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Moment deschizător de noi și promițătoare perspective
pentru pace, cooperare și securitate pe continent

FAZA FINALĂ A CONFERINȚEI GENERAL EUROPENE 
ȘI-A INAUGURAT IERI LUCRĂRILE LA HELSINKI
Participarea președintelui Nicolae Ceaușescu ilustrează pregnant 
preocuparea continuă a României socialiste față de cauza 
securității europene, contribuția sa activă la înfăptuirea 

acestui deziderat al popoarelor continentului
HELSINKI 30. — De Ia tri

mișii speciali : — 30 iulie 1975 — 
dată memorabilă în evoluția vie
ții politice în Europa, moment 
deschizător de noi și promiță
toare perspective pentru pace, 
cooperare și securitate pe con
tinent. La Helsinki, marele fo
rum consacrat securității și coo
perării europene iși inaugurează 
lucrările din faza finală în con
diții de bun augur, de fructuos 
consens al statelor in direcția 
construirii unui viitor de pace și 
colaborare rodnică intre po
poarele continentului, în folosul 
acestor popoare, al lumii con
temporane.

Reuniunea la cel mai înalt ni
vel a celor 35 de state partici
pante la Conferința general-eu- 
ropeană încununează o activita
te laborioasă desfășurată în. co
mun de-a lungul a aproape trei 
ani. fiind semnificativă în cel 
mai înalt grad pentru cursul po
zitiv ce se afirmă tot mai vigu
ros in viața politică a continen
tului, in sensul statornicirii unor 
relații de tip nou între state in 
Europa, al creării în această 
parte a lumii a unei zone a pă
cii, securității și cooperării în
tre națiuni.

Semnificația profundă a aces
tei reuniuni de însemnătate is
torică, adoptarea și consacrarea 
intr-un cadru solemn a Actului 
final al conferinței — document 
multilateral, cuprinzător, bogat 
în principii și idei politice jus
te. constructive, menite să con
stituie temelia unui sistem trai
nic de securitate în Europa — 
este subliniată de nivelul de re
prezentare prin factorii de cea 
mai mare responsabilitate poli
tică a celor 35 de state.

Participarea, în numele Româ
niei socialiste, a tovarășului 
Nir-Jae Ceaușescu, președintele 
re alicii, la această reuniune 
fji ... precedent prin amploarea 
și locul ce-i va reveni în isto
ria Europei, ilustrează. încă o 
dată, pregnant și convingător, 
atașamentul fierbinte al țării 
noastre la cauza înfăptuirii de
zideratului de însemnătate car
dinală al securității europene. 
Așa cum se știe, în toate mo
mentele acestui efort comun al 
statelor europene — de la ini
țierea conferinței și pină la fi
nalizarea actului supus consa
crării definitive la această im
presionantă reuniune — Româ
nia a avut o contribuție substan
țială. remarcabilă și cu deose
bire remarcată pentru spiritul 
său activ, principial, realist, in
corporat in tot ceea ce constituie 
valoare politică de ansamblu

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a intîlnit cu arhiepiscopul Makarios, 

președintele Republicii Cipru

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialis
te România, s-a intîlnit, 
miercuri dimineață, la reședința 
sa din Helsinki, cu arhiepisco
pul Makarios, președintele Re
publicii Cipru.

Șeful statului cipriot a fost 
însoțit de ministrul afacerilor 
externe, Yoannis Christophides.

La întrevedere a participat 
tovarășul George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe.

Președintele Makarios a ex
primat recunoștința pentru in
teresul activ manifestat de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. de 
România, fată de problemele 
Ciprului, pentru poziția adopta

tă constant de țara noastră în 
sprijinul unei soluții juste și 
trainice, pentru contribuția per
sonală efectivă a șefului statu
lui român la promovarea cauzei 
păcii și înțelegerii în această 
parte a lumii.

Reafirmînd poziția României 
cu privire la căile de rezolvare 
a situației din Cipru, președin
tele Nicolae Ceaușescu a subli
niat că în condițiile actuale sînt 
necesare noi eforturi, atît din 
partea celor două comunități, a 
părților interesate, cit și a sta
telor prietene, în vederea rea
lizării cit mai grabnice a unei 
soluții trainice care să asigure

conviețuirea pașnică și colabo
rarea pe baze democratice, de 
egalitate, a tuturor cetățenilor, 
menținerea independentei. su
veranității și integrității terito
riale a statului cipriot.

De ambele părți s-a exprimat 
satisfacție față de evoluția ra
porturilor dintre România și Ci
pru, manifestîndu-se dorința de 
a se acționa în continuare pen
tru dezvoltarea colaborării pe 
multiple planuri, în interesul 
celor două popoare, al cauzei 
păcii și securității în regiune și 
in lume.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

(Continuare în pag. a IV-a)

Interviul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

acordat unui grup de ziariști turci
După cum s-a anunțat, la 28 iulie a.c., tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, a primit un grup de zia
riști turci, cărora le-a acordat un interviu.

a acestui document, cit și în 
părțile sale cele mai semnifica
tive.

Pâlatul Finlandia își deschi
de larg porțile in fața înalților 
reprezentanți ai statelor parti
cipante. La intrarea maiestuosu
lui edificiu din marmură albă au 
fost arborate drapelele celor 35 
de state. Șefii de stat și guvern 
sînt întîmpinați, potrivit cere
monialului stabilit, de secreta
rul executiv al fazei a treia a 
conferinței, Joel Pekuri.

Sosește președintele Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu persoa
nele oficiale care îl însoțesc. în 
marele foaier, președintele 
României se întreține cordial cu 
șefi de stat și de guvern ai țări
lor participante.

Președintele Republicii Fin
landa. Urho Kekkonen, îi invită 
apoi pe înalții oaspeți să ia loc 
in sala conferinței.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de tovarășii Ștefan An
drei și George Macovescu, ia loc 
la masa rezervată României.
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• TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A PARTICIPAT LA 
DINEUL OFERIT DE PREȘEDINTELE FINLANDEI

• PRESA FINLANDEZĂ ACORDĂ SPATII AMPLE PREZENTEI 
LA HELSINKI A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

• IERI, LA TRIBUNA CONFERINȚEI

ÎNTREBARE : Cum credeți 
că poate fi realizată o mai 
bună colaborare intre țările 
balcanice ?

RĂSPUNS: După cum cunoaș
teți, România se pronunță încă 
de mult timp pentru dezvolta
rea colaborării multilaterale din
tre toate țările balcanice, fără 
deosebire de orinduire socială. 
Realizarea acestui deziderat, 
care corespunde, intereselor tu
turor popoarelor din Balcani, ne
cesită o pozițî.e. activă din par
tea tuturor guvernelor. Am in ■ 
vedere sprijinirea de către gu
verne a diferitelor organisme 
de colaborare a țărilor din Bal
cani — care funcționează in 
momentul de față — impulsio
narea creării și a altor organe 
de acest fel, inclusiv a organiză
rii unor reuniuni guvernamen
tale. Am in vedere ca diferite 
probleme litigioase, spre exem
plu problema Ciprului, să fie 
soluționate pe calea tratativelor 
pașnice, pornindu-se de la ne
cesitatea evitării oricăror încor
dări. de la o politică de priete
nie și colaborare.

ÎNTREBARE : Care este 
punctul dumneavoastră ■ de 
vedere cu privire la coope
rarea și întrajutorarea reci
procă intre țările balcanice 
în domeniul economic ?

RĂSPUNS : Aș dori să men
ționez, în primul rînd, că Româ
nia întreține relații de coope
rare economică și tehnico-știin- 
țifică largă cu toate statele din 
Balcani. Consider că sînt multe 
domenii- — transporturile, pro
blema energiei, a mediului în
conjurător, cit și diferite forme 
de cooperare în producția in
dustrială și agricolă —. în care 
țările din Balcani au interese 
comune și pot realiza o colabo
rare foarte strinsă.

în scopul promovării acestei 
cooperări • multilaterale, ar fi. 
poate, indicate unele inițiative 
ale camerelor de comerț, din 
țările balcanice și, fără îndoială, 
un sprijin mai susținut din par
tea tuturor guvernelor.

ÎNTREBARE : Cum expli
cați încheierea unui acord 
de neagresiune intre Româ
nia și Portugalia, avînd in 
vedere că cele două țări a- 
parțin unor pacte militare 
diferite ?

RĂSPUNS : România a în
cheiat recent un Tratat de prie
tenie și cooperare cu Portuga
lia. încheierea acestui tratat este 
un rezultat firesc al politicii ex
terne a României, de colaborare 
multilaterală cu toate țările, 
fără deosebire de orinduire so
cială. cu atît mai mult cu cît de 
Portugalia ne leagă vechi rela
ții de prietenie, anumite afini
tăți de limbă și cultură, iar în 
ultimul timp în această țară se 
desfășoară un proces de trans
formări revoluționare, care va 
asigura o dezvoltare tot mai pu
ternică a poporului portughez 
pe calea progresului și indepen
denței.

Pe plan mai general, aș pu
tea spune că pentru a se ajunge 
la desființarea blocurilor mili
tare trebuie dezvoltată puternic 
colaborarea între țările aparți- 
nînd acestor două blocuri, între 
toate statele lumii.

ÎNTREBARE : Partidul Co
munist Italian a propus o so
luție pluralistă în ce privește 
participarea Partidului Co
munist Italian la viața par
lamentară. Aceasta înseamnă 
că P.C.I. are in vedere posi
bilitatea de a ajunge la pu
tere pe cale parlamentară, pe 
calea alegerilor. Care este 
părerea dumneavoastră în a- 
ceastă privință ?

RĂSPUNS : Consider poziția 
Partidului Comunist Italian jus
tă, ținind seama de condițiile 
istorice, sociale și naționale din 
Italia. Dezvoltarea pe calea pro
gresului și socialismului în di
ferite țări ale lumii are loc por
nind tocmai de Ia realitățile din 
fiecare țară. Apreciez tocmai 
faptul că Partidul Comunist I- 
talian. în elaborarea politicii 
sale, ține seama de această rea
litate. Dealtfel, însăși expe
riența — e adevărat ceva mai 
veche — a României a demon
strat necesitatea unirii tuturor 
forțelor progresiste, a diferitelor 
partide, democratice pentru a a- 
sigura dezvoltarea progresistă, 
socialistă a societății.

ÎNTREBARE : Poziția și 
propunerile României la Con
ferința pentru securitate ți 
cooperare europeană, ca ți 
la Conferința pentru reduce
rea forțelor militare in Euro
pa, a urmat o linie intere
santă din punctul de vedere 
al țărilor mici. Putem să ob
ținem de la dumneavoastră 
citeva detalii in această pro
blemă ?

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat întotdeauna pentru rea
lizarea unor relații noi in Eu
ropa. bazate pe deplina egali
tate în drepturi, pe respectul 
independenței, suveranității na
ționale, neamestecul în treburile 
interne, pe renunțarea la forță 
sau la amenințarea cu forța în 
soluționarea diferitelor proble
me internaționale.

Considerăm că in viața inter
națională trebuie asigurată par
ticiparea activă a tuturor state
lor la soluționarea problemelor 
privind securitatea și, în primul 
rind, a țărilor mici și mijlocii, 
care sînt direct interesate într-o 
politică nouă.

