, operatori, electri
cieni. fete și băieți care au 
lucrat din plin, cu un înalt 
simț de răspundere. Printre 
aceștia se află Dumitru I- 
frim, Mihai Doroftei, Ale
xandru Vătășelu, Angela 
Mastacan, Ileana loan, mais
trul Francisc Bann, apreciați 
pentru hărnicia și priceperea 
lor.

Aceeași activitate susținută 
am consemnat și în secțiile 
montaj, motor, axe și pini- 
oane ale întreprinderii „Trac
torul" unde alături de vîrst- 
nici au fost prezenți dumini
că la lucru și 1 500 de ute- 
ciști. Valoarea lucrărilor e- 
fectuate în această zi de har
nicii constructori de tractoa
re este evaluată la peste 
3 000 000 lei.

ADINA VELEA

in- 
co- 
loc 

in

PRACTICA DE VARĂ A STUDENȚILOR
CLUJENI IN AMFITEATRELE REFACERII

cfe materiale pentru șantierele

de construcții
Conștient de rolul important 

care-i revine in acțiunea de li
chidare a urmărilor inundațiilor, 
colectivul întreprinderii de pre
fabricate din beton Bircea, ju
dețul Hunedoara, depune efor
turi susținute pentru suplimen
tarea producției, pentru realiza
rea unui volum sporit de pre
fabricate, mult solicitate în a- 
ceste zile pe șantierele de con
strucții. în acest sens, oamenii 
muncii de aici, tinerii și-au ma
jorat angajamentul anual propu- 
nîndu-și să realizeze suplimen
tar 1 600 m.c. de prefabricate, 
3 000 ’ ’ ' ..........
buc. 
vată 
gate 
duse în valoare totală de 3 000 000 
lei. Pentru înfăptuirea acestor 
obiective, duminica de ieri a 
fost transformată în' zi obișnui
tă de lucru. La secția prefabri
cate tinerii operatori conduși de 
Aurel Faur și Gheorghe Todea 
au turnat 60 m.c.
mari din care se pot 
apartamente. Echipele

m.l. tuburi ,,premo“, 350 000 
cărămizi dialit, 1 500 tone 
minerală, 5 000 m.c. agre- 
de balastieră și alte pro-

CULTURALĂ MINIATURALĂ

Nu mai întîlnești la Cluj-Na- 
poca obișnuita forfotă tinerească 
a studenților centrului univer
sitar. Răspunzînd vibrantului a- 
pel adresat de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, întregului 
popor de a face totul pentru di
minuarea pagubelor provocate 
de inundații, tineretul studios 
s-a aliniat in aceste zile pe am
plul front al refacerii economice. 
Practica studenților Centrului 
universitar Cluj-Napoca s-a 
transferat în amfiteatrele ve
rii. Zilnic, începînd încă de la 
4 iulie, cînd s-au constituit pri
mele detașamente, la Cluj-Na
poca, Turda, Dej, Gherla. Cîm- 
pia Turzii, mii de studenți par
ticipă în întreprinderi, pe ogoa
re, pretutindeni unde este nevoie 
de entuziasmul lor, la amplul 
efort pentru strîngerea roadelor 
cîmpului. repunerea în funcțiu
ne a obiectivelor economice ce 
au avut de suferit de pe urma 
calamităților, obținerea de pro
ducții record in întreprinderile 
județului. Reporterului, venit 
să urmărească modul in care se 
desfășoară practica de vară a 
studenților clujeni, nu-i rămîne 
deciț să consemneze seriozitatea 
cu care Consiliul A.S.C. din 
centrul universitar, în colaborare 
cu comitetele municipal și ju
dețean ale U.T.C., a organizat 
practica din acest an și rezulta
tele deosebite obținute în marea 
bătălie a refacerii.

O parte, mai exact 1 307 stu
dent! din numărul total de 4 965 
care efectuează perioada de 
practică în municipiu au fost an
gajați în unități economice ; 600 
de studenți ai facultății de con
strucții muncesc efectiv, înca- 
drațiț pe șantierele Trustului de

construcții montaj Cluj-Napoca. 
Studenții care nu au fost înca
drați își efectuează zilele de 
practică în atelierele facultăți
lor și în cadrul celor 133 unități 
din zona municipiului : între
prinderi economice, laboratoa
re, biblioteci, la Grădina bota
nică, Observatorul astronomic, 
Institutul de calcul etc. La ni
velul centrului universitar și al 
instituțiilor economice au "fost 
constituite 
organizare, 
al practicii

Studenții 
te forțele orașului, efortului co
mun pe frontul refacerii econo
mice. în fiecare zi, peste 1500 
de studenți de la Universitatea 
„Babeș Bolyai", Institutul poli
tehnic și Conservatorul „Gheor
ghe Dima" și Institutul de arte 
plastice „Ion Andreescu" parti
cipă intens pe ogoarele C.A.P.- 
urilor învecinate, la I.A.S. Cluj- 
Napoca sau C.L.F. Baciu, la 
acțiuni de strîngerea recoltei. 
Studenții Institutului de medi
cină și farmacie, dezbrăcînd ha
latele albe ale orelor de practi
că, participă zilnic la strîngerea 
inului de pe ogoarele fermei 
Boju. „Dintre studenții Centru
lui universitar Cluj-Napoca, ca
re efectuează practica de vară în 
alte localități — ne relatează 
Gheorghe Rusu, prim-secretar 
al Comitetului municipal Cluj- 
Napoca ai U.T.C. — rezultate fru
moase obțin politehniștii la în
treprinderea „Unio" Satu Mare, 
unde au preluat integral o linie 
tehnologică, participînd direct și 
eficient la desfășurarea procesu
lui de producție." Este fără în
doială o inițiativă ce se impune 
a fi extinsă și in alte unități 
economice, unde studenții își 
efectuează stagiile de practică.

fost 
comandamentele de 

îndrumare și control 
de vară.
s-au alăturat cu toa-

Integrarea învățămîntului cu 
producția impune tocmai parti
ciparea directă, efectivă, nemij
locită a studenților la procesul 
de producție. Viitorii ingineri 
zootehniști, studenții anilor 1, 2 
și 3 agronomie și anului 1 eco
nomie agrară efectuează prac
tica in cadrul fermei didactice 
experimentale Mănăștur. Este 
desigur foarte bine că Institutul 
agronomic a preluat direct, încă 
de la începutul acestui an, fer
ma experimentală în cadrul că
reia studenții au de îndeplinit 
un plan de producție precis. 
Faptul că ferma nu dispune in
că de o bază materială co
respunzătoare. de utilaje meca
nizate. constituie insă un im
pediment în pregătirea practică 
a studenților, care, după repar
tizarea în unități agricole, vor 
avea nevoie din nou de o pe
rioadă de acomodare, . " ~ 
exact de acea perioadă pe 
integrarea învățămîntului 
producția tinde să o elimine 
finitiv.

în cadrul unor contracte ... 
cheiate cu întreprinderea „Armă
tura" Cluj-Napoca studenții de 
la științe economice participă 
intens la elaborarea unor studii 
complete de optimizare a pro
cesului de producție. Prezenți 
oriunde este nevoie de ei în în
treprinderi, pe ogoare, pe șanti
erele de muncă patriotică, stu
denții Centrului universitar 
Cluj-Napoca s-au alăturat cu 
toate forțele efortului general 
de diminuare a pagubelor pro
vocate de inundații, transfor- 
mind practica din această vară 
fierbinte a anului 1975 într-o 
perioadă de muncă intensă.

Peste 4 000 de ce
tățeni din Tg. Jiu au 
participat duminică 
la o acțiune de mun
că patriotică inițiată 
de Consiliul munici
pal al Frontului U- 
nitătii Socialiste. Ei 
au lucrat 
luarea și 
legumelor, 
turilor și 
în aceeași 
dețul Gorj au fost 
prezenți la lucrări
le agricole aproape 
30 000 de cetățeni. O 
masivă concentrare 
de forțe la execu
tarea lucrărilor agri
cole s-a înregistrat 
și în Dolj și Me
hedinți, județe in 
care au fost prezenți 
la lucru mai mult de

de panouri 
monta 3 
de lăcă-

★
de 
elevi și stu-

tuși și electricieni din subordi- 
nea maistrului Gheorghe Vulpe 
au efectuat reparația buncărelor 
autopropulsate precum și revi
zia instalațiilor de automatizare 
și alimentare cu apă In vederea 
unei bune desfășurări a proce
sului de producție. Muncitorii de 
la secția „premo" printre care 
Traian Jurca, Gheorghe Bogdan, 
Vasile Stingă și alții au execu
tat 40 m.c. de tuburi necesare 
lucrărilor de canalizări și iriga
ții. Cu un bilanț remarcabil a 
fost încheiată ziua de ieri la fa
brica veche de materiale de con
strucții și la balastiere unde au 
fost produse suplimentar 65 tone 
vată minerală, 28 000 buc. cără
mizi dialit, 4 500 buc. casle te
racotă, 10 000 blocuri de zidărie 
și 1 000 m.c. agregate. Aceste 
realizări bogate în semnificații 
exprimă hotărirea lucrătorilor de 
la I.P.B. Bircea de a face totul 
pentru recuperarea cit mai grab
nică a pierderilor pricinuite de 
inundații.

AL. BALGRADEAN

50 000 
tineri, 
denți.

cetățeni,

FOTBAL. Noutăți în se
zonul estival

Scurta vacanță de vară a 
fotbaliștilor din primul eșalon 
s-a încheiat de aproape două 
săptămini. Cu excepția jucători
lor de la Universitatea Craiova, 
care iși vor relua astăzi antre
namentele. celelalte formații se 
află în plină pregătire pentru 
noul sezon competițional ce se 
va inaugura la 17 august.

Dintre cele 18 competitoare, 
Dinamo. Steaua, Sportul studen
țesc, A.S.A. Tîrgu Mureș și 
F.C.M. Reșița se află într-un 
stadiu mai avansat cu antrena
mentele. Dinamoviștii s-au de
plasat la Istanbul, unde au sus
ținut. aseară, un meci cu forma
ția locală Beșiktaș. Campionii 
revin azi în Capitală, iar a doua 
zi vor pleca în Olanda, urrțind 
să susțină două jocuri, intre 30 
iulie și 3 august, in compania 
unor echipe din prima ligă. Mai 
amintim că, în ultima decadă a 
lunii august, formația din Ște
fan cel Mare, cu noile achiziții 
Dănilă (Poli. Iași). Mateescu 
(Steagul roșu), Dragnoa (Pro
gresul București). Barbu (Me
talul București). Bucurescu (Chi
mia) va participa la un turneu 
internațional la Palma de Ma- 
jorca-Spania.

Echipa Steaua, avînd la con
ducerea tehnică pe foștii inter
naționali Em. Jenei și C. Crăi- 
niceanu. va întreprinde un 
turneu in Spania. între 1 și 7 
august. în lotul steliștilor apar

o serie de jucători promovați 
din categoria B : Dumitraș (Cor- 
vinul Hunedoara), Zamfir (Pe
trolul. Zahiu (Gloria Buzău și 
component al lotului republican 
de tineret). Danciu (Voința Bucu
rești), Dumitrescu (Oțelul Ga
lați) și Botez (Bacău). De ase
menea. au mai fost transferați 
la clubul Steaua : Radu. Troi. 
de la F.C. Argeș, și Stroe, de la 
Sportul studențesc. U.T.A., con
dusă la ora actuală de antreno
rii N. Dumitrescu și Dan Ale
xandru, va întreprinde un, 
turneu in Olanda, intre 1 și 7 
august, urmind să susțină trei 
jocuri. Vicecampioana repu
blicană A.S.A. Tîrgu Mureș se 
va deplasa in U.R.S.S.. unde are 
programate două jocuri amicale, 
în prima decadă a lunii august.

• Ieri, antrenorul emerit An
gelo Niculescu ne-a furnizat 
unele date cu privire la pro
gramul jocurilor de verificare 
ale echipei Sportul studențesc.
După zece zile de pregătire la 
Pucioasa, studenții au revenit
in Capitală, iar sîmbătă au ln- 
tîlnit formația Chemie Halle
(R.D.G.). 
continua 
stadionul

Universitarii vor 
antrenamentele pe 
din „Regie" pi

nă miercuri, cînd se vor de
plasa în Cehoslovacia. Joi, 31 iu
lie. joacă la Praga. cu forma
ția Spartak, iar duminică 3 au
gust vor intilni o formație din 
prima divizie. Va face deplasa
rea cu un lot de 17 jucători, 
printre care se numără : Suciu,

adică 
care 

cu 
de-

în-

DAN VASILESCU

la pre- 
sortarea 
zarzava- 

fructelor. 
zi, în ju-

în județul Buzău, 
unde întreaga pro
ducție de griu a a- 
juns deja in maga
zii. duminică s-a 
muncit cu forțe spo- 

executarea 
prașile 
dublă.

rite la 
primei 
cultura 
crare efectuată 
aproape 3 000 
Forțe însemnate 
fost concentrate și la 
recoltatul furajelor, 
fiind strînse, trans
portate. depozitate și 
insilozate pină 
cum. pe județ, 
bine de 60 la 
din cantitățile 
văzute.
1 : j.v -

din 
lu
pe 

ha.
au

a-

pre-

♦
în unitățile agrico

le dimbovițene, unde 
duminică 
prezenți 
aproape 
locuitori 
muncitori 
prinderile 
țiile județului, ti
neri, studenți și e- 
levi. s-a realizat o 
viteză, la recoltarea 
griului, superioară 
celei din ultimele 
zile. Ca, urmare. în 
această parte a țării, 
griul a fost stiins de 
pe aproape 85 la 
sută din suprafața 
cultivată. Există con
diții ca în două-trei 
zile să se încheie 
secerișul în toate 
unitățile agricole.

au fost 
pe ogoare 
80 000 de 
ai satelor, 
din între- 
și institu- 

județului.

Au trecut cîțiva ani de cind, 
apărut în noul centru al străve
chii cetăți de scaun a Moldovei, 
monumentalul edificiu al Casei 
de cultură a sindicatelor din 
Suceava a început să găzduiască 
activități diverse adresate unui 
public cel puțin la fel de divers. 
Dar nu în această obligatorie 
diversitate — dealtfel, subsu
mată oricărei activități progra
mate într-o casă de cultură — 
a stat și stă marea răspundere 
ce i-a revenit, incă de la înce
puturile sale, prestigiosului lă
caș. Ci în contopirea, pe cit cu 
putință perfectă, a două ele
mente aș zice cu un caracter de 
unicitate : frumusețea arhitecto
nică a clădirii, geometria caldă 
și bogată a 
(în afara 
există aici 
locuri care i 
lecturi sau 
tilniri pe microgrupuri etc.) și 
singularitatea, din punct de ve
dere al destinației, pe terito
riul Întregului municipiu, a clă
dirii. Căci inexistenta unui tea
tru. a unui club al tineretului, 
a unei filarmonici, de pildă, a 
îndatorat înzecit casa de cultură 
față de educarea pe multiple 
planuri a cetățenilor orașului. 
Este și acesta, desigur, un fapt 
cu „dublu tăiș". Motivul este 
simplu de bănuit. Punînd pe 
tot timpul unei stagiuni clădi
rea (sau cel puțin sala mare) la 
dispoziția Naționalului ieșean 
(care are la Suceava stagiune 
permanentă) sau a Filarmonicii 
din Botoșani (de asemenea cu o 
prezență permanentă aici) sau a 
unor turnee sporadice ale altor 
teatre din țară și formații pro
fesioniste de cele mai diferite 
genuri (de la muzica populară și 
ușoară la teatrul de 
conducerea respectivei 
tii culturale, organizatorii 
fapt ai întregului program 
activitate pot părea mulțumiți 
de varietatea mijloacelor educa
ționale folosite. Si într-o oare
care măsură pe bună dreptate.

Este, fără îndoială, firească so
licitudinea cu care conducerea 
casei de cultură dă posibilitate 
publicului larg — cu deosebire 
celui tînăr — să cunoască și să 
se 
tic 
de 
sit 
la această lăudabilă solicitudine 
Ia transformarea casei de cul
tură într-o simplă gazdă a ma
nifestărilor anartinînd altora 
nu este derit un pas. Un pas 
care, din păcate, este aproape 
făcut. Renet. nu trebuie să se 
înțeleagă, nrin asta că impună
torul edificiu cultural al Sucevei

i spațiului interior 
sălilor propriu-zise 
minunate și intime 

pot fi folosite pentru 
discuții, pentru în-

moderne ar fi necesar să fie 
„închis" unor spectacole de pres
tigiu venite din afara orașului. 
Ba dimpotrivă : deschiderea că
tre alte spații și domenii artis
tice nu poate decît 
tueze. să rotunjească 
educare a publicului 
Dar nici mulțumiri
„astăzi sint absolvit de program 
pentru că am un turneu al cu- 
tărui teatru" nu sint în măsură 
să satisfacă cerințele pe 
orice locuitor al 
poate avea vizavi 
șei de cultură. Cu 
cu cit. reluind o 
mai sus. acest 
din puținele din tară care prin 
ingeniozitatea și funcționalitatea 
construcției dă voie — aș spu
ne chiar obligă — la o folosire 
diversificată, intensivă, conco-

să accen- 
munca de 
sucevean, 
de genul

care 
orașului le 

de afișul ca- 
atît mai mult 
afirmație de 

lăcaș este unul

La Casade cultură
a sindicatelor

din Suceava

păpuși), 
institu- 

de 
de

instruiască moral, etic, este- 
prin intermediul unor genuri 
artă de care orașul este lip- 

deocamdată. Numai că de

mitentă a întregului spațiu inte
rior. Așa. de pildă, susținerea 
unui spectacol de teatru sau a 
unui concert în sala mare nu 
impietează cu nimic o întrunire 
la un vernisaj, să zicem, în sala 
de expoziții, sau o dezbatere 
in bibliotecă, sau un simpo
zion, o masă rotundă într-unul 
din intimele foaiere de la di
versele etaje, sau un concurs 
de șah, de tenis de masă etc., 
etc. Pare-se, însă, astfel de idei 
care, e adevărat, ar solicita mai 
mult imaginația organizatorilor 
și atenția pe care ei ar trebui 
s-o acorde beneficiarilor casei 
de cultură nu muncesc prea a- 
deseori nici veghea, nici somnul 
acestora. Dacă in mod cu totul 
fortuit luna iunie a avut în
scrise pe afiș și zile mai bogate 
— ca acea duminică de 8 iunie 
cind trei manifestări diverse (un 
vernisaj al expoziției de 
și grafică a elevilor de 
ceul „Ștefan cel Mare“, 
șurarea fazei județene 
cursului „Teatrul politic 
tineret" și un spectacol de ope
retă al Teatrului din Capitală) au 
umplut casa de cultură de o 
viată artistică în plină eferves
cență — iulie pare cufundat la 
Suceava într-o dulce pașiune 
pentru filmul occidental (din 26 
de zile considerate drept active,

pictură 
la Li- 
desfă- 

a con- 
pentru

tfGW SACRU
PA TRIEI SOCIALISTE

De cîtăva vreme prezența lor 
— intr-un fel bărbătească — 
deosebit de distinsă, a tinerelor 
in uniforma militară face parte 
din viața noastră obișnuită. 
Ne-am obișnuit, e un fel de a 
spune, căci altfel, de ce să n-o 
recunoaștem, le privim cu admi
rație, întoarcem capul dar in 
mod decent ori de cite ori le 
intilnim.

Sint ostași, fete din primul sau 
următorii ani de studenție. 
Glasul lor ferm și grav, mar
cat de emoția firească și băie
ților, răsună asemenea celui al 
ostașului bărbat in momentul 
legămintului suprem fată de pa
tria socialistă, a momentului 
unic — depunerea jurămintului 
militar — jurămînt de credință 
patriei, poporului și partidului 
comunist. De aici, de pe platoul 
din incinta unității, ecoul duce 
pină departe angajamentul su 
prem al studentelor ostași.

— Jur să nu-mi precupețesc 
singele și viața pentru a apăra 
pămîntul strămoșesc, 
dența și suveranitatea 
cauză socialismului.

Asemenea altor mii 
dente-ostași promoția 1975, care 
execută in prezent, stagiul mi

indepen-
patriei,

de stu-

litar, este de fapt la primul ra
port prezentat statului, poporu
lui nostru muncitor, care au creat 
studențimii minunate condiții de 
învățătură și muncă, comandan
tului suprem al Forțelor noastre 
armate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care veghează in 
permanență la educarea și for
marea unui tineret bine pregă
tit, capabil să contribuie efec
tiv, cu toate forțele, la măreața 
operă de înfăptuire a amplului 
program de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a României spre 
comunism, adoptat la cel de al 
XI-lea Congres al partidului.

— Am depus astăzi jurămîn- 
tul militar. Acest solemn anga
jament s-a desfășurat in con
textul unei munci eroice, a în
tregului popor, pentru limitarea 
și refacerea pagubelor pricinui
te economiei naționale de cala
mitățile naturale. Prin întreaga 
noastră activitate la învățătură, 
pe cîmpul 
răspunde î 
mărturisea 
fian din 
de filosofie.

Sint ginduri, sentimente pro
funde, de mare noblețe trăite de

Momentul solemn al legămintului față de patria socialistă

de instrucție, vom 
mereu prezent, ne 

studenta Elena So- 
anul I al Facultății

cele aproape 1000 studente ale 
universității bucureștene. Cu a- 
semenea ginduri și sentimente 
înălțătoare au jurat in fața dra
pelului patriei și Domnica Bu- 
taru. Ileana Grecu. Dorina U- 
driște, Mariana Ochea (Faculta
tea de matematică), ~ 
Pesici 
povici 
ghety, 
logie), 
(limbi 
nescu 
primul raport ostășesc nu sint 
singurele exemple de studente

Cristina 
(engleză), Marica Po- 
(biologie), Marica Syi- 

Lucia Birovescu (psiho- 
Petronela Drăghiciu 

clasice), Rodica Ștefă- 
(limbi romanice). Și la

ostași care s-au prezentat cu ex
celente rezultate la învățătură și 
in pregătirea militară.

— Evident, nu ni se pare ni
mic deosebit, căci asemenea lor, 
toate studentele au înțeles — ne 
afirma cu mîndrie tinăra sublo
cotenent Adriana Dohotaru, co
mandant de companie — din 
prima zi de studenție că odată 
cu învățătura, pregătirea pentru 
apărarea patriei este datoria 
sfintă a tinerei generații.

VASILE RANGA

ACTUALITATEA PE SCURT
Tănăsescu. Cazan, Marin Oltea- 
nu. Grigore. Cassai, Chihaia, Ra
dulescu, Petreanu, Mircea San
du, Leșeanu, Marica și Roșu.
• PRIMELE JOCURI OFICIALE 

ÎN CAPITALA

Cu o săptămină înaintea star
tului in cea de-a 58-a ediție a 
campionatului diviziei A. spec
tatorii din Capitală vor avea 
prilejul să urmărească o serie 
de jocuri atractive, avînd ca 
protagoniste echipele Dinamo, 
Steaua, Sportul studențesc și 
Rapid. Acestea se vor întrece 
în cadrul tradiționalei compe
tiții „Cupa municipiului Bucu
rești", programată in zilele de 
sîmbătă 9 și duminică 10 au
gust, pe stadionul „23 August".

M. LERESCU

HALTERE. Campionii 
republicani

în orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej s-au încheiat ieri fi
nalele campionatelor republi
cane de haltere pentru seniori.

Iată campionii naționali, in 
ordinea categoriilor : Ion Horto- 
pan (Olimpia) ; Victor Rusu 
(Steaua), Marian Grigoras (Pe
trolul Ploiești). Alexandru Kiss 
(Clujeana). Dragomir Cioroslan 
(Steaua). Gheorghe Mîine (Pe
trolul Ploiești), Nicolae Căpri- 
ceru (Steaua). Marin Parapancea 
(Steaua). Spiridon Herghelegiu 
(Clujeana).

în cele trei zile de concurs au 
fost stabilite 18 noi recorduri 
naționale (10 de seniori și 8 de 
juniori).

RUGBI. Turneul echi
pei României în Noua 
Zeeiandâ-

Apropiatul turneu al echipei 
României de rugby in Noua 
Zeelandă. constituie un eveni
ment remarcabil al vieții noas
tre sportive. Deplasarea națio
nalei în țara cu cel mai bun 
rugby din lume va prilejui un 
larg schimb de experiență, util 
pentru dezvoltarea sportului din 
țara noastră. Să nu uităm, de 
asemenea, că România este de
ținătoarea titlului de campioană 
a Europei, succes ce trebuie ast
fel valorificat, incit turneul să 
constituie o verificare pentru 
viitoarele întîlmri oficiale din 
anul acesta.

Dar, iată citeva amănunte din 
programul turneului care se va 
desfășura intre 6—30 august, 
echipa țării noastre susținind 
opt partide: 6 august la Gis
borne, cu formația Poverty Bay; 
9 august, la Hamilton, cu Wai
kato; 13 august, la Palmerston 
North, cu Manawtau: 16 august, 
la Whanhgarei, cu North Auck
land; 20 august, la Blenheim, cu 
Marlborough; 23 august, la In
vercargill. cu Southland: 27 au
gust, la Timaru, cu South Can
terbury și 30 august, la Welling
ton, cu echipa de tineret a Noii 
Zeelande.

După pregătirile de rigoare, cei 
doi antrenori, prof. Valeriu Iri- 
mescu și Petre Cesmanescu, 
s-au oprit la următorul lot de 
jucători: Durbac, Simion (fun
dași), Aldea. Constantin (aripi), 
Nica, Motrescu, Nicoleseu (cen
tri) ; D. Alexandru. Bucos (mij
locași la deschidere); Paraschiv, 
Bărgăuaș (mijlocași la grămadă). 
Varga, Dărăban, Mușat, Dumi
tru, Fugigi. Pop. Dinu, Stoica 
Enciu, Ortelecan. Postolache, 
Munteanu, Baciu, Țurlea (înain
tași). După cum se vede, echi
pa este alcătuită din jucători ti
neri care, alături de cei consa- 
crați, pot și trebuie să abordeze 
partidele curajos, într-un spirit 
sportiv. Urîndu-le succes, spe
răm că actualul turneu la Anti
pozi al rugbiștilor români va 
constitui și o bună propagandă 
a sportului din țara noastră.

G. F.

HANDBAL. „Trofeul 
Carpați"

Primele reprezentative ale 
României au obținut noi victorii 
in cadrul competiției internațio
nale de handbal dotată cu „Tro
feul Carpați". La București, se
lecționata masculină a intrecut 
cu scorul de 21—19 (9—10) for
mația U.R.S.S., iar cea feminină 
a ciștigat cu scorul de 15—14 
(7—7) partida disputată la Pi
tești cu echipa R. D. Germane.

Celelalte partide din etapa a 
treia s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : masculin : Iugo
slavia—Cehoslovacia 22—22 (12— 
13) ; R. D. Germană—România

(II) 27—16 (13—7) ; feminin :
U.R.S.S.—România (II) 12—10 
(7—5) ; Ungaria—Cehoslovacia 
12—7 (8—3).

TIR. Campionatele ar
matelor prietene

La poligonul Tunari din Ca
pitală au luat sfirșit întrecerile 
celei de-a 10-a ediții a Cam
pionatelor armatelor prietene la 
tir, competiție la care au parti
cipat sportivi din opt țări : Bul
garia. Cehoslovacia. Cuba. R. D. 
Germană, Polonia. Ungaria, 
U.R.S.S. și România.

în ultima zi de concurs, e- 
chipa României a terminat în
vingătoare în proba de armă 
liberă calibru redus, 3X40 focuri 
poziția în picioare, cu un total 
de 1 471 puncte. La individual a 
cîștigat țintașul sovietic Kniazev
— 376 puncte. La totalul celor 
trei poziții, victoria a revenit 
sportivului sovietic Parhimovici
— 1 159 puncte și formației 
U.R.S.S. — 4 600 puncte.

în proba de pistol liber, pe 
primul loc s-a clasat ceho
slovacul Ivan Nemethy, cu 567 
puncte.