în problemele securității eu
ropene am acordat și acordăm 
in continuare o atenție deosebită 
aspectelor militare, aceasta por-

(Continuare în pag. a lll-a)

SPATIILE INDUSTRIALE MAI RAȚIONAL 
CONSTRUITE, MAI EFICIENT FOLOSITE

TINERII ÎNTÎMP1NĂ CONGRESUL AL X-LEA AL U.T.C. SI CONFERINȚA A X-A A U.A.S.C.R.
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întreprinderea 1 
,,Electroputere“ Craiova | 

s-a cîștigat o

Prin reamplasarea 
chibzuită a utilajelor 
nouă hală de producție

In ultimul trimestru al anului 
trecut, din indicațiile biroului 
comitetului județean al P.C.R., 
a început în toate întreprinde
rile industriale de pe raza jude
țului Dolj o amplă acțiune de 
inventariere a spatiilor de pro
ducție nefolosite. Tratată cu deo
sebită seriozitate sarcina a fost 
dusă Ia îndeplinire cu un re
zultat neașteptat : au fost depis
tați 42 000 metri pătrați supra
față de producție. S-a calculat 
că de pe fiecare metru pătrat 
se poate obține o producție în 
valoare de 8 700 Iei. Așadar, o 
rezervă de peste 365 milioane 
lei iși aștepta punerea în va
loare. Sub directa conducere a

comitetelor de partid pe între
prinderi s-au inițiat in scurt timp 
măsuri de integrare a acestor 
suprafețe în circuitul producției. 
Numai în primele șase luni din a- 
cest an au fost recuperați astfel 
35 000 metri pătrați. Prin folosi
rea mai gospodărească a spațiilor 
construite, printr-un complex 
de alte măsuri tehnico-organiza- 
torice a fost posibilă nu numai 
recuperarea unor rămîneri în 
urmă ci chiar obținerea — pe 
ansamblul județului — a unui 
avans de 47 de zile în între
cerea socialistă pentru îndepli
nirea cincinalului înainte de ter
men.

Sîntem la Fabrica de aparataj 
a întreprinderii „Electroputere*-, 
Secretarul comitetului U.T.C., to
varășul Gheorghe Tabacu, ne a- 
trage atenția.

— Pină acum citeva luni prin
tre utilajele amplasate aici pu
teai întoarce carul. Locuri goale, 
cu nimic justificate. Un colectiv 
de specialiști în organizarea ști
ințifică a producției pe baza 
măsurătorilor, a calculelor efec
tuate a ajuns la concluzia că in a- 
ceastă fabrică mai este spațiu

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a ll-a)

PRIN TELEGRAME 
ADRESATE C. C. 
AL P.C.R., TOVA
RĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, NOI 
COLECTIVE DE OA
MENI Al MUNCII RA
PORTEAZĂ ÎNDEPLI
NIREA SARCINILOR 
PLANULUI CINCINAL.

Relatările în pagina 
a 3-a.

Campania agricolă nu 
odată cu recoltarea

După ce au recoltat întreaga 
suprafață cu griu și au semănat 
culturile succesive, efortul oa
menilor muncii de pe ogoarele 
județului Teleorman este în
dreptat acum spre executarea 
.celorlalte lucrări specifice în
scrise pe agenda campaniei a- 
gricole. Recentele măsuri sta
bilite de Plenara comună a C.C. 
al P.C.R. și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Socia
le și sarcinile trasate de secre
tarul general al partidului în 
domeniul mai bunei organizări 
a muncii, a tuturor activităților 
din agricultură, ai instaurării 
unei disciplini riguroase la fel 
ca în industrie, al sporirii res
ponsabilităților colective in 
practicarea corectă a acordului 
global își găsește aici un teren 
fertil de aplicare. După cum ne

informează tovarășul Stan Pă
durarii, președintele cooperati
vei agricole Beiu, zilnic sînt 
prezenți în cimp toți cei 520 
cooperatori care, organizați pe 
echipe și brigăzi, acționează la 
prășitul culturilor de varză și 
tomate, a porumbului semănat 
după cereale păioase. la re
coltat fasole - și în viticultură. 
Pe tarlalele cooperativei agrico
le „Steaua Roșie" din , Ștorobă- 
neasa alte sute de Cooperatori 
insilozează de zor furajele, între
țin căpșunile, eliberează terenul 
și transportă ultimii baloți de 
paie, însămințează pe suprafe
țele planificate porumbul. Circa 
200 de brațe sint prezente pe lo
turile personale de unde se va
lorifică importante cantități de 
ceapă, tomate, vinete, castraveți.

se încheie 
griului

Programul de muncă se desfă
șoară pe toată durata zilei.

Cu toate acestea, in cele două 
unități vizitate, o analiză 
mai atentă relevă că nu 
toate forțele existente sint 
folosite rațional, că nu sînt 
antrenate utilajele mecanice 
la maxima capacitate. cu 
toate că în cimp o serie de lu
crări sint rămase în urmă. în 
ziua raidului circa 6 mecaniza
tori și peste 50 cooperatori erau 
absenți de la muncă. Circa 12 
tractpare stăteau nefolosite iar 
la C.A.P. Beiu și „Steaua Roșie" 
la ora 10, pește 20 de oameni 
stăteau la umbră în curtea uni-

ȘTEFAN DORGOȘAN

(Continuare în pag. a ll-a)

• CULTURĂ

- Cronica literară : 
O carte despre 
ostași

— Poeții tineri și ma
nierismul

• ȘCOALA

• Viața de organiza
ție în „vacanță" ?

• Un imperativ al in
strucției : cultivarea 
gîndirii tehnice la 
elevi
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estetică a volumelor 
generată 
comune, 

trebui 
prozatori 

in abordarea 
seri- 
fapt 

un 
un 

rea- 
citeva

Prea puțin se vorbește despre 
ostaș ca erou de literatură. 
Cărți despre militari apar des
tule, dar trec de multe ori ne
observate sau consemnate cu o 
binevoitoare indiferență. Reti
cența aceasta are in majorita
tea cazurilor o justificare în fra
gilitatea 
respective, fragilitate 
de stereotipii, locuri 
convenționalisme ce ar 
reprimate. Există 
„profesionalizați" 
acestui mediu, autori care 
ind despre ostași, o fac de 
pentru ostași, adică pentru 
public considerat ca avind 
gust mai neevoluat decit in 
litate. Ar trebui spuse 
cuvinte despre acea nefastă o- 
bișnuință de a prezenta mili
tarul numai dintr-o perspectivă 
exterioară, prin care nu se poate 
ajunge la adevărul lui lăuntric 
înainte de a purta un veștmint 
sau altul, personajul trebuie să 
existe, să fie viu, nu o fantoșă. 
Eroul (și pentru mulți dintre noi 
„erou" și „soldat" sint termeni 
sinonimi) trebuie nu numai iu
bit, ci și înțeles. Ceea ce un;i 
autori uită, personajele lor în 
haină militară asemănindu-se 
cu un fel de aisberguri în de
rivă pe apele prozei : deasupra 
se văd gesturile și se aud fra
zele reglementare, dar motiva
țiile lăuntrice sint pierdute in 
adincuri neexplorate. Cărți care 
să se abată de la această tenta
ție a exteriorului sint puține. 
Vatra p* Aurel Mihale e una 
dintre e'e.

Prozatorul a fost prezent pini 
acum îndeosebi cu volume în 
care spectaculosul, dramatismul 
vieții de front, (privit ca un loc 
in care individul se dezvăluie 
mal rapid, in toată complexita
tea și adevărul lui) asigurau 
din capul locului o anumită 
tensiune emoțională. Mai ales 
amintirile, experiența autobio
grafică, travestită sub văluri de 
obiectivitate, oferă punctul de 
pornire al prozelor înmănun
cheate in Ultimul asalt. Nopți 
înfrigurate, Podul de aur. Dacă 
am încerca o clasificare tipolo
gică, l-am incadra pe Aurei Mi
hale printre autenticiști, printre 
scriitorii cărora glazura stilisti
că le rămine străină.

Aurel Mihale s-a încercat și 
în romanul de amploare (Croni
ca de război), genul nefiind totuși 
cel in care evoluează la largul 
său. Vocația lui este de nuve
list. într-adevăr, capacitatea de 
a relata strins, de a nu se pierde 
în detalii superflue, evitarea 
psihologizării excesive sint ca
lități care, 
sesc.

în Vatra 
torit unor 
mensiunea 
trage pe un plan secund, accen
tul principal fiind pus pe sur
prinderea unor situații-limită 
din existența cotidiană a mili
tarilor. Eroii săi de acum sînt 
oameni care traversează un mo
ment crucial, care au revelația 
unui adevăr. O dramă familială, 
o nein'elegere la servici, un mo
ment de supralicitare a proprii
lor posibilități sau. dimpotrivă, 
o criză de neîncredere în pu
terile lor, determină un proces 
de autoanaliză, de introspectare 
severă și lucidă a propriului eu. 
De fiecare dată această aducere 
la suprafață a tainelor ascunse 
in subterane lăuntrice ii face 
mai umani, mai înțelegători, 
mai bogați cu un adevăr.

O primă noutate pe care o o- 
feră prozatorul este modul de a 
surprinde din interior dialectica 
înfruntărilor sufletești, capacita
tea de 
dramă 

în genere, nu-i lip-

nu mai sintem mar- 
scene de front, di- 
spectaculoasă se re-

a ne prezenta în mers o 
sau mecanismul aflării

PRIN REAMPLASAREA CHIBZUITĂ A UTILAJELOR
S-A CiȘTIGAT 0 NOUA HALĂ DE PRODUCȚIE

(Urmare din pag. I)

20 de 
locuri 

Era 
să 

Ne-am 
zilnic,

pentru amplasarea a încă 
utilaje. Adică 20 de noi 
de muncă pe un schimb, 
rîndul nostru, al uteciștilor, 
dăm o mină de ajutor, 
angajat să participăm 
după program și duminica, la 
muncă patriotică pentru demon
tarea și montarea utilajelor con
form noilor scheme de organi
zare a fluxului. Totul s-a făcut 
clin mers, fără întreruperea ac
tivității productive și intr-un 
timp record.

în Întreprinderea „Eleotropute- 
re“ au fost identificați printre 
mașini 12 356 m.p. suprafață 
dc producție neutilizată. Ea 
echivalează ca întindere cu 
o hală de primă mărime. 
S-a procedat rapid la dis
tribuirea unor mașini, s-au 
găsit soluții economice pentru 
adaptarea procesului tehnolo
gic la modificările respective.

în cadrul Fabricii de mașini 
rotative, ne informează tovară
șul Ion Diaconescu. secretarul 
comitetului de partid — s-a cre
at posibilitatea punerii în func
țiune a unui atelier de vopsitorie 
iar la Fabrica de transforma
toare. pe o parte din Suprafața 
disponibilă, s-au amenajat ate
liere de prelucrări mecanice.

CAMPANIA
(Urmare din pag. I)

tății. Mai mult, la ora prînzului 
nimeni din conducerea unități
lor nu ne-a putut oferi o situa
ție clară și precisă asupra punc
telor de lucru și a numărului de 
cooperatori prezenți la muncă. 
Evidența este, bineînțeles, un 
act funcționăresc dar absolut 
indispensabil pentru dirijarea o- 
perativă a forțelor jn punctele 
de lucru care solicită o rezol
vare urgentă. Pentru că iată, ca 
să ne referim numai la un sin
gur exemplu, 2—3 hectare de 
tomate bune de recoltat zăceau 
între buruieni necplese, degra- 
dindu-se sub razele soarelui.