Iată ciștigătorii din cadrul 
campionatelor naționale indivi
duale : armă liberă calibru re
dus 3X40 focuri, poziția in 
picioare : Ion Olărescu — 374 
puncte ; poziția in genunchi : 
Romulus Niculescu — 388
puncte ; Ia totalul celor trei 
poziții : Romulus Niculescu
(Steaua) — 1 157 puncte ; pistol 
liber : Dorin Ciobanu (I.E.F.S.)
— 545 puncte.

17 erau afectate aproape exclu
siv proiecțiilor și într-o vagă a- 
tenție de circumstanță pentru 
acele expuneri (numite cîteo- 
dată și dezbateri) pe teme ari
de (cel puțin formularea și 
lipsa de detalii consider că ar 
fi îndepărtat de la o astfel de 
manifestare și pe cei pasionați 
de domeniul respectiv). Cite o 
seară cultural-educativâ pentru 
tineret, redusă de obicei la dans, 
ar fi părut că vrea să scoată 
din amorțeala lui Cuptor liniș
tea aproape desăvirșită ce pla
na peste frumosul edificiu. De
altfel afișul lunii in curs, ca și 
Cel normal (adică nu „de va
canță") ne-au convins că întîm
plări precum cele din duminica 
amintită nu constituiau decît 
excepția care întărea o regulă a 
lipsei de preocupare efectivă și 
de imaginație. Ni s-ar putea 
contraargumenta că au fost și 
alte zile cînd cite 2—3 mani
festări concomitente au prilejuit 

a 
de 
la
a-

publicului posibilitatea de 
alege, de a selecta. Departe 
a contesta o atare revenire 
obiect aș sublinia, totuși, că 
semenea întîmplări au fost fa
vorizate mai puțin de pasiunea 
distributivă a organizatorilor, 
cit mai ales de lipsa unor spa
tii de găzduire pentru specta
colele de turneu sau pentru 
concursurile amatorilor. In ul
timă instanță. în astfel de situa
ții casa de cultură n-a făcut de- 
cît să rămînă o gazdă, e adevă- , 
rat primitoare, conform nedez-w 
mințitelor tradiții bucovinene.x 
Faptul este cu atît mai nefiresc 
cu cit însăși casa de cultură s-a 
preocupat de constituirea unor 
formații proprii artistice — un 
cor mixt de 80 de‘persoane, un 
cor de cameră, un teatru de a- 
matori, unul, tot de amatori, de 
păpuși, o orchestră de muzică 
ușoară — care nu numai că pot, 
dar este absolut necesar să con
tribuie la realizarea unor pro
grame. în ultimele două luni 
(și să ne gindim că totuși e 
vară și că publicul este amator 
de manifestări artistice) un sin
gur spectacol cu „Idolul și Ion 
Anapodg" al Teatrului de ama
tori „Matei Millo“ și unul al ce
lui de păpuși au prilejuit folo
sirea propriilor forțe artistice. 
Nici un concert al corului niixt, 
nici unul al celui de cameră. 
Oare pentru ce au luat ființă ? 
Și mai este ceva : nu am obser
vat vreo preocupare din partea 
organizatorilor pentru inițierea 
unor activități complexe care sa 
antreneze diverse categorii de 
public, care să plece, de pildă, 
de la o discuție „teoretică" pe 
marginea unei probleme de eti
că, de morală sau profesională 
pentru a ajunge la reflectarea 
acesteia în domeniul artei. Așa 
cum nu am găsit nicăieri în
scrise în program discuții după 
spectacole, legarea tematicii 
unei piese de realitățile coti
diene cu care se confruntă ce
tățenii orașului. La fel, exem
plele ar putea continua. îi) do
meniul artelor plastice, al muzi
cii. Dacă 
cutabilă 
sută din 
cultură a 
tuie tinerii, nu putem să nu ne 
întrebăm care sint mijloacele 
prin care aceștia sint atrași. 
Doar prin dansul. de sîmbătă 
sau de duminică seara ? Ceea ce 
șochează în programul oferit de 
Casa de cultură din Suceava 
este o lipsă de unitate a con
cepției sale, o grijă exterioară 
pentru bifarea unor activități 
mai mult sau mai puțin zilnice, 
o neputință de a întrepătrunde, 
de a corela diversele nosibile 
domenii de activitate între ele 
pentru a crea un afiș complex, 
gata să răspundă unor gusturi 
și unor nivele de pregătire di
ferite. Ceea ce este necesar de 
scos în evidentă este faptul că 
atita timp cit Casa de cultură a 
sindicatelor din Suceava va ră- 
mine doar arhitectural frumoa
să. cit timp ea nu va trăi priri- 
tr-o similară polifonie de activi
tăți. va rămîne. un 
d°mn de admirat și atita tot. 
Cind destinația ei 
trăi intens viata orașului, de a 
contribui cit mai mult cu putință 
la educarea, la formarea cetă
țenilor lui.

ni se spunea cu indis- 
mîndrie că peste-VU-Ia
cei ce vin la casa de 
sindicatelor o consti-

monument
este de a

MIRUNA IONESCU

e DOUĂ victorii românești au 
fost înregistrate in cea de-a doua 
zi a concursului preolimpic de 
atletism care se desfășoară în 
aceste zile la Montreal, gazda 
viitoarelor Jocuri Olimpice. Pro
tagonistul probei de 3 090 m 
obstacole a fost atletul român 
Gheorghe Cefan, care a cîștigat 
detașat întrecerea, stabilind și 
un nou record național, cu exce
lentul timp de 8’17“64 100.

în cursa feminină de 800 m 
plat, atleta româncă Mariana 
Suman a obținut un splendid 
succes, terminind pe locul I cu 
timpul de 1’59"73 100 — cea mai 
bună performanță mondială a 
anului.

• ÎN PRIMA zi a Balcania
dei atletice pentru juniori, care 
se dispută la Karlovaț (Iugo
slavia), reprezentanții României 
au obținut locul I in mai multe 
probe. Astfel, in concursul mas
culin, Tudorel Vasile a cîștigat 
proba de săritură în lungime, cu 
rezultatul de 7,43 m. iar Viorel 
Dumitrescu și-a adjudecat vic
toria la 100 m plat cu 10“5 10. în 
competiția feminină. Doina Spi- 
nu a cucerit medalia de aur la 
săritura in lungime, cu perfor
manța de 6,17 m. Au devenit, de 
asemenea, campioane balcanice 
Mihaela Stoica — 13“9 10 la 100 
m garduri și Ibolia Slavic — 
54“5/100 Ia 400 m plat.
• COMPETIȚIA de polo pe 

apă din cadrul campionatelor 
mondiale de natație de la Caii 
(Columbia) a continuat cu me
ciurile turneelor finale. Iată re-
zultatele — grupa A (locurile interzonală.

1—4) : U.R.S.S. — Italia 5—5 ; 
Ungaria — Cuba 6—1 ; grupa B 
(locurile 5—8) : R.F. Germania 
— România 7—5 ; Olanda — 
S.U.A. 5—4.

• DUPĂ DOUA zile de între
ceri, la Balcaniada de inot pen
tru juniori, care șe desfășoară 
la Liubliana, conduce echipa 
României cu 81 puncte, urmată 
de Iugoslavia — 68 puncte, Bul
garia — 62 puncte. Grecia — 57 
puncte, Turcia — 20 puncte. 
Ilarion Svet — Ia 100 m spate 
cu 1’03“ (nou record românesc), 
Valerica Vlăsceanu — la 100 m 
spate fele, cu 1’13“ — nou re
cord balcanic, Mihaela Georges
cu — la 200 m mixt in 2’38"3 10 
și Georgiana Săcăleanu — la 
trambulina de 3 m — au adus 
victorii culorilor românești în 
ziua a doua de concurs.

• PARTIDELE sferturilor de 
finală ale turneului de tenis 
de la Washington s-au în
cheiat cu rezultatele : Vilas — 
Filiol 6—2, 6—1 ; Ramirez — 
Dibbs 6—4, 7—6 ; Solomon — 
Ashe 6—4, 7—5. în partida Ri
chey — Năstase, la scorul de 
7—6, 6—5, jucătorul român s-a 
retras. în semifinale. Vilas ii va 
intilni pe Ramirez, iar Solomon 
va juca împotriva lui Richey.

• LA BARCELONA a luat 
sfirșit meciul de tenis dintre 
echipele Spaniei și Suediei, con- 
tînd ca finală a zonei europene 
(grupa a 2-a) a „Cupei Davis". 
Tenismanii suedezi au obținut 
victoria cu scorul de 3—2 și 
s-au calificat pentru semifinala
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Dejun oferit de președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea

primului ministru al Franței, Jacques Chirac,
și a doamnei Bernadette Chirac

PREȘEDINTELE REPUBLICII SENEGAL,9 1

LEOPOLD SEDAR SENGHOR,
face o vizită neoficială în țara noastră

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialis
te România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, simbătă. un 
dejun în onoarea primului mi
nistru al Franței, Jacques Chirac, 
și a soției sale, Bernadette 
Chirac.

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
Domnule prim-ministru,
Doamnelor și domnilor,
Tovarășe și tovarăși,
Aș dori să exprim satisfacția 

mea. a Consiliului de Stat, a gu
vernului, a poporului român 
pentru dezvoltarea ascendentă 
a relațiilor de prietenie și cola
borare dintre România și Fran
ța. în acest cadru, apreciez în 
mod deosebit vizita dumnea
voastră, domnule prim-minis
tru, care se înscrie ca o preocu
pare constantă a guvernelor și 
popoarelor noastre de a găsi 
căile dezvoltării continue a cola
borării româno-franceze, cu 
vechi tradiții.

Este adevărat că intre Româ
nia și Franța există relații isto
rice, multe afinități : dar trăim 
îniisemenea împrejurări politi
ce Anlernaționale incit, pornind 
de Iâ trecut, trebuie să ținem 
seama de prezent, de necesitatea 
înfăptuirii unei istorii noi. care 
să asigure popoarelor noastre 
independența, suveranitatea, po
sibilitatea dezvoltării economi- 
co-sociale corespunzător voinței 
lor, într-o Europă și într-o lume 
In care să domnească dreptatea, 
pacea și colaborarea.

în aceste zile de cind vă aflați 
în România au avut loc convor
biri cu privire la posibilitățile 
extinderii colaborării dintre po
poarele noastre. împreună am 
făcut, astăzi, un schimb larg de 
vederi asupra diferitelor pro
bleme bilaterale și internaționa
le. Am impresia — sper s-o 
confirmați și dumneavoastră — 
că popoarele noastre, guvernele 
celor două țări sînt animate de 
dorința de a extinde colabora
rea româno-franceză și de a-și 
aduce contribuția la soluționa-

Toastul primului ministru Jacques Chirac
Domnule președinte,
Domnule prim-ministru, 
Domnilor miniștri si dragi 

prieteni români.
Există multe motive care jus

tifică relațiile privilegiate care 
au existat și există și care tre
buie să existe între cele două 
țări ale noastre. Dintre acestea 
aș cita două, care sînt esenția
le : pe de o parte, politica ini
țiată de generalul de Gaulle, 
politică de destindere, de înțe
legere. de cooperare între Fran
ța. pe de o parte, și țările din 
estul Europei, politică^ a cărei 
confirmare a fost dată acum 
sase luni în discuțiile care au 
avut Ioc la Rambouillet între 
domnul Giscard d’Estaing și 
domnul Brejnev, iar. pe de altă 
parte, caracteristicile specifice 
ale politicii României și ale po
liticii duse de Franța, ambele 
profund atașate principiilor in
dependenței naționale, ale su
veranității naționale și ale ega
lității între popoare, oricare ar 
fi outerea lor în lume.

teste caracteristici, adăugin- 
au-se unei istorii care a tesut 
intre țările noastre profunde le
gături prietenești și ne-a dat o 
cultură identică, ne conduc — 
dacă ne gindim că, așa cum ați 
subliniat dumneavoastră, istoria 
nu se face referindu-ne la tre
cut, ci în funcție de anumite 
concepții despre viitor — să 
constatăm că a venit momentul 
să întărim și mai mult raportu
rile tradiționale ce există între 
noi. Totul ne conduce la aceas
ta. Pe de o parte, efortul de 
dezvoltare pe care ambele noas
tre state l-au angajat justifică 
un ajutor și o cooperare recipro
că — în domeniile comercial, e- 
conomic și tehnologic ; coopera
re care de altfel poate fi extinsă 
în unele terte țări și, îndeosebi, 
în țările a căror dezvoltare este 
departe de a fi atins nivelul 
nostru si cărora putem să le 
aducem elementele necesare 
progresului lor. îndeosebi pe

Vizita în județul
Suceava

Continuîndu-și vizita pe care 
O întreprinde în țara noastră la 
invitația primului ministru al 
Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, primul mi
nistru al Republicii Franceze, 
Jacques Chirac. împreună cu so
ția, și persoanele oficiale care îl 
însoțesc, au fost, în cursul zilei 
de duminică, oaspeții meleagu
rilor sucevene.

La întreprinderea de pre
lucrare a lemnului din orașul 
Rădăuți, înaltul oaspete a fost 
informat că 35 la sută din mo
bila livrată la export este des
tinată unor firme din

Vizitind expoziția de 
organizată în incinta 
primul ministru francez 
ciat calitatea produselor

în comuna Marginea 
vizionat un spectacol folcloric la 
căminul cultural și s-a prezen-

Franța, 
mobilă 

fabricii, 
a apre- 
expuse. 
a fost

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu, Emil Bobu. Cornel 
Burtică. Paul Niculescu, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Vasile 
Vîlcu, Nicolae Giosan, precum 
și membri ai guvernului, alte 
persoane oficiale.

peste
problemele care

rea problemelor complexe ale 
vieții internaționale, la înfăp
tuirea securității europene, por
nind de la noile principii care 
se afirmă în lumea de astăzi — 
de Ia deplina egalitate in drep
turi, de la respectul indepen
dentei și suveranității naționale, 
de la neamestecul în treburile 
interne, de la renunțarea cu 
desăvîrșire la forță și la ame
nințarea cu forța in relațiile 
dintre state.