Chiar în cîmp organizarea 
muncii lasă de dorit. Două e- 
xemple vin să întărească această 
afirmație. La C.A.P. Beiu. me
canizatorul Dumitru Cristea se 
întorcea la ora 9 cu „Gloria" din 
cimp, 
motiv 
totuși 
rerea 
Liviu 
trebui reglată". Cine avea aceas
tă obligație 7 La C.A.P. Ștoro- 

de la recoltatul inului, pe 
că ar fi încă verde. „Și 
se poate recolta, este pă- 
inginerului șef al unității 
Codvicica. numai că ar

unei ințelegări superioare a e- 
xistenței. In nuvela Vatra, pro
tagonistul este un tinăr ofițer, 
locotenentul Mircea Dragomir, 
care trăiește bucuria primei lut 
interceptări „la simplă". Euforia 
zborului la mare altitudini, cu 
viteze supersonice, e figurată in 
fraze infuzate de lirism (cam 
grandilocvent !), lucru explica
bil dacă ne gîndim că scriitoruldespre ostași)
a debutat in 1943 cu versuri. O 
cantată a zborului este conden
sată in citeva pagini extatice, 
ce preced situația limită : de
fectarea staței radio. Pierdut in 
imensitatea spațiului, traversat 
alternativ de disperare și hotări- 
re. de luciditate și de pierderea 
stăpinirii de sine, tinărul pilot 
supraviețuiește crezind nezdrun
cinat in legătura cu „Vatra", a- 
dică cu baza, de unde tovarășii 
de arme ii urmăresc cu înfri
gurare zborul. Ei îl vor salva, 
dovedindu-i fără acea emfatică 
risipă de vorbe mari (ce face 
ravagii in atîtea proze !) solidi-

Trebuie să privim manieris
mul — despre el e vorba în în
semnările de față — ca opțiune 
importantă a liricii noastre ti
nere, foarte tinere, așa cum lasă 
să se intrevadă cărțile insele, o 
bună parte din ele, și criticii 
care s-au pronunțat despre ele 1

Putem 'răspunde afirmativ la 
întrebare, numai dacă admitem 
citeva precizări esențiale pri
vind modul in care trebuie în
țeles termenul. Intr-un sens 
foarte larg și ceva mai nou, ma
nierismul se confundă cu ros
tirea uniformizatoare, care pro
liferează un soi de literatură se
rială. Serialul se bazează pe o 
schemă fixă ce se exprimă în 
variațiuni finite, lipsite, prin 
forța lucrurilor, de imprevizibil. 
Manierismul acesta nu exclude 
diversitatea manierelor, așa cum, 
departe de a fi numai o pro
blemă de stil, poate afecta și te
matica. în artă, inerția are cîmp 
de acțiune nelimitat; din ne
fericire. în accepția sa „clasică", 
restrinsă, manierismul presupu
ne supralicitarea somptuoasă a 
stilului. în dese rinduri, e văzut 
ca o virtute ostenativă, ca o vir
tute excesivă, care se apropie, 
pe partea cealaltă, de viciul la
tent. Dar manierist poate fi și 
stilul fără stil dezgolit, ostenta
tiv, de tropi Exagerările, în 
orice direcție ar merge ele, tre
buie privite ca o abatere de la 
existența reală și ideală în a- 
celași timp a unei formule via
bile. impuse organic. Oricum am 
judeca lucrurile, manierismul 
marchează în fond carențe de 
viziune, deficitul de timbru 
personal, mascate (mai mult sau 
mai puțin abil !) prin exacerba.- 
rea stilului, a celui caligrafie 
sau chiar a celui deliberat „ne- 
artist". Mai frecventă este totuși 
prima modalitate, de estompare 
a lipsei de personalitate.

Desigur, multe nume din poe
zia noastră tînără, ale căror de
buturi urmează anului 1970, se 
apropie de aceste forme de ma
nierism ce poate fi calificat

CI rugăm pe tovarășa Virginia 
Gemescu, director economic al 
întreprinderii, să calculeze va
loarea producției ciștigate prin 
valorificarea mai științifică a su
prafeței construite. Calculul 
este simplu. Din cei 12 356 m.p. 
au fost cuprinși in circuitul pro
ducției pină in prezent (acțiunea 
continuă) 8128 m.p. de pe care 
se obține anual o producție în 
valoare de 160 milioane lei.

Rezultatele sint, așadar, valo
roase. Au mai rămas însă, cum 
spuneam, circa 4 000 m.p. supra
față construită care trebuie pusă 
mai bine în valoare. Planurile 
sint întocmite și în curs de apli
care. Tinerii se află în fiecare 
zi prezenți la acțiunile Inițiata 
în acest scop.

— Am organizat echipe con
duse de secretarii organizațiilor 
din secții — adaugă tovarășul 
Tabacu — care cuprind peste 
1 000 de tineri de toate profesi
unile solicitate de montarea uti
lajelor : lăcătuși, electricieni, 
montatori etc. Pînă la sfirșitul 
anului ei vor contribui astfel la 
amenajarea a încă două ateliere 
de microproducție și autouti- 
lare sau mai exact. Ia valorifi
carea cu maximum randament 

. a fiecărui metru pătrat de su
prafață construită în întreprin
dere.

AGHICOLÂ
băneasa fără un ordin precis de 
lucru două semănători puneau 
sub brazdă porumbul. „Este pen
tru boabe", ne spune mecaniza
torul Dumitru Bădiș. într-ade
văr, tehnologia de semănat este 
„pentru boabe" dar se folosește 
hibridul 310. Și un agricultor știe 
că în condițiile celei de a doua 
culturi trebuie foloșiți hibrizi cu 
perioadă scurtă de vegetație din 
grupa 100 pentru a ajunge la 
maturitate pînă în toamnă. De 
altfel, nici un hectar din cele 
semănate cu a doua cultură, pe 
alocuri a răsărit și este năpădit 
de buruieni, nu a fost repartizat 
pentru a fi lucrat în 
bal.

Campania agricolă 
toate lucrările din 
trebuie să se desfășoare organi
zat, sub directa îndrumare a 
specialiștilor. Un lucru se pare 
uitat de factorii de conduceri ai 
celor două cooperative. Să fie 
acesta un fenomen determinat 
de faptul că recoltatul griului 
s-a încheiat 7 Dar celelalte pro
bleme, destul de multe, pe care 
actuala campanie le ridică, cine 
trebuie să le rezolve 7

acord glo-

în general, 
agricultură

fates relațiilor de tovărășie. 
Mircea Dragomir iese din aceas
tă dramă cu un adevăr : valoa
rea vieții unui om o dă numai 
măsura implinirii lui. Aceasta 
fiind imposibilă in absenta în
crederii in cei de lingă tine.

Intr-o situație similară se află 
locotenentul Stoichiță, din nu
vela Accidentul. Ceea ce fusese 
inițial un accident provocat de 
exacerbarea senzației de forță, 
o supraestimare a puterilor pro
prii. mai precis, o criză de per
sonalitate specifică celor nu 
demult teșiți din adolescentă de
vine brusc un mod de a accedeO carte
rapid la o superioară filozofie a 
vieții. Toată fabulația are în 
acest caz rolul de a sugera că 
la marile adevăruri nu ajungem 
pe cale livrescă, prin alții, că 
„valoarea supremă a unui ade
văr propriu, fundamental, nu se 
primește în dar, nu se transmi
te, ci se cîștigă cu sudoare și 
sînge, se încorporează prin trăi
re".

Cheia și Tandrețe explorează 
O fațetă mai neabordată literar 
a existenței militarilor : viața 
de familie ; reușita in profesiu
ne și reușita in viața conjugală 
se condiționează reciproc, o că- 

drept benign, atîta timp cit (sau 
atunci cind) el nu devine o 
compensație spectaculoasă și 
superficială a unor nespectacu- 
loase și adinei inaptitudini ; a- 
tita timp (sau atunci cind) nu 
subînțelege — și nu subînțelege, 
în general — o cădere în for
malism, o alegere comodă, deli
berată. o salvare prin artificiu. 
Chiar poeți cu o experiență ceva 
mai îndelungată s-au convertit 
la acest „dulce stil nou", reu
șind. așa cum probabil și-au 
propus, să fie mai agreabili la

• •Poeții tineri și 
manierismul

lectură ; - intr-adevăr, rostirea 
împodobită și fardul pot face o 
primă impresie bună. Iată că a- 
proape fără să vreau am insi
nuat și citeva din riscurile aces
tei orientări, riscuri venite din 
inconsistența firească a oricărei 
opțiuni exterioare.

Problema valabilității sau ne- 
valabilității poeziei manieriste 
(in sensul din urmă) este rezol
vată de vocație, ea fiind aceea 
care, instinctiv, aș spune, cere a 
eomunica intr-un anume fel cu 
cititorul. Calofilia, imagismul 
studiat, elegant și strălucitor, ra
finamentul metaforic devin ar
tificii și podoabe efemere atunci 
cind lipsește un program ferm, 
ale cărui date de esență, 
consideră unii poeți, sint mai 
bine puse în evidență de un a- 
nume registru stilistic. Acest 
manierism necesar, dacă se 
poate spune așa, exprimă o în
credere tonifiantă în forța plas
tică a cuvîntului, polemizind in
direct cu „impasurile" comuni-

lucruri 
deose- 
Orele

în prim planul imaginii : modernul edificiu al Casei modei din 
municipiul Bacău

rotundă la care au participat 
întreprinderi, școli, inovatori,

vorbește 
gîndirii 
uneori

JOI, J1 IULIE 1975
A FOST ODATĂ UN HOLLY

WOOD: Sala Palatului (orele 17,15;
30.15) .

NU TE VOI IUBI: Victoria (ore
le 9.15; 11.30; 13,45; 16: 18,15; 20,30).

ÎNFRÎNGEREA LUI L. WILKI- 
SON: “ 
13,15;
(orele
20,30);
20.15) .

LANȚURI: Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); Fes
tiva! (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30) ; Favorit (orele 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18: 20); Excelsior (orele 
»; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30);
Modern (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18: 20); Grădina Modern (ora
20.30) ; Stadionul Steaua (ora 20,30).

NU IESE FUM FĂRĂ FOC: Ca
pitol (orele 8.45: 11; 13,15; 15.45; 
18,15; 20,45); Scala (orele 9,30; 
12.30: 14,30; 17,30; 20,30); Grădina 
Capitol (ora 20.15).

STRĂLUCIREA SOARELUI: Me
lodia 
18,15; 
11,15: 
mura 
18; 20,15); Grădina
20.15) .

CEI MAI FRUMOȘI ANI: Cen
tral (orele 9,30; 12: 15: 17,30; ------

URSUL IOGY: Doina 
9,30; 11,30; 13,30).

COMEDIE FANTASTICĂ: 
(orele 15.45; 18; 20).

LEGEA PRERIEI: Grivlța 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 

București (orgie 8,45; 11;
16.15; 18,30; 20,45); Gloria
9: 11,15: 13.30; 16: 18.15;
Grădina București (ora

(orele 9; 11,15; 13,30; 16;
20.30); Feroviar (orele 9; 
13,30; 16; 18,15; 20.30); Fiș
ierele 9; 11,15; 13,30; 15,45;

Buzești (ora

20,15). 
(orele

Doina

(orele 
20,30);

dere, o abatere dintr-una re- 
■flectindu-se automat in cealaltă. 
Sint nuvelele cele mai bune, 
remarcabile prin nota de dra
matism. prin febrilitatea cu care 
se examinează mecanismul unor 
traume. Implicat intr-o aventură 
sentimentală, căpitanul Vladi
mir Oancea din nuvela Cheia 
înțelege că in viață orice gre
șeală se plătește, că încălcarea 
solidarității familiale constituie 
preludiul însingurării.

Superioară (in pofida unei in
fuzii de stil reportericesc, a unui 
limbaj tehnicizat) este nuvela 
Tandrețe, ce reface existența 
marcată de așteptare, de ten
siune, a familiei Moraru. Erois
mul bărbatului, locotenent-co- 
lonelul Paul Moraru, are drept, 
simbolic corespondent eroismul 
(discret, dar nu mai puțin real) 
al Sabinei, femeia ce știe să-și 
înfrîngă teama, momentele de 
slăbiciune, decepțiile, pentru a-i 
oferi soțului fortificantul senti
ment al implinirii.

Sub nivelul acestor nuvele 
sint Clipe de plumb, Drumul 
prin pădure, unde intervine un 
limbaj specios, o agasantă profe
sionalizare a termenilor ce fac 
narațiunile mai greu accesibile 
cititorului.

Nescutit 
neavenite, 
rioare. de 
filozofard,
Aurel Mihale 
din volumul Vatra una din cele 
mai bune cărți ale sale.

nici acum de lungimi 
de 
un 
de

considerații exte- 
apetit discursiv și 
licențe stilistice, 
dă prin nuvelele

IOAN ADAM

») Aurel Mihale : Vatra (E- 
ditura Militară).

cării, cu așa-zisa criză a limba
jului. în plus, el se opune 
stereotipiei permițind distinge
rea netă a unor maniere de ex
presie diverse și profitabile.

Revenind la concret, voi spune 
că n-am să-l confund niciodată 
pe Dinu Flămând, poet al cărui 
manierism superior are o armă
tură ideatică, cu Mircea Dines- 
cu, al cărui manierism nu depă
șește jubilația senzorială, nici pe 
Mircea Florin Sandru cu parte
nera sa întru debut, Carolina 
fiica, care repetă situația de mai 
sus. Asta — a nu se avea in ve
dere numai numele citate — și 
pentru că, in sinul familiei, se 
despart aproape de la sine poe
zia gravă cu implicații foarte 

• diverse — filozofice, sociale, mo
rale, sentimentale etc — de poe
zia ce cultivă minorul și orna
mentul pur.