De altfel, peste cîteva zile, la 
Helsinki, țările noastre, împre
ună cu celelalte state, vor sem
na documentele care pun o 
bază nouă juridică relațiilor 
dintre statele continentului 
nostru. Noi apreciem acest mo
ment de o importanță deosebită, 
fără a ne face însă iluzii, fără 
a considera că prin semnarea 
documentelor de la Helsinki în 
Europa se vor soluționa 
noapte toate 
s-au acumulat de-a lungul dece
niilor. Rămîn 
de soluționat ; rămine necesita
tea lichidării blocurilor militare 
antagoniste, a bazelor militare, 
a retragerii trupelor străine din 
teritoriile altor state ; rămine 
necesitatea realizării unei cola
borări între țările europene, 
fără deosebire de orînduire so
cială, de mărimea lor. in așa fel 
incit fiecare națiune să se poată 
simți mai bine, la adăpost de 
orice agresiune, să-și poată con
sacra eforturile dezvoltării eco- 
nomioo-sociale, bunăstării și 
ricirii sale, a popoarelor.

In acest context privim 
rezultatele și perspectivele 
făptuirii securității europene. 
De aceea am spus că nu ne 
facem iluzii, că pentru a 
ajunge la o asemenea Europă 
a națiunilor independente și

multe probleme

fe-
noi 
în-

se

profund ne- 
intr-o largă

plan tehnic. Pe de altă parte, 
concepții, de asemenea, identi
ce asupra unui număr de pro
bleme care preocupă actualmen
te omenirea, obiective foarte a- 
propiate asupra a tot ceea ce 
privește mersul spre o societa
te mondială capabilă să asigure 
mai mult pacea și securitatea ; 
concepțiile dumneavoastră pri
vind o nouă ordine economică 
internațională, care să permită 
să micșoreze mai întâi și, după 
aceea, să suprime inconvenien
tele unui sistem 
drept ce explică __  _ „
măsură diferentele de dezvolta
re dintre popoare, situație cu 
atât mai inacceptabilă astăzi de- 
cit ieri pentru motive atît poli
tice, cît și morale. După cum 
știți, noi împărtășim această a- 
naiiză ale cărei principii au fost 
deja afirmate de domnul Valery 
Giscard d’Estaing, acum cîțiva 
ani, la reuniunea U.N.C.T.A.D. 
Problema pe care am ridicat-o 
astăzi privind dezarmarea, în 
privința căreia abordarea este 
diferită, dar obiectivul este co
mun, și care ne conduce în toa
te cazurile să considerăm că 
este necesară punerea în apli
care a unor proceduri ce ar pu
tea 
ții. 
fie 
tă.
să
te.

permite asigurarea securită- 
printr-o dezarmare care să 
reală, completă și controla
și toate acestea ne permit 
constatăm, domnule președin- 
că avem un fel de abordare

comun in privința unui număr 
de probleme printre cele mai 
importante cu care omenirea se 
află astăzi confruntată. Deci, în 
acest spirit. Ia cererea domnului 
președinte Giscard d’Estaing, am 
răspuns amabilei dumneavoas
tră invitații și celei a domnu
lui Manea Mănescu ; și aceasta 
peniru a întări legăturile care 
există între țările noastre, pe de 
o parte, pe pianul cooperării 
politice, pe de altă parte, pe 
planul relațiilor bilaterale, eco
nomice, sociale, 
culturale.

Tin să vă 
președinte, că 

tehnologice și

spun, domnule 
am fost foar-

tat activitatea atelierului de ce
ramică neagră din localitate.

Un viu interes au trezit, la 
Sucevița, renumitele fresce ale 
cunoscutului monument de ar
hitectură medievală moldove
nească, precum și prețioasele 
piese muzeistice aflate în incin
ta mănăstirii. Au fost vizitate 
apoi mănăstirile Moldovița și 
Voroneț, oaspeții fiind salutați 
de Justin Moisescu, mitropolitul 

• Moldovei și Sucevei.
La înapoierea spre Suceava, 

primul ministru francez și per
soanele oficiale care il însoțesc 
s-au oprit la Muzeul etnografic 
din Gura Humorului, muzeu 
care, prin colecțiile sale, recon
stituie multitudinea de ocupații 
și meșteșuguri populare speci
fice acestor locuri.

Seara, primul ministru francez 
și persoanele oficiale care îl în
soțesc au revenit în București.

Au luat parte Norbert Segard, 
ministrul comerțului exterior, 
Bernard Destremeau, secretar 
de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe. Raoul Delaye, ambasa
dorul Franței la București, cele
lalte persoane oficiale care-1 

egale in drepturi trebuie depu
se incă eforturi susținute. A- 
vem insă ferma convingere că 
popoarele europene dispun de 
forța necesară pentru a realiza 
acest obiectiv vital pentru vii
torul lor. în ce privește Româ
nia, poporul român este ferm 
hotărît să facă totul pentru a 
contribui la realizarea acestei lumi.

Și pentru a evita anumite în
trebări ale presei, trebuie să 
spun că nu considerăm Europa 
izolată de restul lumii. Privim 
securitatea europeană în strinsă 
legătură cu problemele din Me- 
diterana, cu problemele din O- 
rientul Mijlociu, cu problemele 
de pe toate continentele, ținind 
cont tocmai de rolul important 
pe care l-a avut și îl are Eu
ropa în dezvoltarea societății o- 
menești. Dar dorim ca acesta să 
fie un rol nou, ca Europa să 
contribuie la instaurarea pe pla
neta noastră a unei lumi mai 
drepte și mai bune, a unei noi 
ordini economice internaționale, 
la lichidarea împărțirii lumii în 
țări bogate și sărace, la progre
sul mai rapid al țărilor slab 
dezvoltate. Considerăm că o 
dezvoltare armonioasă a tuturor 
națiunilor constituie un factor 
esențial pentru stabilitatea eco
nomică internațională, pentru 
prosperitatea fiecărui popor, 
pentru bunăstarea și pacea în
tregii omeniri.

Este de înțeles că am discu
tat și problema dezarmării, in
clusiv a dezarmării nucleare, a 
necesității de a se ajunge Ia o 
lume din care să fie înlăturată 
cursa înarmărilor — începind, 
desigur, cu țările care dețin 
principalele forțe militare și ar
mament atomic. Dorim să ac

te mișcați de primirea ex
trem de călduroasă și plină 
de simpatie, o primire din 
inimă, rezervată doar prieteni
lor, care ne-a fost făcută de 
primul ministru, de membrii gu
vernului român, de toți acei cu 
care am intrat în contact și vă 
exprim foarte sincera mea re
cunoștință. Am lucrat ieri, știți, 
foarte bine și rezultatele 
activități au fost foarte 
ve. Pe plan tehnic am 
să punem la punct un 
important, pe zece ani, 
relațiile economice ; un 
cadru care se discută de 
ani și, deci, de prea mult timp 
și ale cărui probleme sau diver
gente am reușit să Ie rezolvăm 
in cîteva ore, ceea ce ne va per
mite. pentru bunăstarea popoa
relor noastre. în interesul celor 
două țări să trecem luni la sem
narea acestui document. Același 
lucru s-a petrecut in ce privește 
un protocol în probleme econo
mice, care ne-a permis să fa
cem lista ansamblului domenii
lor. îndeosebi industrial și co
mercial. protocol pe care, de a- 
semenea, il vom semna luni și 
care va răspunde dublei nece
sități de a mări in mod impor
tant schimburile noastre comer
ciale, ce vor trebui să se duble
ze foarte rapid și aceasta pe 
baza echilibrului comun al ba
lanțelor noastre de plăți, și de a 
afirma și întări o cooperare teh
nică și industrială deja bine an
gajată, dar pe care marile pro
grese obținute de cîtva tâmp de 
Franța și România ne permit 
să o dezvoltăm și mai mult. în 
sfîrșit, un acord Cultural și un 
acord în privința turismului vor 
conduce la crearea între țările 
noastre de legături suplimenta
re. care să ne facă să simțim 
mai bine solidaritatea reală și 
profundă dintre România 
Franța, solidaritate pe care ele 
pot s-o marcheze în Europa, și 
care poate să constituie un mo
ment important al apropierii și 
al unei mai bune înțelegeri 
intre Europa de Est și Europa

acestei 
poziti- 
reușit 
acord 

pentru 
acord 

doi

si

(Urmare din pag. I)
ca iubirea in viața omului, 
acela fără de care nu se 
poate înțelege rostul vieții, 
aici, sub inclinarea aceasta a 
soarelui unde sint 
zilelor și nopților 
Poate unde se cere 
tire mai cu grijă a 
lui, poate unde ne gindim Ia 
soarta holdelor și in vreme 
de iarnă, cind celelalte bu
cate și semințe stau frumos 
in hambare (griul de toamnă 
rămine cel al virtuților Iui de 
totdeauna), poate unde este 
mai fragil sub amenințări ce
rești, și mai grăbit în miezul 
verii, el griul, mai multul si 
mai frumosul, mai fără cu
prindere în dunga șesurilor. 
domnește și i se cuvin lau
dele și cintările. Dintre toate 
bucatele, el a intrat in ordi
nea miturilor cu piinea de pe 
masa omului, cu povestea se
mănătorului, cu fărimele 
căutate de păsările cerului, 
a rămas in cursul veacurilor 
motiv de meditație și de ru
găciune, simbol și cale a în
țelepciunii. 

rosturile 
noastre, 

o pregă- 
pămintu-

însoțesc pe premierul francez în 
vizita sa în țara noastră.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de 
caldă cordialitate și prietenie, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru Jacques 
Chirac au rostit toasturi.

ționăm in așa fel incit uriașele 
cuceriri ale științei și tehnicii, 
ale cunoașterii umane în gene
ral să fie puse in serviciul o- 
mului, al libertății popoarelor, 
al bunăstării și fericirii tuturor 
națiunilor.

Iată in ce direcție acționează 
și sint hotărite să acționeze po
porul și guvernul român în con
lucrarea pe pian internațional 
cu Franța și cu alte state.

Aș dori să exprim incă o dată 
dorința noastră de a vedea re
lațiile dintre România și Fran
ța la un nivel tot mai inalt, de 
a continua vechile tradiții pe 
treapta superioară a dezvoltării 
societății, Ținind seama de rolul 
important pe care l-a jucat ade
seori Franța in civilizația ome
nirii — mă refer Ia Marea Re
voluție ranceză ; de asemenea, 
ținind seama de faptul că și po
porul român a luptat întotdea
una pentru progres economic- 
social și pentru independența 
națională și făurirea orînduirii 
socialiste, aducindu-și contribu
ția sa la dezvoltarea civilizației, 
să facem in așa fel incit conlu
crarea româno-franceză să 
înscrie in tendința 
pentru colaborare, pace 
năstare a popoarelor.

Cu această convingere, 
să exprim speranța că 
dumneavoastră va da un 
acestei colaborări.

Doresc să toastez pentru dez
voltarea continuă a relațiilor 
româno-franceze, pentru o po
litică de pace și colaborare !

în sănătatea dumneavoastră, 
domnule prim-ministru, și a 
doamnei Chirac !

Doresc, de asemenea, să toas
tez în sănătatea președintelui 
Republicii Franceze, Giscard 
d’Estaing! (Aplauze).

se 
generală 

și bu-
aș dori 

vizita 
imbold

de Vest care, dincolo de dife
rența structurilor politice și so
ciale, împărtășesc, in realitate 
același destin.

Iată, am făcut, domnule pre
ședinte, o călătorie care se va 
încheia în curînd, dar care va 
trebui, după părerea dumnea
voastră și a mea, să se continue 
in noi intilniri, în noi legături 
ce vor trebui țesute. De aceea, 
am propus domnului prim-mi
nistru. Manea Mănescu, să facă 
o vizită oficială în Franța, a- 
tunci cind va avea posibilitate, 
și sper că aceasta se va putea 
realiza cit mai curind posibil, 
astfel incit să putem, pe de o 
parte, constata efectele pozitive 
ale acordurilor pe care le-am 
încheiat acum și să trecem cu 
această ocazie la o nouă etapă 
în cooperarea dintre noi.

Permiteți-mi, in încheiere, 
domnule președinte, să vă ex
prim, in numele președintelui 
Republicii Franceze și al meu 
personal, înalta stimă, conside
rație și admirație pe care o ma
nifestăm fafă de opera extra
ordinară pe care ați angajat-o 
in tara dumneavoastră și care 
a permis mobilizarea tuturor e- 
nergiilor poporului dumnea
voastră în extraordinarul efort 
de dezvoltare — al cărui efect 
l-am apreciat in mod concret în 
scurtul timp al vizitei noastre — 
în direcția obiectivului funda
mental de a asigura creșterea 
nivelului de trai și deci bunăs
tarea poporului român.

Domnule președinte, 
Ridic paharul în 

dumneavoastră, în 
doamnei Ceaușescu, ___
continuarea operei dumneavoas
tră în România : pentru dom
nul prim-ministru Manea Mă
nescu, pentru întregul guvern 
român ; pentru progresele care 
se vor realiza în relațiile ro
mâno-franceze. pentru bunăsta
rea popoarelor noastre ; pentru 
o mai bună înțelegere și o mai 
bună securitate in Europa ! (A- 
plauze).

sănătatea 
sănătatea 

pentru

GRIUL
Piinea sub toate chipurile, 

frămintată in coveți de mii- 
nile mamelor noastre, ori în 
enorme cazane, pusă frumos 
pe lopată și rinduită la locul 
ei căutat pe vatra cuptorului, 
piinea la masa de toate zi
lele și Ia aceea din împreju
rările rare de la naștere la 
comînd. piinea este femeia 
bărbatului griu, una și aceeași 
ființă, familia care ne aș
teaptă. ne crește, ne adună, 
ne trimite în lume, ne face 
oameni și ne învață ce-i o- 
menia. Așa se leagă toate 
gindurile de rosturile tării și 
ale țăranilor ei, așa s-a a- 
les ideea de sfințenie a griu
lui și s-a situat cultura lui de 
Ia plug și grapă în înțelesu
rile înalte 
s-a arătat 
pe steagul revoluției prole
tare. De i ~
au dovedit 
veri secera 
însușirile ei, 
a fost amenințat cu pieirea. 
cînd oamenii văilor inundate 
și-au adus aminte de ea ca 
de o lună nouă uitată prin 
poduri și șoproane, firesc. în

ale Culturii. Așa 
secera țăranului
neinlocuit. 

i zilele 
și-a 

cînd

Cum 
acestei 
regăsit 

griul

La invitația președintelui Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, sim- 
bătă după-amiază a sosit in țara 
noastră, intr-o vizită neoficială, 
președintele Republicii Senegal, 
Leopold Sedar Senghor.