Inconvenientul adevărat pe 
care il presupune existența unei 
asemenea familii este pericolul 
contaminării veleitarilor, al ciș- 
tigării unor rude prin alianță. 
Manierismul a devenit, se pare, 
o lecție ce se învață mai ușor ca 
altele.

Poetul care se exprimă direct, 
aspru, fără cuvinte alese, iși di
vulgă dintr-o dată posibilitățile 
(sau infirmitățile), cestălalt te 
obligă să fii circumspect, el e un 
„copist" desăvirșit și-și falsifică 
lesne „maeștrii". Nu mai spun 
că, fraternizînd cu celălalt ma
nierism, pernicios, — și nu are 
cum, in cele din urmă, să facă 
altfel — el își va standardiza și 
„perfecționa" industria, nu se va 
sfii chiar să inlocuiască paleta 
ți penelul pastișard cu aparatul 
de fotografiat. Deci adevăratul 
inconvenient al manierismului 
din poezia actuală e acela că fa
vorizează uneori intrarea pe ușa 
din față a imposturii cu blazon 
strălucitor. Extazul criticii de
vine, in aceste condiții, o com
plicitate dăunătoare. Ca și indi
ferența, dealtfel.

DANIEL DIMITRIU

Volga (orele 9; 11,15: 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

PE AICI NU SE TRECE: Dacia 
(orele 9; 12,30; 16; 19).

NU FILMAM SĂ NE-AMUZĂM: 
Timpuri Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45: 18; 20,15).

ULTIMUL PISTOLAR DIN 
CROSS CREEK: Lira (orele 15,30; 
19); Bucegi (orele 16; 18); Grădina 
Bucegi (ora 20,15); Grădina Lira 
(ora 20,15).

OCHII SHIVANEI: Lumina (ore
le 9; 12,30; 16; 19).

HYPERION: Unirea (orele 16; 
18); Grădina Unirea (ora 20,15).

TEROARE PE „BRITANNIC": 
Floreasca (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,15).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMA: Aurora (orele 9; 11,15; 
13.30; 15.45; 18; 20); Tomis (orele 
8,30: 10,45: 13; 15,15; 17.30; 19.45); 
Grădina Aurora (ora 20,15); Gră
dina Tomis (ora 20,30).

PIRAȚH DIN PACIFIC — 
INSULA COMORILOR: Drumul
Sării (orele 15,30; 19).

ASTA SEARĂ DANSĂM ÎN FA
MILIE: Ferentari (orele 16; 18; 20).

ȘCOALA TINERILOR CĂSĂTO
RIȚI: Flacăra (orele 15,30; 18;
20,15);  Patinoarul „23 August" 
(ora 20,15).

PAVLINKA: Viitorul (orele 15,30; 
18: 20.15).

TOAMNA BOBOCILOR: Cotro- 
ceni (orele 14; 16; 18; 20); Pro
gresul (orele 16;

INVINCIBILUL 
(orele 15.30; 18); 
(ora 20,ÎS).

18; 20,15). 
LUKE: Vltan
Gradina Vltan

A

gi.

La Școala profesională „Progresul" Brăila, strungărițele anului 1 
nu sint cu nimic mai prejos decit băieții

Foto. O. PLECAN

In întrecere cu
propriile angajamente

I.U.P.S. Miercurea Ciuc, 
întreprindere unde tineretul 
reprezintă 90 la sută din nu
mărul muncitorilor, se află in 
aceste zile intr-o întrecere 
pe care directorul, inginerul 
loan Lucaci, o caracterizea
ză succint și expresiv „o în
trecere cu propriile angaja
mente".

întreprinderea, profilată pe 
producția de piese și suban- 
samble pentru utilaje desti
nate agriculturii, și-a supli
mentat planul de producție 
globală cu 700 000 lei ceea ce 
reprezintă 500 000 lei produc
ție marfă. Angajament care, 
in aceste zile de maximă 
concentrare și responsabili
tate, a devenit curind faptă. 
Pină in prezent depășirile din 
producția globală se cifrea
ză la peste 340 000 lei ceea 
ce reprezintă 30 tone piese 
și ansamble pentru combine
le C 12 și 15 tone piese și 
subansamble pentru mașini 
de ridicat. în același timp, 
prin schimburi prelungite, 
printr-o folosire maximă a

Un imperativ al instrucției
ROTUNDĂ CULTIVAREA GlNDIRII

TEHNICE LA ELEVI
se vor pregăti aproape 2 milioane deIn viitorul cincinal 

tineri din care 250 mii tehnicieni, maiștri, ingineri și alte cadre 
de specialitate. Industria modernă, ritmul de creștere accele
rat, intensificarea participării României la circuitul economic 
mondial vor solicita nu sporirea eforturilor fizice ci îndeosebi 
a potențialului intelectual-creativ. Viitorii muncitori trebuie 
să-și însușească de pe băncile școlii în liceele de specialitate, 
școlile profesionale, o bogată cultură tehnică. Pe această temă 
ziarul nostru a organizat, în colaborare cu Comitetul muni
cipal Sibiu al U.T.C., o masă 
specialiști și conducători din 
elevi.

Cind se 
despre cultivarea 
tehnice se observă 
tendința de a aduce in dis
cuție numai activitatea de 
cercetare Ia cei cuprinși in 
această activitate. Nu este 
oare limitativă o asemenea 
interpretare ?

Ing. NICOLAE RADOI. direc
torul Grupului școlar al între
prinderii de piese auto : Inter
pretarea este într-adevăr unila
terală. Gîndirea tehnică se cul
tivă în procesul instructiv-edu- 
cativ și este greșit s-o atribuim 
doar activității de cercetare, 
care, firește, are un rol deose
bit în acest scop. Dar gîndirea 
tehnică se formează în ore
le de specialitate, in muncă 
directă. Școala pe care o con
duc are doar 5 ani, perioadă în 
care am realizat unele 
bune. Acordăm o atenție 
bită activității practice, 
de tehnologie le predăm în fa
brică. înainte de absolvire fie
care elev trebuie să execute un 
produs, desenul și procesul teh
nologic ale acestuia. Numai așa 
întră în concurs. Nota obținută

KIT ÎN ALASKA: Arta (orele
Grădina Arta

MEA: Rahova
15,30; 17,45; 20);
(ora 20,15).

DIN COPILĂRIA 
(ora 16; 18,13).

MARELE CIRC: 
15,30; 18; 20,15); 
13.30; 18: 20,15).

VERONICA; VERONICA SE ÎN
TOARCE: Pacea (orele 15,30; 19).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI IN RUSIA: 
Crîngași (orele 16; 18,15).

sperietoarea : Miorița (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18: 20,15).

AL PATRULEA MIRE: Popular 
(orele 15.30: 18; 20.15).

PANTALONII CAVALERULUI 
VON BREDOW: Moșilor (orele 
13.30: 18)

LUMINĂ LA CAPĂTUL TUNE
LULUI; Munca (orele 16: 18; 20).

HELLO DOLLY : Dinamo
(ora 20).

STEAUA DE TINICHEA : Gră
dina Festival (ora 20).

AEROPORTUL: Grădina Lucea
fărul (ora 20).

Cosmos (orele 
Giulești (orele

PROGRAMUL 1
16,00 TeleșcoaU. 16.40 Tragerea 

de amortizare ADAS. 16.30 Curs 
de limbă germană (recapitulare). 
17.00 Telex. 17,05 Campionatele na
ționale de natațle pentru copii. 
Transmisiune directă de la bazi-

1

timpului de muncă, s-a reu
șit să se reducă in medie cu 
o zi ciclul de fabricare a 
principalelor subansamble.

Printre fruntașii acestei în
treceri se situează tinerii din 
atelierul de montaj general 
(Bodor Balint, Balint Silves
ter. Simon Silvester), cei de 
la atelierele freză și strun
gărie, care au executat tn 
termen record piese de 
schimb destinate reparării 
căilor rutiere și ferate ava
riate din județele Bihor, Mu
reș, Cluj, sau cei de la ate
lierul de sudură care au de
vansat cu două luni produc
ția unor dispozitive pentru 
mașini agricole ce se produc 
la I.M. „Ceahlăul" Piatra 
Neamț. Și chiar dacă un bi
lanț global este acum incă 
prematur, cu siguranță că în
trecerea .de Ia I.U.P.S. Mier
curea Ciuc va însemna, și nu 
doar cifric, o întrecere a ti
nerilor cu propriile angaja
mente.

S. CIONOFF

se adaugă la examenul de di
plomă.

Ing. CONSTANTIN POPEICI, 
șeful colectivului proiectare teh
nologii de control I.P.A. : Ce 
grad de complexitate au aceste 
lucrări 7

de 
cultiva 
i a-1 

în situația de a 
găsi soluții origi- 
sîntem de acord 
lucreze produse 

în realitate unele

Ing. N. RADOI: Le solicită o 
foarte bună pregătire : matrițe, 
machete la scara 1 :1. Elevii 
studiază probleme de ergono
mie, de organizare a producției. 
Am înaintat la I.P.A. și „Ba
lanța" unele studii cu privire la 
analiza critică a locurilor 
muncă ale elevilor. A 
gîndirea tehnică înseamnă 
pune pe elev ' ‘
lucra, gindi, a 
nale. Teoretic, 
că trebuie să 
complexe, dar 
întreprinderi dau școlilor pro
duse simple, motivînd că elevii 
n-au experiență, concepție cu 
totul dăunătoare. Fiecare școală 
trebuie să fie o secție a uzinei, 
aceasta este și sarcina stabilită 
de partid. Am. cerut întreprin
derii să ne încredințeze sectorul 
II. Cu elevii și cu circa 50 la

nul Dinamo. 18,00 Enciclopedie 
pentru tineret, 18,25 Din țările so
cialiste. 18,35 Muzica — emisiune 
de actualitate muzicală. 18.50 Uni
versitatea TV. 19.25 1001 de seri. 
19.30 Telejurnal. 20,00 Studioul de 
poezie. Clntec de țară. Emisiune 
literar-muzleal-coregrafică. 20,50 
Revista economică TV. 21.20 Flo
rile, poezia, marea și dragostea. 
Pagini alese ale operei, operetei, 
baletului, liedului și canțonetei. 
22,10 24 de ore. 22,30 închiderea 
programului.

PROGRAMUL 2
20,00 Concertul orchestrei simfo

nice a Radloteleviziunii. In pro
gram: Anatol Vieru — Simfonia 
a II-a. 22,00 Telerama: Al șaptelea 
continent. 22,30 închiderea progra
mului.

Teatrul Mic (la Rotonda Scriito
rilor din Cișmigiu). Spectacol de 
sunet și lumină: AMINTIREA 
SCRIITORILOR — ora 20: Tea
trul Giulești (la Parcul Teatru
lui Giulești) : NOPȚI DE VARĂ — 
ora 20.30: (la Arenele Romane): 
CU OLTENCELE NU-I DE GLU
MIT — ora 20: Teatrul Evreiesc : 
NUNTA DE ARGINT — Ora 19.30; 
Teatrul „C. Tănase" (Grădina 
Boema) : ÎN GRĂDINA BUCU
RIILOR — ora 19,30; Rapsodia 
Română: ȚARA BOGATĂ-N FRU
MUSEȚI — ora 18,30.

ÎN ȘCOALĂ

VIATA DE ORGANIZAȚIE J »
ÎN „VACANȚĂ"?

Nici un moment nu am pus 
sub semnul întrebării spusele 
primului secretar al Comitetu
lui orășenesc U.T.C. — Orșova, 
Ștefan Vior, referitor la activi
tatea practică desfășurată de 
elevii liceului din localitate pe 
perioada vacanței de vară. Cinci 
clase din anul I. și în special 
băieții, și-au desfășurat luna de 
practică in atelierul de lâcătu- 
șerie al școlii, în timp ce fetele, 
din lipsă de spațiu (acum are 
loc finisarea noului local desti
nat atelierelor), au mai fost an
trenate și la alte munci de gos
podărire 'și înfrumusețare a pro
priei școli, a localității. Produ
sele realizate în cadrul ateliere
lor, aspectul îngrijit al școlii, 
insula orașului declarată șantier 
de muncă patriotică, întinsele 
zone cu trandafiri ce colorează 
plăcut fața urbei sînt măr
turii ale muncii lor. Numai că 
noi am dorit să aflăm lucruri 
concrete și despre continuitatea 
vieții de organizație pe perioa
da vacanței, cind uteciștii urmau 
să-și organizeze o largă suită de 
activități politico-ideologice, cul
tural-recreative. distractive și 
sportive care să ducă în final la 
o amplificare a muncii politice, 
a eficienței ei. Și tocmai în 
acest sens nu s-a făcut aproape 
nimic.