Expresie a bunelor raporturi 
statornicite între cele două țări, 
această vizită va prilejui o nouă 
și fructuoasă întîlnire între cei 
doi șefi de stat, consacrată întă
ririi prieteniei și relațiilor de 
colaborare româno-senegaleze, 
dezvoltării conlucrării in solu
ționarea problemelor internațio
nale actuale, in interesul ambe
lor țări, al progresului și păcii 
in lume.

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete a avut loc la aeroportul 
internațional „Mihail Kogălni- 
ceanu“. unde erau arborate dra
pelele de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii 
Senegal.

Pe frontispiciul aerogării se 
aflau portretele președinților 
Nicolae Ceaușescu și Leopold 
Sedar Senghor. Pe mari pancarte 
era înscrisă urarea ..Bun venit 
în Republica Socialistă România 
Excelenței Sale Domnului Leo
pold Sedar Senghor, președin
tele Republicii Senegal".

La coborîrea din avion. înaltul 
oaspete senegalez este Intîmpi- 
nat cu cordialitate de președin
tele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cei doi șefi de stat 
iși string mîinile cu căldură.

Sînt. prezenți pe aeroport to
varășii Manea Mănescu. Emil 
Bobu. Dumitru Popescu. Vasile 
Vilcu. Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne. reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, ge
nerali și ofițeri superiori, pre
cum și ambasadorul Senegalului 
în România, Ibrahim Boye.

Președintele Leopold Sedar 
Senghor este însoțit. în vizita sa 
neoficială în țara noastră, de 
ambasadorul Andre Guillabert.

O gardă a marinei militare

TELEGRAME Concursul Nafional de muzica

ușoara Mamaia '75

ACT FINAL
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a adresat generalului de divizie, JUAN VE
LASCO ALVARADO, președintele Republicii Peru, următoarea te
legramă :

Cu prilejul celei de-a 154-a aniversări a cuceririi independentei 
naționale a Republicii Peru îmi face o deosebită plăcere să vă a- 
dresez. in numele poporului român și al meu personal, călduroase 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de noi și importante succese pe calea progresului economic și so
cial al țării dumneavoastră.

Doresc să folosesc acest prilej pentru a-mi exprima ferma con
vingere că în spiritul convorbirilor și înțelegerilor convenite cu 
prilejul vizitei mele in minunata dumneavoastră țară, bunele re
lații de prietenie și cooperare rodnică statornicite între România 
și Peru, conlucrarea dintre ele pe arena internațională vor con
tinua să se dezvolte pe multiple planuri, in folosul popoarelor 
român și peruan, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării, pentru 
asigurarea dreptului fiecărui popor de a fi stăpînul bogățiilor na
ționale și de a-și hotărî destinele, în mod liber și independent, fără 
nici un amestec din afară, pentru afirmarea 
ordini economice și politice internaționale.

★★
Cu prilejul sărbătorii națio

nale a Republicii Peru, minis
trul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu. a transmis o te
legramă de felicitare ministru
lui relațiilor externe peruan, 
Miguel Angel de la Flor Valle.

VIZITĂ
Delegația Partidului Republi

can al Poporului din Turcia, 
condusă de Biilent Ecevit, pre
ședintele partidului, a fost du
minică oaspetele județului Con
stanța.

în cursul dimineții, președin
tele Partidului Republican al 
Poporului și membrii delegației 
pe care o conduce au avut o în
tâlnire cu Vasile Vîlcu, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. prim-secretar 
al Comitetului județean Con
stanța al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, in 
cursul căreia au luat cunoștință 
de dezvoltarea economică actua
lă și de perspectivă a acestei 
zone a țării. In aceeași zi. oas
peții au vizitat Moscheea și Mu
zeul de artă din Constanța, pre
cum și cîteva din stațiunile de 
pe malul Mării Negre.

INTILNIRE
Tovarășii Ștefan Andrei, 

membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R., 
și Ghizela Vass, membră a C.C. 
al P.C.R.. s-au intilnit cu to
varășii Franz Hager, membru al

veacul tehnicii agricole. A- 
părarea griului, scoaterea lui 
din starea blestemată, usca
rea și treierarea lui fără în
târziere, acestea au fost în
demnurile și legile acestei 
veri, și oamenii acelor părți 
de țară au făcut față stării 
neașteptate, îmbrățișind încă 
o dată griul cu iubirea lor 
dintotdeauna. Femei și copii, 
bărbați de toate virstele. au 
arătat, a cita oară, cum ființa 
lor și ființa griului sînt una. 
Multă vreme ne vom aminti 
de pîinea verii acesteia, mai 
dulci și mai dureros frămin- 
tată. Cu apă grăbită, zăludă, 
cu pămint cărat, nestatornic. 
Aburul ei, răsuflarea dispe
rată a celor tîrîți in suferin
ță. Vuietul morilor, durdui- 
lul cerului. Focul cuptoarelor, 
fulgere pe inima țării. Cei 
dintru ființa griului sint la 
păminturile lor și-i vom ve
dea in vecii vecilor, pregă
tind sub trecerea funigeilor 
culcușurile calde, așteptind 
căderea zăpezii, vînturile pri
măverii și miezul Iui iulie, 
sub semnul griului, biruito
rul...

prezintă onorul. Sînt intonate 
imnurile de stat ale Republicii 
Senegal și Republicii Socialiste 
România. Cei doi șefi de stat 
trec în revistă garda de onoare. 
Un grup de pionieri oferă pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și 
Leopold Sedar Senghor buchete 
de flori.

Numeroși locuitori din jude
țul Constanta, aflați pe aero
port. fac celor doi președinți o 
călduroasă manifestare de sim
patie. Cei prezenți salută cu în
suflețire pe cei doi șefi de stat, 
aclamă cu entuziasm pentru 
prietenia dintre țările și popoa
rele noastre.

La bordul unui elicopter spe
cial, președinții Nicolae

in lume a unei noi

★
afacerilorMinistrul 

Republicii Socialiste 
George Macovescu, a 
telegramă de felicitare ministru
lui afacerilor externe al Repu
blicii Unite Camerun, Jean 
Keutcha, cu prilejul numirii sale 
în această funcție.

externe al 
România, 
adresat o

Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Austria. Wipplinger Alois și 
Eden Anton, membri ai C.C., 
precum și cu alți activiști ai 
P.C. din Austria care-și petrec 
concediul 
noastră.

Cu acest . ... . _ _____ .. .
informare reciprocă cu privire 
la principalele preocupări ac
tuale ale celor două partide.

de odihnă în tara
prilej s-a efectuat o

ADUNARE
în cadrul manifestărilor prile

juite de Luna de solidaritate cu 
lupta poporului coreean, dumi
nică dimineața a avut loc, la co
operativa agricolă de producție 
..Prietenia româno-coreeană" din 
comuna Făcăieni, județul Ialo
mița, o adunare la care au luat 
parte reprezentanți ai organelor 
județene de partid și de stat, 
sute de țărani cooperatori. Au 
fost prezenți ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București, Pak Zung 
Guc, și membri ai ambasadei.

în cuvîntul său, Tonta Dima- 
che, Erou al Muncii Socialiste, 
președintele cooperativei, a ară
tat că țăranii cooperatori din 
Făcăieni, alături de întregul 
nostru popor, se bucură din toa
tă inima de realizările poporului 
frate coreean și îi urează suc
cese tot mai mari în opera de 
edificare a socialismului, de în
făptuire cît mai grabnică a as
pirației celei mai , arzătoare a 
poporului coreean — unificarea 
pașnică și independentă a pa
triei.

Luînd cuvîntul, ambasadorul 
Pak Zung Guc a exprimat sin
cere mulțumiri partidului, gu
vernului și poporului român pen
tru sprijinul activ și multilate
ral acordat poporului coreean. 
Relațiile de prietenie și colabo
rare dintre cele două popoare — 
a spus, între altele, vorbitorul — 
s-au dezvoltat și mai mult în 
urma vizitelor și a convorbiri
lor prietenești dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen, au constituit noi prilejuri 
de afirmare a dorinței comune 
de a amplifica continuu colabo
rarea în toate domeniile.

CRONICA
. T

Simbătă a sosit in Capitală 
o delegație a Uniunii Tine
retului Istiqlal din Maroc, 
condusă de Mohamed Ben- 
souda, membru al Comitetu
lui Executiv al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretu
lui Istiqlal. care, la invitația 
Uniunii Tineretului Comu
nist, va efectua o vizită în 
țara noastră.

Ceaușescu și Leopold Sedar 
Senghor s-au îndreptat apoi spre 
stațiunea Neptun. unde se află 
reședința rezervată înaltului 
oaspete senegalez. Aici președin
ții Nicolae Ceaușescu și Leopold 
Sedar Senghor s-au întreținut 
cordial. într-o atmosferă de cal
dă prietenie.

★
Duminică dimineața, președin

tele Republicii Senegal. Leopold 
Sedar Senghor, a vizitat stațiu
nile litoralului Mării Negre — 
Olimp, Neptun, Jupiter, Venus, 
Saturn, Mangalia.

înaltul oaspete a fost însoțit 
de tovarășul Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

Cele patru zile ale concursu
lui de la Mamaia — ultima sea
ră fiind programată gala lau- 
reaților — au izbutit să întrețină 
in rindul iubitorilor de muzică 
ușoară un viu interes, interes 
ce exprimă popularitatea, pres
tigiul și insemnătatea acestei 
manifestări de anvergură națio
nală, Actuala ediție, prin merite 
incontestabile, nivelul artistic 
ridicat Ia care s-a desfășu
rat competiția, calitatea sa, 
participarea mai numeroasă de- 
cît în alți ani a creatorilor, nu
mărul mare de lucrări de a- 
propiătâ valoare, a evidențiat 
încă o dată virtutea de autentic 
laborator de creație a tradițio
nalului concurs, rolul său hotă- 
rîtor în stimularea și dezvolta
rea muzicii noastre ușoare. Am 
asistat la Mamaia la examene
le dificile ale compozitorilor 
consacrați ca George Grigoriu, 
Radu Șerban, Camelia Dăscă- 
lescu, Aurel Giroveanu, Mișu 
Iancu. Florin Bogardo ș.a. care, 
în pofida renumelui ciștigat, a 
notorietății lor, au trăit emoții 
ca la data debutului. Deci, un 
plus de seriozitate, de respon
sabilitate și de maturitate crea
toare ce au conferit concursului 
un ascendent față de edițiile 
precedente, plasîndu-1 la o no
tabilă cotă de exigentă și de 
calitate.

Cea de a X-a ediție a con
cursului de la Mamaia s-a do
vedit a fi cu adevărat revelatoa
re pentru stadiul actual al mu
zicii ușoare românești. Mai a- 
tenți la rigorile compoziției, la 
aflarea unor originale și inte
resante linii melodice și la 
transcrierea lor în ritmuri mo
derne și în orchestrații funcțio
nale în stare să potențeze și să 
valorifice textul sonor. com
pozitorii s-au prezentat cu lu
crări concludente pentru capa
citatea și măiestria lor. Am 
ascultat 30 de cîntece scrise în 
numeroase teme și stiluri, piese 
închinate'țării, frumuseților sa
le, oamenilor ei. dragostei, pri
eteniei. idealurilor de pace, de 
solidaritate și de progres ale 
omenirii, idei exprimate fie în 
linia amplă de poem, fie în rit
murile antrenante, dansante ale 
tinereții. Piesele facile, de sla
bă factură, insignifiante ce le 
ascultam altădată aici, au dis

PENTOW TIMPUL 
DV. LIBIEI.

LUNI, 28 IULIE 1975

PROGRAMUL 1

16,00 Telex. 16,05 Peru pe dru
mul înnoirilor — film documen
tar. 16,30 Emisiune In limba ma
ghiară. 19,00 Contemporanele noas
tre. 19,25 1001 de seri. 19.30 Te
lejurnal. 20.00 Floarea din grădină 
— emisiune-concurs pentru tineri 
interpret! de muzică populară. 
20.50 Ancheta TV. Pămintul. avu
ție națională. 21,25 Roman-foileton: 
.,Și totuși se învlrtește" (I) — o 
producție a studiourilor de tele
viziune ungare. 22,10 24 de ore. 
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL 2

17,00 Telex. 17,05 Lie. ciocîrlie — 
muzică populară. 17,30 Film artis
tic; „Y 17 acționează''. 19,05 Biju

Cu prilejul acestei vizite, pre
ședintele Republicii Senegal a 
luat cunoștință de dezvoltarea 
pe care a cunoscut-o în țara 
noastră industria turismului în 
ultimii ani, concepția arhitectu
rală și funcțională a marilor 
complexe hoteliere, unde se află 
în prezent la odihnă aproape 
40 000 de oameni ai muncii din 
tară și turiști de peste hotare, 
modul ingenios în care a fost , 
pus în valoare, pentru recre- 
erea oamenilor, frumosul cadru 
natural de care beneficiază li
toralul românesc.

Președintele Leopold Sedar 
Senghor a avut cuvinte de 
apreciere peniru aceste reali
zări. a elogiat talentul arhitec- > 
ților și constructorilor români.

părut din concursul din acest 
an. etapa sa finala probind ta
lentul și nivelul de profesiona
lism al creatorilor noștri. De ase
menea meritorie este și exigența 
pe care juriul concursului, în se
lectarea lucrărilor a manifes
tat-o și în aprecierea textelor, 
respingînd sau promovînd cin- 
tecele și după valoarea versuri
lor lor. Astfel se explică cali
tatea și expresivitatea celor 
mai multe dintre textele me
lodiilor. Demnă de consemnat 
este participarea tânărului com
pozitor Mihai Dumbravă care 
pe lingă două compoziții a 
semnat în- concurs texte de bu
nă calitate la opt piese. Sau 
la fel de lăudabile textele scri
se de Ovidiu Dumitru, Eugen 
Rotaru, Flavia Buref. Tania 
Lovinescu, Aurel Storin, Angel 
Grigoriu și Romeo Iorgulescu. 
Soliștii, alături de compozitori, 
au lucrat intens, au contribuit 
prin interpretările lor la ridica
rea nivelului artistic al concursu
lui. Concursul național de muzică 
ușoară de la Mamaia, ediția 1975 
ne-a răspuns așteptărilor, in- 
scriindu-se prin valoarea, nou
tatea, și prospețimea sa în rin
dul manifestărilor noastre cul
turale de elită.