La plenara comitetului orășe
nesc. la care am participat, și 
în care s-a analizat tocmai mo
dul de desfășurare a invățămîn- 
tului politico-ideologic, locțiito
rul secretarului comitetului 
U.T.C. pe școală, Gheorghe Căi-, 
niceanu. s-a înscris la cuvint 
abia după lungi ezitări. Ezitări 
specifice acelui care nu are ce 
spune fiindcă odată cu termina
rea anului școlar a încetat și 
orice fel de activitate în cadrul 
acelor organizații la nivel de 
clasă care aveau să-și continue 
practica productivă. „Mi se pare 
că cei din anul I au ținut cite- 

aută din muncitorii de acolo pu
tem realiza, anual, o producție 
globală de 100 milioane lei. Re
înnoiesc această propunere.

Ing. VASILE POPESCU, șe
ful secției proiectare I.P.A. : 
Propunerea tovarășului Rădoi 
este demnă de reținut. O 
uzmă-școală este în intere
sul pregătirii elevilor. Tre
buie să avem in vedere meserii
le viitorului. Pregătim și plani
ficăm strungari. Viitorul în con
strucția de mașini nu va mai fi 
prelucrarea prin așchiere, ci 
formarea metalelor la rece, sin- 
terizarea prin pulberi. La asta 
să ne gîndim și șă ne punem 
mai mult problema meseriilor 
viitoare.

ION ROȘIANU, maistru-lns- 
iructor, Grupul școlar „Inde
pendența" : Avem in școli plan 
de producție. Problema se în
țelege greșit. în unele școli rea
lizarea și depășirea planului cu 
orice preț și oricum prejudiciază 
pregătirea metodică. Propun cu 
in școli să existe plan cu cifre 
orientative care să permită pre
darea frontală a meseriei. In 
treapta I să se facă practică 2 
zile pe săptămină. în ultimul an 
mai mult chiar, întrucit, se știe, 
după 2 ani o parte din tineri 
vor intra in producție.

Ing. DORIN FULEA, dir. adj. 
al întreprinderii „Independen
ța" : Cultivarea gîndirii tehnice 
începe in școală și se continuă 
în uzină. Eu văd o separare în
tre perioada teoretică și cea 
practică. Anul I să nu aibă plan 
de producție. Anii II și III să 
realizeze planul școlii. Merg pe 
ideea că meseria se învață lu- 
crind efectiv. Să existe în între
prinderi un grup de mașini pen
tru elevi, a căror indici de uti
lizare să nu se ia in calcul. Cei 
mai eficient sistem de pregătire 
îl constituie învățămînt-produc- 
ție în cadrul aceleiași zile.

Ing. C. POPEICI : Avantajul 
este net superior. Mai trebuie 
avut în vedere și faptul că ma
teriile de specialitate trebuie să 
fie predate de specialiști. Mi se 
pare nefiresc ca un chimist să 
predea strungărie sau freză, un 
tehnician sudură etc. Să se re
cruteze mai mulți tineri specia
liști, în cazul nostru, sub 30 de 
ani. nu depășesc procentul de 1 
la sută.

S-a

THEIL ALFRED, elev anul II, 
Liceul de mecanică nr. 1 : Am 
vrut să am o meserie și mi-am 
ales liceul de specialitate, 
vorbit aici de practică. Nu în
totdeauna însă ea înseamnă do- 
bîndirea de noi cunoștințe. Nouă 
ni s-a dat să executăm rafturi, 
comandă urgentă. Curtea școlii 
geme de rafturi. în primul tri
mestru am făcut turnătorie, dar 
am fost abia de 2 ori in fabrică. 
Am învățat despre forjare, dar 
n-am văzut pînă acum cum a- 
rată o forjă.

Ing. DUMITRU BUSUIOC, a- 
ieiierul de proiectare „Flamura 
roșie" : Două probleme mi se 
par esențiale : dotarea ateliere- 
lor-școală și lucrul efectiv la 
mașină. Grupul M.I.U., la care 
predau, are mașini de mare ran
dament. Elevii execută și ma
chete în stare de funcționare. 

va adunări și informări politice". 
Care a fost tematica lor? „Nu o 
cunosc dar mi se pare că a fost 
dezbătut Decretul nr. 51 din 30 
mai 1975“. Lucru adevărat, dar 
dezbaterea a avut loc in ulti
mele zile ale anului școlar și nu 
pe perioada vacanței. Recoman
dabil ar fi fost să fie ținute cu 
regularitate. în acest cadru or
ganizat, informări politice, ex
puneri și dezbateri pe diferite 
teme concrete ale politicii noas
tre interne și externe, adunări 
generale deschise la sfîrșitul 
stagiului de practică pentru ana
lizarea muncii colective, a mun
cii fiecăruia. Apoi, desfășurarea 
pe mai departe a învățămîntu- 
lui politic. Dar nici aceasta nu 
s-a realizat.

Nici la Liceul real-umanist nr. 
3 din municipiul Drobeta Turnu- 
Severin — ne spune prof. Eca- 
terina Dădărău. secretara orga
nizației de partid — elevii care 
au rămas în școală să-și efec
tueze stagiul de practică nu au 
inițiat asemenea acțiuni. Ace
lași lucru ni s-a spus și la 
Grupul școlar de pe lingă Șan
tierul naval Drobeta Turnu-Se- 
verin.

Situația trebuie schimbată ra
dical. Incepînd cu 1 august, con
form contractelor îneheiăt»Mbd£ 
numeroase școli cu unită I ti’ 
cole, elevii vor mergfe t .rfi 
două săptămîni să muncfca ’in 
agricultură. La fiecare puncrde 
lucru vor trebui deci înființate 
brigăzi de muncă pe structura 
organizațiilor U.T.C. ce vor fi 
conduse de secretarii respective
lor organizații sau de membri ai 
comitetului, se va trece cit mai 
rapid la conceperea și realiza* 
rea unor programe comune de 
activități cu organizațiile U.T.C. 
de aici. Viața de organizație nu 
cunoaște vacanță pentru ute- 
ciști.

ION MIHALACHE

Cele mai multe au structura 
mecanismelor schimbată. Se poa
te vorbi deci de cultură tehnică 
aplicată I

VASILE SCHIAU, secretarul 
comitetului U.T.C. de la I.P.A. : 
Orientarea profesională compor
tă multe îmbunătățiri. S-o facem 
și prin afișe sau pliante, dar mai 
ales prin contact direct cu spe
cialiștii.

Ing. N. RADOI : Dacă intr-un 
an se constată că elevul nu este 
apt pentru o meserie să fie 
trecut la alta. De ce să pregătim 
tineri fără pasiuni care și așa, 
după un timp de practicare, o 
abandonează ?

Ing. IOAN UDROIU, pre
ședintele Clubului inginerilor și 
tehnicienilor din Sibiu : A firul 
să fie folosit numai cu sco t„\- 
formativ: unde poate înv; 
levul meseriile respective ți 'es
sential este să mergem la elevi, 
să le vorbim despre tehnică, 
creație, împlinire.

Ing. RADU FALOTĂ, servi
ciul proiectare „Independenta" : 
Udroiu are dreptate. Simplele 
vizite ale elevilor sint o for
mulă depășită. Să mergem in 
școli să le demonstrăm ce se 
naște din matematică, fizică, 
să-i convingem de necesitatea 
însușirii cunoștințelor ce li se 
predau.

REP. : Există o realitate : 
elevii nu sînt încurajați spre 
o activitate de creație pe mo
tiv că, deșit sint capabili, nu 
au experiență. Dar nu e nor
mal ca incă din 
capete această 
acest exercițiu 7

școală să 
experiență,

deplin po-I. ROȘIANU t Pe
sibil ,dacă sînt condiții create. 
Cercurile, așa cum sînt concepu
te acum, mărunțite pe materii, 
nu pot acoperi această latură de 
activitate. Ar trebui să se orga
nizeze un cerc interdisciplinar, 
în care să colaboreze toate me
seriile. Elevii să primească te
me spre rezolvare, în manieră 
proprie, originală.

Ing. C, POPEICI : Să Ie pre
zinte în sesiuni la nivelul școlii.

Ing. I. UDROIU : Văd aseme
nea cercuri organizate la nive
lul orașelor și municipiilor, con
duse de tineri specialiști entu
ziaști.

VASILE ZIDARU, prim-secre- 
tar al Comitetuiui municipal aj 
U.T.C. : Uneori efortul local nu 
este suficient. Avem unele re
zultate remarcabile. Elevii Li
ceului energetic au construit un 
minipolîgon de încercări energe
tice, au confecționat aparate 
pentru laborator. Este necesar și 
sprijinul instituțiilor centrale 
fiind vorba de dotare, materiale 
etc.

Ing. N. RADOI : Noi avem un 
cerc de carting. Elevii fac stu
dii, proiecte. Cartingul de acum 
este total diferit de primele. Să 
le menținem trează pasiunea 
pentru nou, pentru tehnică.

Școala, producția, organizații
le U.T.C. receptează asemenea 
observații și propuneri ?

LIDIA POPESCU
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interviul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

acordat unui grup de ziariști turci

ȘEDINȚA 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

(Urmare din pag. I)

nind de la faptul că o reală se
curitate și cooperare în Europa 
nu poate fi realizată fără a se 
ajunge la măsuri de ordin mi
litar, de dezarmare, de reducere 
a trupelor, de desființare a blo
curilor, a bazelor militare, de 
retragere a trupelor străine.

Avem satisfacția că multe din 
aceste probleme sînt reflectate, 
într-o măsură sau alta, în docu
mentele ce urmează a fi semnate 
peste citeva zile la Helsinki. 
Considerăm insă că este de da
toria tuturor statelor de a acțio
na in continuare pentru ' tradu
cerea în viață a celor convenite 
în documentele ce vor fi sem
nate la Helsinki, pentru a se 
putea asigura în fapt securita
tea și pacea în lume.

ÎNTREBARE : Un aspect 
particular al politicii externe 
a României, care diferă de 
politica externă a celorlalte 
țări socialiste, este continua 
lărgire a legăturilor sale cu 
Republica Populară Chineză. 
V-am solicita, in acest sens, 
părerea.

RĂSPUNS : România se pro
nunță in mod activ pentru re
lații de colaborare cu toate ță
rile socialiste, pentru depășirea 
divergențelor și întărirea soli
darității și colaborării dintre ele. 
In concordanță cu această pozi
ție principială, dezvoltăm, de
sigur. relații largi cu Republica 
Populară Chineză, așa cum dez
voltăm cu toate țările socialiste 
din Europa, din Asia sau din 
America.

ÎNTREBARE : Care este o-

Au raportat îndeplinirea 
sarcinilor cincinalului

Colectivul de oameni ai mun
cii din întreprinderea de utilaj 
chimie Făgăraș a raportat înde
plinirea planului cincinal la 
data de 29 iulie 1975. Acest 
succes va permite întreprinderii 
să realizeze pină la sfirșitul 
anului o producție globală su
plimentară în valoare de 430 
milioane lei, concretizată în uti
laje tehnologice din oțel inoxi
dabil, oțel carbon și din poli- 
esteri armați cu fibre de sticlă, 
armături industriale din oțeluri, 
inoxidabile, utilaje emailate, 
piese de schimb, precum și uti
laje destinate exportului.

Producția anului 1975 a cres
cut de 4,1 ori față de anul 1970, 
iar ponderea produselor noi și 
modernizate reprezintă 87 la sută 
față de începutul cincinalului.

Raportind acest succes intr-o 
telegramă adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, colectivul unită
ții se angajează ..să nu-și 
precupețească forțele pentru 
îndeplinirea sarcinilor reieșite 
din istoricele documente ale 
Congresului al XI-lea, contri
buind astfel la efortul comun al 
întregului popor pentru tradu
cerea în viață a Programului 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta

sroill •MNHII
„Trofeul Carpati44 

la punctul terminus
Reprezentativele României, în competiție cu adver
sari din eiita handbalului mondial, au obținut un 

remarcabil succes

S-a tras cortina după ultimul 
act al competiției internaționale 
de handbal „Trofeul Carpați". 
Timp de aproape o săptămină, 
cele „mai de vază" reprezen
tante ale jocului pe semicerc, 
atit masculine cit și feminine, 
și-au etalat cunoștințele și posi
bilitățile de care dispun la ora 
actuală. Si, pentru a fi obiectivi, 
trebuie spus că a fost ceva ce 
merita văzut ! Rivalități, mai 
vechi sau mai noi, au adus față 
in fafă, poate, ceea ce este mai 
reprezentativ pentru handbalul 
actual.

A fost o încrucișare de stiluri și 
tendințe, în care rezultatul a 
constituit „juriul" menit să de
cidă de partea cui e „adevărul".

Astfel, cehoslovacii au prezen
tat un handbal tehnic, uneori e- 
legant și spectaculos, dar nu 
prea penetrant și destul de defi
citar in apărare, iar rezultatul 
s-a văzut. Sovieticii, iugoslavii și 
reprezentanții Republicii Demo
crate Germane, au aruncat in 
arenă echipe de ..talie", atletice, 
bazate pe forță de șut, mai ales 
de la distanță și semidistanță, 
cu o apărare betonată și agresivă, 
practicind un joc bărbătesc, 
chiar prea „bărbătesc" citeodată, 
(cum a fost cazul iugoslavilor, 
împotriva cărora au fost dicta
te cele mai multe lovituri libe
re și minute de eliminare) și au 
avut mai mulți sorți de izbîndă, 
cil toate că loturile ni s-au pă
rut inegale în propriile alcătu
iri.

Echipa României și-a confir
mat și de astă dată clasa, pre- 
zentînd. cu toată nedorita absen
ță a celor doi maeștri — Gațu 
și Birtalan — un lot omogen, în 
care experiența lui Penu, Kicsid, 
Licu sau Gunesch s-a îmbinat 
perfect cu pasiunea și dăruirea 
celor două eșaloane de virstă 
următoare in care Voinea. Cos- 
ma, Tudosie și Grabovschi au 
avut o contribuție deosebită. De 
altfel, remarci individuale sînt 
foartejgreu de făcut, intrucit s-a 
jucat un handbal „total", dacă 

pinia dumneavoastră eu pri
vire la o soluționare echi
tabilă in problema cipriotă ?

RĂSPUNS : România se pro
nunță pentru o soluție politică, 
care să asigure integritatea și 
suveranitatea Ciprului, precum 
și neutralitatea sa. Considerăm 
că trebuie să se ajungă la o în
țelegere intre cele două comu
nități din Cipru, cu privire la 
o colaborare cît mai bună și paș
nică între ele, în scopul asigu
rării dezvoltării economice și so
ciale independente a Ciprului.

în același timp, apreciez că 
Turcia și Grecia ar trebui să 
manifeste mai multă preocupare 
pentru o soluție grabnică a 
problemei cipriote, în sensul ce
lor pe care le-am menționat.

Trăind in Balcani, în apropie
rea Ciprului, poporul român 
este direct interesat în soluțio
narea acestei probleme, intr-o 
colaborare strinsă intre Turcia 
și Grecia, precum și într-o co
laborare a tuturor țărilor din 
Balcani.

ÎNTREBARE : Sinteți sa
tisfăcut de stadiul actual al 
relațiilor turco-romăne 1 Care 
sint propunerile dumnea
voastră pentru îmbunătățirea 
acestor relații ?

RĂSPUNS : Doresc să mențio
nez că in ultimii ani colabora
rea între România și Turcia, 
mai cu seamă în domeniul eco
nomic, a cunoscut progrese în
semnate. Cu toate acestea, tre
buie să spun deschis că mai a- 
vem multe de făcut împreună 
pentru a asigura o dezvoltare 
mai puternică a acestei colabo
rări. în acest sens, se impune, 

te și înaintare a României spre 
comunism".

Colectivul de muncă al Cen
tralei industriale de reparații 
auto din cadrul Ministerului 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor a anunțat îndeplinirea 
sarcinilor actualului cincinal la 
26 iulie 1975 și livrarea in plus 
de produse la export în valoare 
de peste 8 milioane lei valută.

Aceste realizări au fost obți
nute in condițiile depășirii, 
sarcinilor de creștere a produc
tivității muncii și reducerii 
cheltuielilor materiale, față de 
prevederile actualului cincinal.

într-o telegramă adresată 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, se ara
tă, între altele : Hotărîrile recen
tei plenare a C.C. al P.C.R. și in
dicațiile prețioase cuprinse în 
cuvintarea dumneavoastră, sti
mate tovarășe secretar general, 
rostită cu acest prilej, prin care 
se jalonează direcțiile de acțiune 
ale întregului nostru popor pe 
drumul glorios al înfăptuirii 
grandiosului program revoluțio
nar de înfăptuire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și de înaintare a României spre 
comunism, vor constitui obiec

termenul nu începe să se ba
nalizeze. in care fiecare jucător 
avea rol de joly-joker. valabil 
pe orice post și in orice situație, 
și mulți au fost aceia care 
și-au dovedit nesperate calități 
de realizatori, tnfrinaerea sufe
rită în fața echipeiVR.D.G., in 
ultima partidă, nu modifică cu 
nimic aprecierile și trofeul ii 
revine pe merit, ca fiind cea 
mai valoroasă și mai constantă 
formație.

La fete, situația a fost ușor 
modificată, intr-un prim eșalon 
situindu-se două foste campioa
ne mondiale — Ungaria și Ro
mânia — între care s-a decis și

Azi încep „mondialele" de caiac-canoe 
de la Belgrad

• Din palmaresul edițiilor precedente • 58 de me
dalii cucerite de sportivii români.

Așii probelor de caiac și canoe 
se intîlnesc la Belgrad, urmind 
să participe la cea mai impor
tantă confruntare internațională 
din anul preolimpic. Respectiv, 
incepind de azi, 31 iulie, pe lacul 
Ada Ciganlija se desfășoară în
trecerile celei de-a 12-a ediții 
a Campionatelor mondiale, care 
vor reuni mai multe echipaje 
cotate cu rezultate valoroase. Pe 
listele de concurs, la loc de 
frunte figurează formațiile R. D. 
Germane, U.R.S.S., Ungariei, 
Bulgariei, R. F. Germania, Sue
diei, Iugoslaviei, Canadei. Ita
liei, Poloniei, Olandei și Româ
niei, care dețin un frumos pal
mares. Amintim că la edițiile 
precedente, loturile noastre au 
cucerit 19 titluri de campioni 
mondiali, precum și 39 de me
dalii de argint și bronz. Cea 
mai frumoasă performanță au 
obținut-o la „mondialele" din 
1963, desfășurate tot în Iugo
slavia, cind sportivii români au 

fără nici o îndoială, ca guver
nele celor două țări, diferite 
cercuri economice și din alte 
domenii să acționeze mai perse
verent în vederea unei colabo
rări mai strînse între țările 
noastre. Trebuie să menționez 
că România, guvernul român 
este animat de dorința sinceră 
de a extinde larg relațiile cu 
Turcia.

ÎNTREBARE : Punctul 
dumneavoastră de vedere cu 
privire la crearea in zona 
Balcanilor a unei zone de- 
nuclearizate este încă vala
bil ?

RĂSPUNS : După cum știți, 
în lume s-au produs multe 
schimbări, s-au obținut pași im
portanți spre destindere, se de
pun eforturi pentru o nouă or
dine economică și politică inter
națională. în același timp, cursa 
înarmărilor, inclusiv prolifera
rea armamentului nuclear, a cu
noscut o dezvoltare puternică. 
In aceste condiții, apreciem că 
se impune cu atit mai mult in
tensificarea eforturilor pentru 
dezarmare. în primul rind pen
tru dezarmarea nucleară. In 
contextul acestei activități, fără 
nici o îndoială că preocuparea 
pentru crearea de zone denu- 
clearizate în diferite părți ale 
lumii, deci și în Balcani, con
stituie o necesitate și apreciem 
că trebuie să milităm in conti
nuare pentru aceasta.

Aș dori să transmit, prin in
termediul dumneavoastră, un 
salut prietenesc și cele mai 
bune urări de bunăstare și 
prosperitate poporului prieten 
turc.

tivele de bază ale activității în
tregului nostru colectiv de mun
că. pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor din acest an și 
din cincinalul viitor.

Industria orașului Reghin și-a 
realizat la 30 iulie, cu 154 zile 
mai devreme, sarcinile actualu
lui cincinal la producția globală 
industrială.

Pină la finele anului industria 
reghineană va obține, peste pre
vederile cincinalului, o produc
ție globală in valoare de 562 
milioane lei.

„Exprimînd voința unanimă a 
tuturor oamenilor muncii din 
Reghin, se spune in telegrama 
adresată cu acest prilej Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, vă 
asigurăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom 
precupeți nici un efort pen
tru a traduce în viață po
litica internă și externă a 
partidului, hotărîrile adopta
te la recenta Plenară a C.C. 
al P.C.R., că vom face totul 
pentru a ridica pe noi trepte 
eficiența activității noastre în 
toate domeniile, creînd cele mai 
bune condiții pentru pregătirea 
multilaterală a producției anu
lui 1976".

ciștigătoarea turneului. Prezen- 
tindu-se in duelul indirect, din 
ultima etapă, mai bine și cu mai 
mult aplomb, reprezentantele 
noastre au intrat in posesia tro
feului, totuși ambele echipe se 
anunță ca principale candidate 
la titlul de campioane mondiale 
de la sfirșitul acestui an.

„Speranțele" noastre au dove
dit reale calități și se pare că 
schimbul de miine (al citelea ?) 
al handbalului românesc are de 
unde se „adăpa" cu „apă vie".

Iată rezultatele inregistrate in 
ultima zi : feminin : România — 
U.R.S.S. 27—14 ; R. D. Germană
— Ungaria 12—11 ; Cehoslovacia
— România (II) 24—11 ; mascu
lin : R. D. Germană — România 
18—17 ; Iugoslavia — U.R.S.S. 
25—24 ; România (II) — Ceho
slovacia 22—19 .

Clasamente finale : feminin:
1. România — 9 puncte ; 2. R.D.
Germană — 8 puncte ; 3. Unga
ria — 7 puncte ; 4. Cehoslovacia 
.— 4 puncte ; 5. U.R.S.S. — 2
puncte ; 6. România (II) — zero 
puncte ; masculin : 1. România
— 8 puncte (golaveraj 111—89) ;
2. R. D. Germană — 8 puncte 
(golaveraj 108—97) ; 3. U.R.S.S.
— 6 puncte ; 4. Iugoslavia — 5 
puncte ; 5. România (II) — 2 
puncte ; 6. Cehoslovacia — 1 
punct.

S. UNGUREANU

cucerit șase titluri de campioni 
mondiali, iar in 1966, la Griinau 
(R.D.G.) au ciștigat cinci me
dalii de aur. Mai notăm că la e- 
diția de anul trecut de la Ciudad 
de Mexico, lotul nostru a obți
nut 11 medalii (3 de aur, 2 de 
argint și 6 de bronz).

Așadar, Iugoslavia găzduiește 
pentru a 3-a oară „mondialele" 
de caiac și canoe, competiție de 
anverguri care se desfășoară cu 
un an înaintea J.O. de la Mont
real. In program sint prevăzute 
18 probe, dintre care 11 probe 
olimpice. Lotul republican care 
va evolua la Belgrad, intre 31 
iulie și 3 august cuprinde pe 
campionii olimpici și mondiali : 
Ivan Patzaichin. Gh. Danielov, 
Gh. Simionov, Lipat Varabiev, 
Vasile Diba. Ion Terente. Ata- 
nase Sciotnic, Vasile Serghei, ca 
și pe maestrele sportului la caiac 
Maria Nichiforov, Maria Cozma- 
Mihoreanu.