Premiile concursului :
Premiul 1 : „Pentru fine". 

„Melodiile dragostei". „Revede
rea" de Ion Cristinoiu, toate 
trei pe versuri de Mihai Dum
bravă.

Premiul H : „Aici Ia mine a- 
casă" și „Baladă pentru acest 
pămint" de George Grigoriu, 
ambele pe versuri de Angel 
Grigoriu și Romeo Iorgulescu.

Premiul III : „Copacul" de 
Jolt Kerestely (text Ovidiu Du
mitru).

Au fost acordate totodată și 
5 mențiuni : „Ai apărut ca o 
poveste" de Radu Șerban (text 
Aurel Storin), „Toată ziua bună 
ziua" de Mihai Dumbravă (pe 
versuri proprii). „Vrem pace pe 
pămint" de Vasile Vasilache jr. 
(text Eugen Rotaru), „Dacă vrei 
dragostea mea" de Horia. Mocu- 
lescu (text Eugen Rotăru) și 
„Declarație de dragoste" de Ca
melia Dăscălescu (versuri Au
rel Storin).

ALINA POPOVICI

terii muzicale. 19,20 Publicitate. 
19,25 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20,00 Film serial pentru copii: 
Daktari. 20,25 Vara salopetelor al
bastre. Reportaj realizat pe șan
tierul național al tineretului de la 
Giurglu-Răzmirești. 20,45 Teatru 
serial TV: „Mușatinii" — după 
trilogia Iul Barbu Ștefănescu-Dela- 
vrancea. Seria I — „Cintecul te
telor". 21,45 Refrene Hrice. 22,15 
închiderea programului.

Teatrul Mic (la Rotonda scriito
rilor din Cișmigiu). Spectacol de 
sunet șl lumină — AMINTIREA 
SCRIITORILOR — ora 20; Teatrul 
Giulești (la Parcul Teatrului Glu- 
lești): NOPȚI DE VARA — ora 
20,30; Teatrul Țăndărică (la Li
ceul Pedagogic din Drumul Tabe
rei) : StNZIANA ȘI PEPELEA — 
ora 19.30; Rapsodia Română: 
ȚARA BOGATA-N FRUMUSEȚI 
— ora 18,30.
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Mesajul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU, 

f 1

președintele Republicii Socialiste România, 
participanților la cea de-a Xil-a sesiune la nivel 

inalt a Organizației Unității Africane

Solidari cu cauza dreaptă 
a poporului coreean

Este o mare plăcere pentru 
mine ca, in numele Consiliului 
de Stat, al Guvernului Republi
cii Socialiste România și al meu 
personal, să vă adresez dum
neavoastră, participanților la lu
crările celei de-a XII-a sesiuni 
Ia nivel înalt a Organizației U- 
niiății Africane, un salut căl
duros și cele mai bune urări de 
succes.

Sesiunea dumneavoastră are 
loc intr-o perioadă cind în via
ta internațională se produc a- 
dinci transformări revoluționa
re, sociale și naționale, mari 
schimbări in raportul mondial de 
forte, cind se afirmă cu tot mai 
multă putere voința popoarelor 
de a fi stăpine pe bogățiile na
ționale, de a se dezvolta în mod 
liber, de sine stătător. în aceste 
condiții, un imperativ funda
mental al zilelor noastre este u- 
nirea eforturilor tuturor națiu
nilor, ale forțelor progresiste de 
pretutindeni pentru abolirea de
finitivă a politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste, 
pentru o politică nouă, a unor 
relații cu adevărat democratice 
între state, bazate pe deplina e- 
galitate în drepturi, respectul 
independentei și suveranității 
naționale, neamestecul în trebu
rile interne și avantajul reci
proc, pe nerecurgerea la forță și 
amenințarea cu forța.

Pornind de la aceste realități 
și acționind pe baza acestor prin
cipii, România dezvoltă in mod 
susținut relațiile sale de colabo
rare și solidaritate cu țările a- 
fricane, promovează, in forme 
variate, reciproc avantajoase, o 
largă cooperare economică, teh- 
nico-științifică și culturală cu 
aceste țări, sprijinind activ, pe 
această cale, eforturile lor de 
a-și pune in valoare potențialul 
material și uman, de a-și asigu
ra dezvoltarea eeonomico-socială 
independentă. Poporul român 
este puternic însuflețit de dorin
ța și hotărîrea de a lărgi și am
plifica continuu aceste relații, 
de a acționa. împreună cu țările 
africane, cu toate țările iubitoa
re de progres și pace, pentru li
chidarea fenomenului subdez

voltării, a vechilor rinduieli care 
au dus la împărțirea lumii in 
țări sărace și țări bogate, pen
tru instaurarea unor raporturi 
internaționale echitabile, a unei 
noi ordini economice și politice 
mondiale care să stimuleze pro
gresul mai rapid al tuturor sta
telor și, in primul rind, al ce
lor rămase in urmă, să asigure 
fiecărei națiuni posibilitatea de 
a beneficia neîngrădit de cuce
ririle științei și culturii, ale ci
vilizației contemporane.

Republica Socialistă România, 
care a sprijinit întotdeauna in 
mod activ lupta de eliberare na
țională a popoarelor africane, 
s-a ridicat și se ridică ferm îm
potriva oricărei forme de domi
nație și asuprire a acestor po
poare, militează în modul cel 
mai hotărit pentru abolirea po
liticii de discriminare rasială și 
apartheid promovată de regimu
rile din Africa de Sud și Rho
desia, acordă întregul său spri
jin popoarelor namibian și Zim
babwe pentru recunoașterea 
dreptului lor la autodeterminare.

Vom face totul și în viitor 
pentru a intări continuu pri
etenia, solidaritatea și cola
borarea cu popoarele țărilor 
africane, pentru a dezvolta, 
pe multiple planuri, cooperarea 
cu aceste țări, convinși că a- 
ceasta servește interesele luptei 
antiimperialiste, ale propășirii 
economico-sociale a tuturor na
țiunilor, ale păcii și securității 
internaționale.

Acordăm o înaltă apreciere 
rolului și contribuției popoare
lor din Africa la viața politică 
internațională și ne exprimăm 
convingerea că cea de-a XII-a 
sesiune Ia nivel înalt a Organi
zației Unității Africane se va 
înscrie ca o nouă contribuție la 
cauza dezvoltării libere, de si
ne stătătoare a statelor din A- 
frica și de pe toate continentele, 
Ia eforturile generale pentru 
făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră.

Cu această convingere, urez 
încă o dată succes deplin lu
crărilor conferinței dumneavoas
tră.

Raporturile
economiei . etenie

Se împlinesc 22 de ani de la 
semnarea armistițiului care a 
consemnat izbinda poporului din 
R.P.D. Coreeană în războiul 
pentru apărarea patriei sale, a 
cuceririlor revoluționare, a drep
tului de a se dezvolta potrivit 
propriei voințe. Este un prilej 
de a evoca încă o dată faptele 
de vitejie și eroism săvirșite de 
acest neînfricat popor. 27 iulie 
1953, ziua semnării armistițiului 
de la Panmunjon. a demonstrat 
cu hotărîre că nu există forță 
capabilă să îngenuncheze un po
por care își apără cu eroism li
bertatea și independența, că 
este invincibil un popor capabil 
de orice sacrificii in afirmarea 
dreptului sacru de a fi singurul 
stăpin al destinului său.

în perioada ce a urmat, po
porul coreean a dat dovadă de 
același eroism, de același spi
rit de abnegație in efortul pen
tru vindecarea rănilor războiu
lui, pentru refacerea
și continuarea construirii so
cialismului. Sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea, 
în frunte cu tovarășul Kim Ir 
Sen, R.P.D. Coreeană a obținut 
succese remarcabile în toate do
meniile vieții economice și so
ciale. Aceste mari realizări 
— rod al politicii de aplicare 
creatoare a marxism-leninismu- 
lui la condițiile concrete ale 
Coreei, promovată neabătut de 
Partidul Muncii — creează con
diții favorabile împlinirii aspi
rațiilor de unificare pașnică, de
mocratică și independentă a pa
triei de către coreenii înșiși, fără 
amestec din afară.

Sînt bine cunoscute opiniei pu
blice mondiale preocupările 
constante ale R.P.D. Coreene, 
numeroasele ei inițiative pentru 
reunificarea independentă și paș
nică a patriei. Dar regimul anti
popular de la Seul practică ob- 
strucționismul, își intensifică 
represiunile sîngeroase împo
triva forțelor progresiste, în- 
cercind să înăbușe lupta acestora 
pentru împlinirea aspirațiilor le
gitime de a trăi intr-o patrie 
unită, democratică și pașnică.

Poporul român, care s-a aflat 
alături de eroicul popor coreean 
în toate împrejurările, spriji- 
nindu-i cauza dreaptă, urmă
rește cu profundă simpatie acti
vitatea sa creatoare și se bucură 
sincer de rezultatele obținute, 
susține ferm eforturile sale în
dreptate spre înfăptuirea aspira
ției naționale fundamentale —

unificarea pașnică și indepen
dentă a Coreei. în cadrul O.N.U. 
și al altor organizații internațio
nale, cu ocazia contactelor bi și 
multilaterale, țara noastră a 
luat poziție fermă în favoarea 
cauzei poporului coreean, s-a 
pronunțat și se pronunță pentru 
retragerea trupelor străine din 
partea de sud a țării, astfel ca 
poporul coreean să fie lăsat să-și 
rezolve de sine stătător propri
ile probleme, corespunzător i- 
dealurilor, voinței și aspirațiilor 
sale fundamentale. Poziția con
secvent internaționalistă a po
porului nostru și-a găsit o nouă 
și puternică expresie în mani
festările ce au avut loc cu pri
lejul lunii de solidaritate cu 
lupta poporului coreean, marca
tă, ca in fiecare an, de către o- 
pinia publică progresistă de 
pretutindeni, în perioada dintre 
25 iunie și 27 iulie.

trainice de pri-
dintre România și 

R.P.D. Coreeană se dezvoltă 
continuu pe cele mai diverse 
planuri, în folosul ambelor po
poare. O contribuție de cea mai 
mare importanță la întărirea 
acestor legături le-au avut în- 
tîlnirile la cel mai înalt nivel. 
Vizita întreprinsă in R.P.D. Co
reeană, în iunie 1971, de către o 
delegație de partid și guverna
mentală condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ca și recenta 
întîlnire de lâ București,, prile
juită de vizita delegației de par
tid și guvernamentale a R.P.D. 
Coreene condusă de tovarășul 
Kim Ir Sen au constituit 
momente de o insemnătate 
istorică in cronica relațiilor 
dintre cele două state și 
popoare. Convorbirile la nivel 
înalt de la București au marcat 
un nou și deosebit de important 
pas în dezvoltarea și consolida
rea relațiilor frățești dintre cele 
două țări și popoare, viguros ex
primate în Tratatul de prietenie 
și colaborare, prin care, — așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — „se deschid pers
pective minunate pentru extin
derea colaborării multilaterale 
româno-coreene, se afirmă ho
tărîrea partidelor și popoarelor 
noastre de a colabora strîns, atît 
în construcția socialistă în cele 
două state, cit și în afirmarea cu 
putere a principiilor socialis
mului. a cauzei păcii și colabo
rării între națiuni".

GH. SPRINȚEROIU

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

9 pe scurt 9 pe scurt 9 pescurt •

Statele slut suverane asupra
bogățiilor, resurselor naturale
si
9

activităților lor economice
O rezoluție a ECOSOC

Consiliul Economic și Social al 
O.N.U. (E.C.O.S O.C.), ale cărui 
lucrări continuă la Geneva, a a- 
doptat o rezoluție care consacră 
dreptul inalienabil al statelor la 
exercitarea unei suveranități de
pline și permanente asupra tu
turor bogățiilor lor, asupra re
surselor naturale și activităților 
economice. In ciuda opoziției u-

Reuuiuitea „Clubului 
tie la Roma"

„CLUBUL DE LA ROMA", 
organism cunoscut în ultimii ani 
pentru lucrările sale de prog
noză, și-a incheiat reuniunea de 
trei zile desfășurată in localita
tea mexicană Guanajuato, si
tuată la circa 250 km de capitala 
Mexicului. între altele, „Clubul 
de la Roma" a hotărit la această 
reuniune să sprijine eforturile 
ce se depun in prezent, in spe
cial de către țările în curs de 
dezvoltare, pentru crearea unei 
noi ordini economice interna
ționale. Această nouă ordine, 
potrivit membrilor clubului, va 
trebui să fie întemeiată pe 
Carta drepturilor și îndatoririlor 
economice ale statelor, adoptată 
de Adunarea Generală a O.N.U.

La reuniunea de Ia Guana
juato au luat parte un număr 
de 86 membri ai „Clubului", 
precum și reprezentanți din 
partea a 23 de guverne, care 
au dezbătut tema „Solidaritatea 
pentru pace și dezvoltare".

nor state occidentale ECOSOC 
a reafirmat, cu sprijinul activ 
al țărilor in curs de dezvoltare, 
dreptul statelor de a efectua na
ționalizări in scopul protejării 
resurselor lor naturale.

Rezoluția, adoptată cu o largă, 
majoritate de voturi, condamnă 
cu fermitate orice încercare de 
presiune directă sau indirectă 
față de statele și popoarele care 
își exercită drepturile suverane 
asupra resurselor naturale sau 
care procedează la reorganizarea 
economiei. Asemenea presiuni 
sint considerate încălcări ale 
Cartei O.N.U.

Hotărîre 
a Adunării Naționale 

a Egiptului
Adunarea Națională a E- 

giptului a hotărit simbătă 
seara, in unanimitate, să 
propună realegerea președin
telui Anwar El-Sadat în ca
drul viitoarelor alegeri pre
zidențiale pentru un al doi
lea mandat de șase ani, în- 
cepind de la 15 octombrie 
1976.

Parlamentul egiptean spri
jină astfel rezoluția adoptată 
in unanimitate de Congresul 
National al Uniunii Socialis
te Arabe, prin care s-a ho
tărit realegerea actualului 
șef al statului egiptean.

• DUPĂ CUM INFORMEAZĂ 
agenția China Nouă, Ia 26 iulie 
în R P. Chineză a fost lansai 
eu succes un nou satelit artifi
cial al Pămintului. Satelitul în
conjoară Pămintul într-o peri
oadă de 91 de minute, deplasin- 
du-se pe o orbită cu perigeul 
de 186 kilometri și apogeul de 
464 kilometri. înclinația planu
lui orbitei față de planul Ecua
torului este de 69 de grade. 
Toa'4 aparatele de la bordul 
satele ului funcționează co
respunzător.

• Congresul sindicatelor 
din Portugalia

DELEGAȚII LA CONGRESUL 
sindicatelor din Portugalia, care 
se desfășoară la Lisabona, au 
examinat și au aprobat în prin
cipiu proiectul statutului cen
tralei sindicale unice a oameni
lor muncii portughezi — Inter- 
sindicala. Totodată, Congresul a 
trecut la examinarea „Declara
ției programatice cu privire la 
principiile fundamentale de edi
ficare a Portugaliei noi".

Intr-o rezoluție, delegații la 
Congres și-au exprimat sprijinul 
față de Mișcarea Forțelor Arma
te, Consiliul Revoluției și gene
ralii Francisco da Costa Gomes, 
Vasco Goncalves și Otelo Sa- 
raiva de Carvalho.

SUCCESUL 
ELEVILOR ROMÂNI 

LA OLIMPIADA 
DE LIMBĂ RUSĂ 

DE LA MOSCOVA
La cea de-a doua Olimpia

dă internațională de limba 
rusă pentru elevi, desfășu
rată la Moscova, au fost pre- 
miați cu medalii 7 dirt cei 9 
elevi români participanți. Cu 
medalii de aur au fost dis
tinși elevii Ciupercă Olga, 
de la Școala generală nr. 180, 
din București, și Beleavschi 
Alexandru, de la Liceul nr. 1 
din Galați, iar cu medalie de 
argint eleva Tătucu Elena, 
de la Liceul „Zoia Kosmo
demianskaia", din București. 
Alți patru elevi : Negoiță 
Marilena, Soldoveanu Anica, 
Bostan Marina și Borcan A- 
drian, toți din București, au 
fost medaliați cu bronz.

• GUVERNUL ECUADORIAN 
a decretat acordarea de noi ti
tluri de proprietate unui număr 
de 4 000 de familii de țărani din 
regiunea Guayas. Actul a avut 
Ioc intr-un cadru festiv, în pre
zența președintelui țării, gene
ralul Guillermo Rodriguez Lara, 
care a reafirmat intenția guver
nului ecuadorian de a continua 
ferm procesul aplicării reformei 
agrare, inițiate cu unsprezece 
ani in urmă.

Starea sănătăfii asfronaufilor americani
Cei trei astronauți 

americani, care s-au 
înapoiat vineri din 
călătoria lor extrate
restră, se află, în 
prezent, in afara ori
cărui pericol de a 
contracta o afecțiune 
pulmonară în urma 
inhalării unui gaz 
toxic apărut în ca

bina ,,Apollo" cu pu
țin înainte de ame
rizare. Radiografiile 
au demonstrat că cei 
trei astronauți n-au 
fost serios afectați, 
așa cum s-a crezut 
la început, de gazul 
a cărui origină exac
tă urmează să fie 
determinată.

Simbătă. Tom Staf
ford, comandantul 
misiunii, Vance 
Brand și Donald 
Slayton au fost trans
ferați din secția de 
urgență a Spitalului 
militar de la Pearl 
Harbor, rămînînd 
insă sub observație.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

„Scînteia 
tineretului"
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Houari Boumediene, pre
ședintele Consiliului Revoluției, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Algeriei, l-a primit la 
27 iulie pe ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, 
Bujor Almășan, aflat 
în Algeria. Cu acest prilej, 
fost transmis șefului statului al- 
gerian din_partea 
Nicolae 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, un călduros 
mesaj de salut, urări de sănă
tate și succes, de progres și 
bunăstare pentru poporul alge- 
rian prieten ; în mesaj se afir
mă hotărîrea de a dezvolta în 
continuare relațiile româno-al- 
geriene.

Mulțumind, președintele Houa- 
ri Boumediene a rugat pe mi
nistrul român să transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu un sa
lut cordial, cele mai sincere urări

român al
în vizită

a
tovarășului

Ceaușescu, secretar

ra- 
și 
în

de fericire și sănătate, de pros
peritate poporului român prieten, 
exprimînd convingerea că 
porturile dintre Algeria 
România vor cunoaște și 
viitor o amplă dezvoltare.

în cadrul convorbirii, șeful 
statului algerian a tinut să evi
dențieze relațiile politice bune 
existente intre cele două țări și 
să aprecieze cooperarea pe plan 
internațional dintre România și 
Algeria. Totodată, au fost ex
primate satisfacția față de 
cursul ascendent al relațiilor de 
cooperare economică și tehnico- 
științifică româno-algeriene, do
rința ambelor părți de a diver
sifica și în viitor aceste rapor
turi de colaborare în industriile 
petrolieră, minieră, în alte do
menii, corespunzător posibili
tăților existente și în avantajul 
reciproc al celor două popoare, 

. al cauzei păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Turneul european al președintelui S.U.A.,----------------- ------------
Președintele Statelor Unite, Gerald Ford, aflat într-o vizită 

oficială la Bonn, a avut duminică, la Palatul Schaumburg, se
diul Cancelariei federale, o primă rundă de convorbiri cu can
celarul Republicii Federale Germania, Helmut Schmidt.

După cum s-a 
Bonn, in cadrul < 
s-au examinat cu 
probleme economice internațio
nale și cooperarea dintre S.U.A. 
și R.F.G. în domeniul economic 
și financiar. De 
fost efectuat un schimb de pă
reri în legătură cu unele pro
bleme ale vieții internaționale 
actuale. între care etapa la ni
vel înalt, de la Helsinki, a Con
ferinței pentru securitate și coo
perare in Europa și perspecti
vele unui nou acord de dezan
gajare între Egipt și Israel, in 
contextul unei reglementări de 
pace in Orientul Apropiat.

După convorbirile oficiale, 
președintele Ford și cancelarul 
Schmidt au organizat o confe
rință de presă comună. în ca
drul căreia au arătat, între al
tele, că in discuții s-a convenit 
asupra necesității unei cooperări 
mai largi in domeniul politicii 
economice, de credit și mone
tare intre țările occidentale, în 
scopul combaterii fenomenelor 
recesioniste ce se manifestă în 
prezent. Președintele Foră a a- 
dăugat că economia americană 
a început să depășească faza de 
recesiune, menționînd că S.U.A. 
sînt interesate în extinderea 
cooperării economice și finan-

precizat la 
convorbirilor 

i precădere

asemenea, a

ciare cu țările din Europa oc
cidentală și cu alte state ale 
lumii.

Referindu-se la Conferința la 
nivel inalt de la Helsinki, Ge
rald Ford a apreciat că aceasta 
„constituie un nou pas înainte 
în direcția ameliorării relațiilor 
Est-Vest. Sînt sigur, a spus șe
ful executivului american, că 
semnarea Actului final al Con
ferinței pentru securitate și coo
perare în Europa reprezintă o 
acțiune dintre cele mai bune 
în această direcție".

Cu privire la vizitele pe care 
le va efectua in Polonia, Româ
nia și Iugoslavia, președintele 
S.U.A. a subliniat că acestea 
„reprezintă un moment caracte
ristic etapei actuale a relațiilor 
internaționale și atestă hotări- 
rea statelor din Est și Vest de 
a reduce pericolele pe care le 
generează încordarea, de a ex
tinde contactele și de a conlucra 
in direcția unei colaborări tot 
mai largi".
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• GREFE CARDIACE LA STANFORD. La Spitalul de spe
cialitate din Stanford (California) au fost efectuate, simbătă, 
două grefe cardiace. Ambii pacienți — un bărbat în vîrstă de 
42 ani și o femeie de 27 de ani, care au primit cordurile a 
doi tineri ce și-au pierdut viața în urma unor accidente — se 
simt, în prezent, bine. La Spitalul din Stanford au avut loc 
90 de operații similare; 32 dintre persoanele cărora li s-au efec
tuat transplanturi de inimă sînt încă în viață • UN COLET 
PUȚIN OBIȘNUIT. Autoritățile vamale egiptene au confiscat un 
colet expediat din Liban, eonțlnînd o cantitate de 204 kilograme 
de hașiș și 6,5 kilograme de. opiu, informează ziarul „Al Ahram". 
Coletul fusese expediat, fără o comandă prealabilă, pe adresa 
unei ambasade din Cairo o ATERIZARE PE UN LAC ÎNGHE
ȚAT. Un avion de tip DC-3 cu 24 de persoane la bord, dat 
dispărut, în cursul nopții de joi spre vineri, de autoritățile ca
nadiene.- a fost regăsit de avioanele trimise în căutarea aces
tuia. Piloții aparatului, pentru a evita o catastrofă, care s-ar li 
putut produce datorită condițiilor atmosferice nefavorabile, au 
fost obligați să aterizeze forțat pe suprafața înghețată a unui 
lac din nordul provinciei Quebec. Pasagerii și echipajul avio
nului au scăpat nevătămați • carbonizați In urma unui 
ACCIDENT AUTO. Opt persoane au murit carbonizate în urma 
ciocnirii unui minibus cu un automobil pe autostrada ce leagă 
orașele Miinchen și Salzburg, în dreptul localității vest-germane 
Teisendorf. Alte cinci persoane au reușit să scape cu viață fiind 
doar rănite « CE ERAU OBIECTELE DE UZ PERSONAL. Va
meșii din portul Genova au descoperit vaze, statuete, obiecte 
din bronz și alte obiecte de tezaur arheologic în valoare de 
aproape o jumătate de miliard de lire, expediate din Ecuador în 
Italia și care apăreau în acte ca obiecte ,,de uz personal". Obiec
tele descoperite aparțin perioadei precolumbiene din istoria Ame- 
ricli Latine și au o mare valoare istorică • MICUL ECRAN și 
MALADIILE. Mulți britanici suferă de maladii datorate faptu
lui că își petrec o parte însemnată a timpului în fața televi
zoarelor — a declarat vicepreședintele Asociației de osteopatie 
din Anglia, Douglas Drisdale. O serie de maladii, cum sînt lum- 
bagoul, dereglarea tensiunii și deformarea coloanei vertebrale 
sint. adesea, rezultatul șederii îndelungate în fața televizorului. 
Totodată, din aceleași cauze, a adăugat specialistul britanic, în 
Anglia se constată o sporire a numărului persoanelor care su
feră de' obezitate. între remediile sugerate de specialistul brita
nic se află și aceea ca pasionații micului ecran să facă pauze 
și mișcare din 45 în 45 de minute în timpul urmăririi progra
melor de televiziune • „ZGIRIE NORI" CARE PROVOACĂ 
FURTUNA. în noul centru administrativ din cartierul Sindzukou. 
al capitalei nipone au fost construite patru clădiri avînd o 
țime de peste 200 de metri. In aceeași zonă se află în curs șoe 
finisare un al cincilea „zgîrie-nori", iar în proiectele construc
torilor figurează ridicarea' în viitor a altor clădiri înalte. Arhi- 
tecții au țir.ut seama la proiectarea și construirea acestor clă
diri de o serie întreagă de factori, între care rezistența solului, 
mijloacele de comunicații și transport, facilitățile comerciale. Un 
singur factor se pare că a fost neglijat șl anume cel... meteoro
logic. în prezent, locuitorii din clădirile vecine se plîng de apa
riția frecventă a unor curenți de aer foarte puternici, care smulg 
tablele de pe acoperișuri, copertinele și storurile de la tonete 
șl vitrine. Cauzele fenomenului au fost lămurite de specialiști, 
care au precizat că „zgîrie nor ii" construiți împiedică circula
ția curenților de aer de la înălțimea de 150—200 de metri, iar 
aceștia coboară, transformîndu-se în vîrtejuri • NOILE MO
NEDE GRECEȘTI. Ministerul de Finanțe al Greciei a hotărit să 
emită noi monede cu motive istorice pentru a înlocui actualele 
monede aflate în circulație. Astfel, monedele de 20 drahme vor 
înfățișa, pe o parte. Acropole, iar pe verso — chipul lui Perlele. 
Monedele de zece drahme vor avea gravate simbolul unui atom 
și figura lui Democrit, iar cele de cinci drahme vor avea în
scrise cuvintele „Republica Elenă" și efigia lui Aristotel • VIC
TIME ALE SECETEI. Un număr de 51 de indieni din provincia 
Yoro (Honduras) și-au pierdut viața ca urmare a secetei care 
s-a abătut asupra acestei zone, informează agenția France Presse. 
Mai multe organizații au lansat apeluri pentru organizarea unei 
campanii de ajutorare a celor 10 triburi de indieni din provincia 
Yoro, victime ale foametei provocate de secetă.
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Procesul înnoirilor în Peru

Măsuri de întărire a puterii 
populare in Vietnamul de Sud 

fLa Saigon continuă pro
cesul consolidării organe
lor revoluționare ale pu
terii.

în prezent, în oraș au Ioc a- 
dunări ale reprezentanților di
feritelor categorii ale popula
ției, la care sint examinate mă
surile menite să intărească ve
rigile de bază ale puterii revo
luționare, să epureze comitete
le popular-revoluționare raiona
le și de cartier de unele ele
mente antipopulare strecurate 
în cuprinsul lor. Totodată, parti- 
cipanții la adunări propun mă
suri concrete de imbunătățire a 
activității organelor locale și de 
normalizare continuă a vieții 
populației.