M. L.

Declarația președintelui 
Partidului Republican 

al Poporului din Turcia, 
Biilent Ecevit

La încheierea vizitei pe care 
a întreprins-o in țara noastră, 
în fruntea unei delegații a 
Partidului Republican al Po
porului din Turcia. Biilent Ece
vit. președintele partidului, a fă
cut o declarație reprezentanți
lor Agenției române de presă 
Agerpres și ai Radioteleviziunii 
române :

„In cursul convorbirilor cu sti
matul președinte Nicolae 
Ceaușescu — a spus Biilent E- 
cevit — am fost fericit să con
stat că Domnia Sa este tot atit 
de dornic ca și mine și urmă
rește cu tot atîta interes ca și 
mine dezvoltarea relațiilor de 
colaborare dintre partidele și ță
rile noastre. Am găsit nu numai 
prilejul de a insista asupra 
principiilor generale pe care se 
vor axa relațiile dintre noi, dar 
și posibilitatea de a stărui asu
pra detaliilor colaborării noas
tre". „In Turcia se acordă o 
foarte mare importanță origina
lității politicii românești, contri
buției președintelui Nicolae 
Ceaușescu la rezolvarea și la 
identificarea căilor corespunză
toare de soluționare a probleme
lor majore ale lumii contempo
rane".

„Am urmărit cu admirație — 
a spus Biilent Ecevit — dezvol
tarea economică a României, 
dezvoltarea sa multilaterală. Ță
rile noastre sînt atit de apro
piate incit se pot considera ve
cine. Intre ele nu există nici un 
fel de probleme litigioase sau in 
suspensie. Cu toate acestea, re
lațiile noastre și schimburile co
merciale nu au atins încă nive
lul dorit. Am constatat aici că 
avem suficiente posibilități pen
tru a dezvolta de acum înainte 
noi relații pe multiple planuri. 
Este concluzia la care ne-a con
dus. de fapt, această vizită. A- 
vind prilejul să vedem și să 
constatăm realitățile din Româ
nia, condițiile concrete din țara 
dumneavoastră, am putut face 
in acest sens o serie de propu
neri. Partea română a formulat 
și ea propuneri de extindere a 
relațiilor dintre noi.

Deși partidul nostru este, la 
ora actuală, unul dintre cele mai 
puternice din Turcia, el nu este 
totuși partidul de guvernămînt. 
Dar, în ciuda acestui fapt, nu
trim convingerea că ne putem 

I aduce de pe acum o contribuție 
însemnată la extinderea relații
lor de colaborare dintre țările 
noastre, tn acest scop, al dezvolt 
tării lor cît mai rapide și nein- 
tirziate, propunerile noastre le 
vom face cit mai curind cunos
cute guvernului turc.

Pe de altă parte, ne gîndim să 
ridicăm pe o nouă treaptă, in
tr-un viitor cit mai apropiat, 
relațiile dintre partidele noastre. 
Sintem convinși că, în acest ca
dru, ca și in acela al relațiilor 
dintre țările situate in zona geo
grafică in care ne aflăm, putem 
adinei conlucrarea intr-o serie 
de direcții, putem găsi noi posi
bilități de colaborare in diferite 
domenii".

Biilent Ecevit a arătat că, deși 
este firesc să existe deosebiri 
de păreri intre cele două 
partide in ceea ce privește 
căile de rezolvare a unor 
probleme interne, nu există 
nici un fel de piedică în extin- J

Un tacim pentru prieten

A
m locuit în Statele 
Unite ale Americii 
in nouăsprezece 
case, deci în nouă
sprezece familii. A 
fost un privilegiu 
excepțional pentru un ziarist 

indiferent de unde ar fi el, mai 
ales intrucit gazdele temporare 
s-au aflat in state foarte diferi
te, precum Missouri, Arkansas. 
Mississippi, Alabama, Georgia, 
Tennessee, Ohio. Pennsylvania, 
West Virginia etc. Numele a- 
cestea, singure, va înțelege ori
cine, erau de la inceput de na
tură si ne ducă cu gindul la 
filmele americane, prorluse ale 
marilor case cinematografice de 
pe coasta de Vest. Este drept, 
ceva din îmbrăcămintea de lu
cru a oamenilor din statele vizi
tate, indeosebi din zona ce ur
mează fluviul Mississippi 'spre 
Golful Mexic, se făcea transpa
rentă : pantalonul strimt, din 
stofă proastă dar rezistentă la 
purtat al îngrijitorilor de cirezi, 
pălăria cu boruri largi etc. Dar 
asta numai la lucru, și nu ca o 
fandoseală. In general, insă, a- 
mericanul din statele devenite 
faimoase in rindul europenilor 
pentru ținuta cow-boy au o 
aplecare extraordinară spre ți
nuta de „domn". Parcă intra- 
dins pentru a-i lua în derîdere 
pe cei ce le maimuțăresc - obi
ceiurile ! Băieții mai poartă prin 
case, ca un semn al dorinței de 
a intirzia in adolescență, haine 
ceva mai răpănoase și părul cam 
lung, dar nici aceste gesturi nu 
rămin nesancționate. în mod 
simbolic, dar suficient de deschis 
în finalul unei piese americane 
contemporane, „Ce-i al tău e-al 
tău", un personaj, Dumnezeu 
Tatăl, îi cere lui Dumnezeu 
Fiul... să se tundă.

Impresionantă mi s-a părut în 
America ideea de familie. în 
Atlanta, unde se petrece acțiu
nea din romanul „Pe aripile 
vîntului", constatam, de pildă, 
din nou, că oricite carențe a 
avut de-a lungul timpului fami
lia ca instituție socială ea este 
foarte departe de a fi subminată 
de așa-zisele modernizări. Ame
ricanul este un om de familie,

derea conlucrării in probleme de 
interes comun. Relațiile dintre 
țări nu mai pot fi diri
jate numai pe canalul con
tactelor interguvernamentale. Se 
impune necesitatea și există po
sibilitatea ca și partidele politice 
să contribuie la dezvoltarea a- 
cestor relații. „Nutrim speranța 
— a spus el — că rapor
turile de colaborare pe care 
le vom instaura intre noi, pașii 
pe care ii vom face în această 
direcție vor avea darul să con
stituie un exemplu și. totodată, 
o contribuție la dezvoltarea rela
țiilor dintre țările care trăiesc in 
aceeași regiune cu noi".

Abordind problema securității 
europene, Biilent Ecevit a apre
ciat : „Din punct de vedere 
al puterii economice, al po
tențialului militar și al di
mensiunii teritoriului, o serie de 
țări pot fi mijlocii sau mici — 
a declarat oaspetele. Din punct 
de vedere al responsabilității 
pentru fericirea și bunăstarea o- 
menirii, țările sînt egale, toate, 
între ele. Noi am urmărit 
și urmărim in continuare cu ad
mirație responsabilitatea și efor
turile pe care le manifestă 
România in această direcție, in 
direcția succesului lucrărilor 
Conferinței general-europene".

In încheiere, Biilent Ecevit a 
exprimat mulțumiri pentru deo
sebita ospitalitate de care s-a 
bucurat delegația Partidului Re
publican al Poporului din Tur
cia în cursul vizitei sale in țara 
noastră șt a adresat poporului 
român mult succes în activitatea
sa.

VIZITĂ
La invitația Comitetului Na

țional pentru Apărarea Păcii 
ne-a vizitat țara prof. Angel 
Munoz Costa, membru al C.C. al 
Partidului Popular din Panama, 
membru al Consiliului Păcii din 
Panama.

în timpul vizitei oaspetele a 
fost primit la Secția Relații Ex
terne a C.C. al P.C.R.. a avut 
convorbiri la Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii, Institutul 
Român pentru relațiile culturale 
cu Străinătatea, -Universitatea 
București — Facultatea de ma
tematică și Centrul de calcul al

TELEGRAMĂ
Președintele Republicii Arabe Egipt, MOHAMED ANWAR EL 

SADAT, a trimis președintelui Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă în care se spune printre 
altele :

Vă mulțumesc dumneavoastră, membrilor Consiliului de Stat și 
ai guvernului, pentru amabilul mesaj prin care îmi adresați felici
tări călduroase cu prilejul aniversării Zilei naționale a Revoluției 
din 23 iulie.

împărtășind părerea dumneavoastră, că întilnirile desfășurate 
intr-o atmosferă de prietenie au întotdeauna drept rezultat dezvol
tarea cooperării și creșterea apropierii între popoarele prietene, 
sper sincer că relațiile de prietenie care există între cele două țări 
ale noastre se vor întări tot mai mult în interesul lor reciproc.

Vă urez multă sănătate și fericire și îmi exprim speranța că po
porul român prieten își va realiza aspirațiile sale.

aceasta însemnînd casă și mulți 
copii. Sint și in America oameni 
singuri, sau dintre aceia cu legă
turi sufletești pasagere (foarte 
numeroși, de pildă, in Franța, 
unde au trebuit să fie 
recunoscuți. sociologic, drept 
oameni cu familie). In Ame
rica asemenea indivizi nu 
sint văzuți prea bine și, din cite 
îmi dau seama, ei sint proveniți 
mai mult dintre indivizi avortați 
de alte zone ale globului (euro
peni, asiatici, latino-americani). 
Tipic americană este însă, cum 
spuneam, familia. „Marea majo
ritate a femeilor americane do
resc în primul rind să-și înte
meieze un cămin. Majoritatea 
fetelor se mărită la vîrsta între 
18 și 21 de ani se spune în vo
lumul „Iată America". Aceasta 
in ciuda a ceea ce știm, de re
gulă, despre amerieane, de la 
depărtare, și pe care le bănuim 
eliberate de orice preocupări e- 
conomice, productive. In același 
volum se arată că „36 la sută din 
totalul brațelor de muncă (ale 
S.U.A. n.n.) sînt femei". Circa 
9 000 000 de femei sînt munci
tori in uzină, alte 9 000 000 lu
crează în birouri. Din persona
lul medical și sanitar 61 la sută 
sint femei, în corpul profesoral 
american ele depășind 70 la sută. 
„Procentul femeilor căsătorite 
care au servicii a crescut de 
peste două ori față de 1940, iar 
dintre soțiile salariate 33 la 
sută au copii de virstă școlară". 
Deci sint dintre cele tinere, iar 
cursul evenimentelor duce spre 
o angajare și mai mare a fe
meii in activități utile. „Imensa 
majoritate a gospodinelor își fac 
singure menajul" (volumul citat).

Cifre și afirmații pe deplin 
verificabile în casa americanului, 
a cărui viață are. pot spune, doi 
centri esențiali : munca și 
copiii.

Â
m să mă opresc Ia 
un aspect al educa
ției copiilor, care mi 
s-a părut demn de 
reținut din S.U.A., și 
anume pregătirea lor 
pentru viața de familie. Momen

tul căsătoriei este socotit cel

In ziua de 30 iulie a.c. a avut 
loc ședința Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România.

în vederea îndeplinirii sarcini
lor rezultate din hotărîrile Ple
narei comune a C.C. al P.C.R. 
și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale din 
21—22 iulie 1975, din expunerea 
tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu, guvernul a 
definitivat și aprobat Programul 
de acțiune și măsurile ce trebuie 
luate de ministere, celelalte or
gane centrale, comitetele execu
tive ale consiliilor populare, de 
centralele industriale și între
prinderi, pentru realizarea inte
grală a sarcinilor din planul pe 
semestrul II 1975, pregătirea re
alizării planului, a bugetului de 
stat pe anul 1976. precum și asi
gurarea condițiilor pentru în
făptuirea planului național unic 
de dezvoltare economico-socială 
pe perioada 1976—1980.

Consiliul de Miniștri aprecia
ză că planul național unic pe 
perioada anilor 1976—1980. con
cretizează. prin conținutul său 
realist, prin concepția sa știin
țifică, sarcinile și orientările 
stabilite în Programul Partidu
lui Comunist Român, în Direc
tivele și Raportul tovarășului se
cretar general Nicolae Ceaușescu 
la Congresul al XI-lea.