Măsurile de întărire a puterii 
populare sint întreprinse sub 
conducerea Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
Sud, iar la Saigon se desfășoară 
acum și pregătirile pentru con
vocarea celui de-al treilea con
gres al reprezentanților F.N.E. 
din zona orășenească Saigon — 
Gia Dinh. în acest sens, a fost 
creat un comitet pregătitor și 
are loc examinarea ordinii de 
zi a viitorului congres. De a- 
semenea, în organizațiile politi
ce, sociale și de altă natură din 
oraș cuprinse în F.N.E. au loc a- 
dunări de alcătuire a listelor de 
delegați la congres, aceștia pri
mind îndrumări în legătură cu 
mandatul lor.

Momentul dobindirii inde
pendenței politice de către Pe
ru, la 28 iulie 1821, in urma vic
toriei împotriva trupelor coloni
ale spaniole nu a însemnat și 
dobindirea independenței econo
mice. Pentru acest stat de pe 
coasta vestică a Americii de 
Sud, cu o suprafață de 1 285 216 
km.p. — centru al Imperiului In
caș în secolul al XV-lea — în
ceputurile unor radicale trans
formări ale structurilor econo
mice și sociale au drept punct de 
plecare anul 1968, cind Ia con
ducerea țării a fost instaurat gu
vernul președintelui Juan Ve
lasco Alvarado. Procesul profund 
înnoitor și-a fixat ca obiective 
prioritare recuperarea bogății
lor naționale, apărarea suvera
nității și dezvoltarea indepen
denței depline prin dobindirea 
și consolidarea independenței e- 
conomice. Un prim pas spre rea
lizarea acestui deziderat l-a con
stituit exproprierea zăcăminte
lor și instalațiilor companiei 
„International Petroleum" care 
deținea 80 la sută din producția 
peruană de petrol. Dealtfel în 
baza planului guvernamental 
„Inca" toate bogățiile naturale 
ale țării trebuie să revină sta
tului peruan. Peru dispune de 
importante resurse : petrol,
gaze naturale, fier, cupru, 
plumb, zinc, aur și argint, fos
fați naturali și sare, bogății ce 
au atras implantarea a nume
roase companii străine pe teri
toriul său. In 1968, 80 la sută din 
valoarea producției miniere re
venea unui grup de 13 socie
tăți, iar exportul produselor 
minerale depindea in proporție

de 100 Ia sută de sectorul pri
vat, in special de companiile 
străine. In prezent, întregul co
merț exterior peruan se află in 
miinile statului, — declara re
cent ministrul comerțului exte
rior al Perului. Aceasta pen
tru că naționalizării industriei 
petroliere i-au succedat etati
zarea minelor Michiqualay și 
Berenguela, a celei mai mari 
mine de cupru din țară — 
„Cerro de Pasco Corporation" 
—, a întreprinderilor producă
toare de făină și ulei de pește și, 
în urmă cu cîteva zile, a compa
niei „Marcona Mining Co" cea 
mai importantă întreprindere 
producătoare de fier din țară. 
Dezvoltarea industrială este con
siderată factorul primordial al 
progresului național peruan. Pa
ralel. însă cu impulsionarea in
dustriei, pentru crearea unui 
cadru propice punerii în valoare 
a potențialului material și uman 
al țării, guvernul de la Lima 
consacră eforturi însemnate în
făptuirii altor două obiective 
structurale de importanță na
țională : reforma agrară — una 
dintre cele mai radicale și mai 
complete de pe continentul de la 
sud de Rio Grande — și reforma 
invățămintului. Revenind din 
nou la anul 1968, in agricultură 
doar 2 Ia sută din totalul propri
etarilor de pămint dețineau 90 
la sută din terenurile cultiva- 
bile. La 24 iunie 1975, cind s-au 
împlinit șase ani de la inițierea 
reformei agrare de către Guver
nul Revoluționar al Forțelor Ar
mate, mai mult de 220 719 fami
lii primiseră peste 5 269 693 hec
tare. Programul de aplicare in

tegrală a reformei agrare se va 
incheia la 24 iunie 1976, cind, 
prin exproprierea unui mare 
număr de latifundii, păminturile 
transferate țărănimii vor însu
ma 10 155 139 hectare.

In domeniul invățămintului, 
deși pe teritoriul Perului se află 
cea mai veche universitate din 
America Latină — „Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos" 
din Lima' — statistici 
U.N.E.S.C.O. indicau în 1968 
că 38 la sută din populația 
țării era analfabetă. Prin refor
ma invățămintului s-a introdus 
obligativitatea și gratuitatea 
școlarizării. între anii 1973—1974 
au fost construite 438 școli noi 
in departamentele situate în 
regiunile montane și de junglă. 
La începutul acestui an se a- 
nunța înființarea intr-un număr 
de nouă centre peruane a unui 
nou tip de instituție școlară — 
„Școala superioară de educație 
profesională".

Relațiile româno-peruane,. iz- 
vorîte din existența unor £ >
luri comune, se adîncesc ș» ,4.,. 
diversifică pe multiple planuri. 
Impulsionate de vizita efectu
ată în 1973, în Peru, de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a- 
ceste relații — statornicite pe 
baza principiilor fundamentale 
ale egalității în drepturi, inde
pendenței și suveranității națio
nale, neamestecului in treburile 
interne și avantajul reciproc — 
se dezvoltă in Interesul celor 
două popoare, pentru pace și în
țelegere în întreaga lume.

DOINA IOVANEL

lexicon
Securitatea europeană: 

aportul constructiv, 
statornic al României

„România apreciază că semnarea 
documentelor la Helsinki, la 30 iulie, 
nu constituie sfîrșitul luptei pentru 

r securitate europeană, ci începutul
unei etape noi, ce impune eforturi 
susținute din partea tuturor statelor 
care au participat la această confe
rință".

NICOLAE CEAUȘESCU
mai reprezintă un simplu su- 
abstractă, o temă generatoareV

iitorul Europei nu 
biect de dezbatere 
de incertitudini. Experiențele dramatice ale unui 
trecut de care ne despart doar citeva decenii au 
determinat conștiința necesității acțiunii ferme 
pentru ca soarta continentului să nu mai fie în

credințată hazardului. înțelegerea acestei necesități s-a pro
dus treptat, sub impulsul evenimentelor și, astfel, ideea secu
rității europene a dobindit influența pe care o exercită in 
prezent. Au trebuit să fie înlăturate bariere ale neîncrederii, 
obstacole provenite din prejudecăți, reziduurile „războiului 
rece", a trebuit să fie învins scepticismul unora. Securitatea 
europeană a devenit un deziderat vital al popoarelor conti
nentului dornice să se transpună în practică un sistem eficace 
de angajamente care să ofere fiecărui stat al Europei garan
ția unei dezvoltări libere, independente, în concordanță cu 
voința sa suverană, la adăpost de orice act de forță sau de
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amenințare cu forța. Pe drumul către realizarea acestui dezi
derat s-au făcut pași înainte. Desigur, mărimea reală a aces
tor pași abia urmează a fi determinată. Este, insă, pozitiv 
faptul că Conferința general-europeană și-a încheiat cea de 
a doua fază a lucrărilor ei iar la sfîrșitul acestei luni va avea 
loc reuniunea la cel mai inalt nivel, menită să consacre re
zultatele înregistrate, să dea documentului final valoarea unui 
angajament solemn, politic și moral, al celor 35 de state par
ticipante. S-a incheiat o etapă, incepe alta — extrem de im
portantă, dar ar fi greșit să se creadă că s-a ajuns la punctul 
terminus. Europa rămine confruntată cu destule probleme 
dificile și acțiunea fermă a opiniei publice, care a permis să 
se ajungă la dialogul de la Helsinki și Geneva, trebuie conti
nuată și intensificată pentru ca „Actul final" — intărit cu 
semnăturile autorizate ale celor 35 state — să devină o rea
litate.

România socialistă a adus o contribuție prestigioasă la am
plul dialog european, contribuție caracterizată prin originali
tatea soluțiilor preconizate, prin spiritul constructiv promo
vat. prin principialitatea desăvîrșită a pozițiilor exprimate. In 
întreaga desfășurare a negocierilor. România a vădit o con
cepție de ansamblu unitară, precisă, realistă, acționind pen
tru ca reuniunea să răspundă speranțelor popoarelor Europei, 
comandamentelor fundamentale ale edificării unui trainic 
sistem de securitate pe continent.

Propunerile românești au acoperit un cîmp larg — ele s-au 
referit atît la cadrul desfășurării conferinței, cit și la tema
tica ei. Esențială a fost adoptarea unor norme capabile să asi
gure participarea la lucrări a tuturor statelor ca state inde
pendente și suverane, în condiții de deplină egalitate, trata
tivele purtîndu-se in afara blocurilor militare. Mecanismul 
dezbaterilor a avut la bază principiul democratic al consen
sului și pe cel al rotației în conducerea lucrărilor și al alegerii 
locului de desfășurare. Prin substanța lor profund democra
tică, propunerile românești au jucat un rol pozitiv în desfă
șurarea conferinței devenită un forum european de o impor
tanță Istorică. S-a permis crearea unui cadru care să facă 
posibilă exprimarea tuturor punctelor de vedere, luarea lor 
în considerare, armonizarea pozițiilor in conformitate cu inte
resele tuturor participanților.

Deosebit de activă a fost România în definirea principiilor 
care trebuie să stea la temelia raporturilor dintre statele eu-
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ropene. Problema fundamentală era cea a asigurării unor pre
vederi clare, lipsite de ambiguități, prevederi care să preci
zeze o conduită angajantă a statelor. Documentul final cu
prinde idei pentru încorporarea cărora România a militat 
energic : dreptul fiecărui stat la libertate și independență ; 
dreptul de a-și stabili și conduce potrivit propriei voințe re
lațiile cu alte state ; interzicerea recurgerii la folosirea forței 
sau a amenințării cu forța ; interzicerea oricărei acțiuni în
dreptate împotriva integrității teritoriale sau a unității sta
tale ; interzicerea oricărei forme de intervenție armată sau 
de amenințare cu o asemenea intervenție ; dreptul fiecărui 
popor de a-și stabili fără nici un amestec din afară statutul 
politic intern și extern etc. In acest context devine vitală 
asigurarea unor măsuri care să facă efectivă nerecurgerea la 
forță sau la amenințarea cu forța. România a prezentat in 
această direcție un ansamblu de propuneri cuprinzind măsuri 
și angajamente pe plan politic, juridic, militar, economic și 
cultural. Inițiativele românești, destinate să ducă la abolirea 
anacronicei politici de forță și a practicilor ei, inițiative care 
s-au bucurat de o amplă rezonanță, se reflectă în „Actul 
final", această parte a documentului elaborat la Geneva fiind 
rodul propunerilor țării noastre.

Acționind consecvent potrivit orientărilor stabilite de con
ducerea partidului și statului nostru, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, delegația română a insistat asupra nece
sității imperioase de a se completa destinderea politică prin 
măsuri de dezangajare și dezarmare militară. Țara noastră a 
subliniat nevoia de a se trece de la declarații de bune inten
ții, lipsite de valoare practică, la măsuri efective care să 
facă reală securitatea popoarelor Europei — indiferent de 
dimensiunile lor, de potențialul militar sau de apartenența la 
blocuri. Prevederi de vădită importanță, reieșite din propu
nerile României, cum ar fi cele privind notificarea manevre
lor și mișcărilor de trupe, au fost incluse în „Actul final". Dar 
este evident că asemenea măsuri trebuie concepute drept 
un pas de început, de natură să favorizeze măsuri ulterioare 
mai ample și mai profunde care să ducă în ultimă instanță 
la dezarmarea generală și completă.

în sfîrșit, România a adus o prețioasă contribuție și în cele
lalte domenii ale conferinței : pentru o largă cooperare eco
nomică și tehnico-științifică eliberată de povara discriminări
lor, pentru o fructuoasă conlucrare in ceea ce privește cul

tura, educația, contactele umane. în fiecare subcomisie și 
grup de lucru, poziția românească a purtat amprenta realis
mului. spiritului constructiv, a năzuinței de a se ajunge la 
formulări precise, cu un caracter lipsit de echivoc.

irește. s-a parcurs o etapă de mare însemnătate 
care a cerut un volum imens de activitate (in
tr-o corespondență din Geneva se aminteau cele 
aproape 2 400 reuniuni de lucru, 5 000 documente 
prezentate, 9 000 000 pagini imprimate incluzind 
textele dezbaterii). Dar procesul securității euro

pene nu se încheie cu reuniunea de la Helsinki. Tocmai de 
aceea. România și alte state au insistat asupra urmărilor in
stituționale ale conferinței. Eforturile care au dus la elabora
rea „Actului final" trebuie continuate pentru a se asigura 
aplicarea măsurilor asupra cărora cele 35 de state au căzut 
de acord. Noua etapă are o importanță decisivă pentru afir
marea definitivă a tendințelor noi de democratizare a rela
țiilor dintre statele europene, pentru eliminarea politicii de 
forță și dictat, pentru o veritabilă securitate și cooperare pe 
continent. Continuitatea procesului făuririi securității euro
pene este vitală pentru reușita operei începute la Helsinki și 
Geneva.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, referindu-se Ia apropiata reu
niune din capitala finlandeză, în cadrul căreia vor fi semnate 
documente care pun o bază nouă juridică relațiilor dintre 
statele continentului, sublinia : „Noi apreciem acest moment 
de o importanță deosebită, fără a ne face însă iluzii, fără a 
considera că prin semnarea documentelor de Ia Helsinki în 
Europa se vor soluționa peste noapte toate problemele care 
s-au acumulat de-a lungul deceniilor". Greutățile nu trebuie 
ignorate. Destinderea se lovește de obstacole provenite din 
prezenta bazelor militare și trupelor străine pe teritoriul altor 
state, din proporțiile alarmante ale arsenalelor instalate pe 
continent, din existența blocurilor militare opuse. Aceste di
ficultăți pot fi eliminate prin acțiunea conjugată a popoarelor 
și guvernelor, prin strădaniile lor constante. România socia
listă este decisă să facă tot ceea ce depinde de ea pentru ca 
Europa să devină cu adevărat un continent al păcii, securi
tății, al colaborării egale intre state independente, suverane, 
stăpine pe destinul lor.

EUGENIU OBREA
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