întreaga construcție a planu
lui se caracterizează prin rit
muri susținute de dezvoltare și 
modernizare a forțelor de pro
ducție în concordantă cu cerin
țele revoluției din știință și teh
nologie. de perfecționare a 
structurilor economice și sociale, 
accentuarea laturilor calitative 
ale gestiunii economice. cale 
sigură a ridicării nivelului de 
trai al tuturor cetățenilor pa
triei noastre.

Consiliul de Miniștri a hotă- 
rît ca ministerele să organizeze 
repartizarea judicioasă a sarci
nilor de plan pe centrale, între
prinderi și secții. Consiliile de 
conducere ale ministerelor și 
ale centralelor, comitetele oa
menilor muncii vor dezbate sar
cinile de plan pe 1976 și pe pe
rioada 1976—1980 și vor organiza

Universității, a vizitat obiective 
social-culturale din Capitală și 
din județul Brașov.

EXPOZIȚIE
în cadrul programujui de 

schimburi culturale dintre țara 
noastră și Uniunea Sovietică, 
miercuri s-a deschis Ia Muzeul 
de artă al Republicii Socialiste 
România expoziția „Portretul 
rus și sovietic".

însumînd peste 70 de lucrări 
provenind din patrimoniul unor 
muzee și colecții de seamă din 
U.R.S.S., expoziția oferă o ima
gine a etapelor esențiale ale 
evoluției genului de la reprezen- 

mai important, iar în clipa cele
brării lui se organizează mari 
festivități familiale. In toate ca
sele americane (pe lingă cele 
19 în care am locuit am vizitat 
alte citeva zeci) pereții sînt 
plini cu fotografii reprezen- 
tînd nunțile părinților și 
ale copiilor ajunși la vîrsta 
întemeierii familiei. In ul
timii ani tehnica fotografică a 
adus șiruri întregi de albume, 
cu sute de imagjini. Primele lu

pregătirea temeinică a fabrica
ției, a investițiilor, aprovizio
narea ritmică cu materii prime 
și materiale în cadrul consumu
rilor normate și încheierea con
tractelor pentru piața internă și 
externă.

Guvernul a stabilit sarcinile ce 
revin ministerelor și centralelor 
pentru- înfăptuirea Hotărîrii Co- 
'mitetului Politic Executiv cu 
privire la măsurile de înlăturare 
cit mai grabnică a efectelor i- 
nundațiilor, acțiunile ce vor fi 
întreprinse pentru ca toate în
treprinderile care au avut de 
suferit să producă în cel mai 
scurt timp la întreaga capacitate, 
să recupereze integral pierderi
le de producție. Totodată, s-au 
definitivat acțiunile ce se vor 
organiza la celelalte întreprin
deri pentru valorificarea mai 
bună a rezervelor de care dispun 
și realizarea de producții su
plimentare la produsele cerute 
pe piața internă și la export.

1. în industrie s-au stabilit 
măsuri concrete pentru obține
rea unor producții suplimentare 
destinate în principal exportului, 
prin încărcarea maximă a ca
pacităților existente, mai buna 
organizare a producției și a 
muncii și aprovizionarea rit
mică cu materii prime și mate
riale.

S-au stabilit măsuri detaliate 
pentru realizarea sarcinilor cu
prinse în programele speciale 
privind asimilarea de noi produ
se, îmbunătățirea calității pro
duselor, asigurarea și pregătirea 
cadrelor, creșterea productivită
ții muncii, reducerea costurilor 
de producție și îndeosebi a chel
tuielilor materiale, gospodărirea 
judicioasă a fondurilor valutare 
destinate importurilor.

2. In agricultură se va acționa 
cu toate forțele și mijloacele 
pentru traducerea în viață a 
indicațiilor tovarășului secretar 
general Nicolae Ceaușescu pri
vind stringerea și depozitarea 
corespunzătoare a recoltei. în
treținerea culturilor, reînsămin- 
țarea suprafețelor cu a doua 
cultură, precum și pentru eva
cuarea neintîrziată a apelor de 
pe terenurile care mai sînt inun
date.

țările de persoane ale maeștri
lor din secolul al XVIII-lea, pină 
la portretul sovietic contem
poran.

MANIFESTARE

CULTURALĂ
Cu prilejul apropiatei Zile na

ționale a Elveției — 1 august —, 
miercuri seara în Capitală a

Manifestări prilejuite 
de a 48-a aniversare a armatei 

populare chineze de eliberare
Cu prilejul celei de-a 48-a 

aniversări a Zilei armatei popu
lare chineze de eliberare, gene
ral de armată Ion Ioniță, mi
nistrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, a 
transmis o telegramă de felici
tare lui Ie Cien-in, ministrul 
apărării naționale al Republicii 
Populare Chineze.

Cu același prilej, miercuri 
seara, la Casa Centrală a Arma
tei a avut loc o adunare festivă 
la care au participat generali, 
ofițeri, maiștri militari și sub
ofițeri din garnizoana București.

Au fost prezenți Li Tin-ciuan. 
ambasadorul R. P. Chineze în 
România, și membri ai ambasa
dei.

cruri pe care ți le prezintă a- 
mericanul-gazdă sint aceste ta
blouri și aceste albume, cu ima
gini dintre cele mai serioase (an
gajarea solemnă, reciprocă, pe 
viață) sau dintre cele mai ve
sele (bătaia fetelor nuntașe 
pentru a prinde din aer o jar
tieră a miresei, ciștigătoarea 
fiind, se zice, prima căreia ii va 
surîde bucuria cununiei).

Cum se pregătesc tinerii pen
tru viața de familie ?

în primul rind. printr-o edu
cație în spiritul muncii, indife
rent unde ar fi ea prestată.

In al doilea rind. și aici mi se 
pare a fi descoperit originalita
tea, prin obișnuirea băieților și 
fetelor cu relații civilizate, de la 
vîrste încă fragede. Pe la 14—15 
ani fetele, de pildă, incep să 
aibă prieteni pe care, spre deo
sebire de obiceiurile din alte 
țări, ii prezintă părinților. Desi
gur, la această virstă nu poate fi 
vorba decit despre o prietenie 
pe jumătate copilărească, pe ju
mătate adolescentină, dar groaza 
obișnuită in alte părți a unei fete 
că ar fi văzută de părinți plim- 
bindu-se cu un prieten nu e- 
xistă. Nici tatăl, nici mama nu 
refuză o asemenea prietenie, ba 
dimpotrivă, socotind-o foarte 
normală, băiatul (și reciproc 
fata prietenă) capătă pentru am
bele familii mature un statut a- 
proape egal cu al propriilor co
pii. Fotografiile lor stau la loc 
de cinste in ambele case, iar la 
așezarea mesei un tacim este 
pregătit tot timpul pentru prie
tenul (sau prietena) unuia dintre 
copiii casei. Cîți tineri din fa
milie au prieteni, atitea taci- 
muri in plus, indiferent dacă 
s-au anunțat sau nu în vizită. 
In casa domnului Cleveland din 
statul Ohio (despre care voi mai 
scrie cindva) am văzut 6 por
trete : ale băiatului (căsătorit 
recent) și ale tinerei sale soții, 
ale celor două fete și, bineînțe
les, ale prietenilor lor. Fata cea 
mică are 16 ani. După cele a- 
flate in această familie priete
niile neinterzise, acceptate și în
curajate ca un lucru firesc, cons
tituie (opinie, deocamdată, ne
verificată științific) peste 80 la 
sută din izvoarele viitoarelor fa
milii americane și au cel mai 
mic procent de urmări nedorite. 
Este drept că se intimplă ade
sea ca portretul prietenului din 
casa care are o fată (sau invers) 
poate să fie schimbat de citeva 
ori pină la hotărirea căsătoriei, 
dar asta se socotește a fi ceva 
foarte normal, tinerii trebuind 
să-și cunoască reciproc calitățile 
iar alegerea să fie cît mai sigură 
pentru stabilitatea familiei.

3. Consiliul de Miniștri a exami
nat stadiul realizării planului de 
investiții și a punerilor in func
țiune pe semestrul I din anul 
curent și a definitivat programul 
de pregătire a planului de in
vestiții și de punere în funcțiune 
pe anul 1976.

S-a hotărit ca toate centralele 
și unitățile economice să între
prindă, cu sprijinul ministerelor, 
măsuri ferme pentru intensifica
rea ritmului de lucru pe șantie
re. asigurarea livrării utilajelor 
tehnologice corespunzător gra
ficelor de montaj, punerea in 
funcțiune a obiectivelor la ter
menele stabilite prin planul de 
stat și recuperarea restanțelor 
la unele capacități din semes
trul I a.c.

Guvernul a stabilit, pe fiecare 
minister titular de investiții, 
sarcinile ce revin pentru pregă
tirea temeinică a planului de in
vestiții și de punere in funcțiu
ne a obiectivelor din planul pe 
1976. pentru elaborarea și defi
nitivarea documentațiilor teh- 
nico-economice, predarea proiec
telor de execuție către organiza
țiile de construcții-montaj și 
încheierea contractelor pentru 
livrarea utilajelor tehnologice.

4. în vederea îmbunătățirii ac
tivității financiare, asigurării 
condițiilor pentru desfacerea 
integrală a produselor și pentru 
introducerea în circuitul econo
mic a tuturor mărfurilor, Consi
liul de Miniștri a adoptat mă
suri pentru valorificarea stocu
rilor de produse existente la 
unele întreprinderi.

5. In conformitate cu sarcinile 
stabilite de Plenara comună a 
C.C. al P.C.R. și a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economi
ce și Sociale din 21—22 iulie a.c. 
și de secretarul general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, guver
nul a examinat măsurile ce 
trebuie luate pentru elaborarea 
programului de perspectivă de 
amenajare a bazinelor hidrogra
fice și a definitivat constituirea 
colectivelor de specialiști pe ba
zine hidrografice.

In continuare, au fost rezolva
te unele probleme ale activității 
curente.

avut loc o manifestare organi
zată de institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinăta
tea. Publicul prezent a audiat 
cu această ocazie conferința „El
veția, răscruce de civilizație", 
prezentată de Dan Hăulică, re
dactor șef al revistei „Secolul 
XX“. în continuare au fost vi
zionate filme documentare elve
țiene.

Adunarea a fost deschisă de 
general-colonel Sterian Țircă, 
adjunct al ministrului apărării 
naționale, care a rostit un cuvint 
de salut. Despre semnificația 
evenimentului a vorbit Li 
Iun-ci, atașatul militar, aero și 
naval al Republicii Populare 
Chineze la București.

Participanții la adunare au 
vizionat apoi o fotoexpoziție și 
un film artistic puse la dispozi
ție de ambasada chineză.

Cu ocazia aceleiași aniversări, 
atașatul militar aero și naval al 
Republicii Populare Chineze la 
București s-a întilnit recent cu 
militari dintr-o unitate a arma
tei noastre.



LA HELSINKI AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE FAZEI A TREIA
A CONFERINȚEI PENTRU SECURITATE Șl COOPERARE ÎN EUROPA

Dupâ votul din Senatul și Camera 
Reprezentanților ale S.U.A.

Președintele G. Ford și-a exprimat 
deosebita satisfacție pentru

(Vrmare din pag. I)

Pe locurile stabilite in ordine 
alfabetică se așează, de aseme
nea, inalții reprezentanți ai sta
telor participante : Bruno Krei- 
sky, cancelarul federal al Aus
triei, Leo Tindemans, primul 
ministru al Belgiei, Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Bulgaria, 
Pierre Elliott Trudeau, primul 
ministru al Canadei, Gustav 
Husak, secretar general al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, arhiepiscopul Ma
karios, președintele Republicii 
Cipru, Anker Joergensen, pri
mul ministru al Danemarcei, 
Pierre Graber, președintele Con
federației Elvețiene, Urho Kek
konen, președintele Republicii 
Finlanda, Valery Giscard d’Es- 
taing, președintele Franței, Erich 
Honecker, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., Helmut Schmidt, 
cancelarul federal al R.F. Ger
mania, Constantin Karamanlis, 
primul ministru al Greciei, Liam 
Cosgrave, primul ministru al Ir
landei, Geir Hallgrimsson, pri
mul ministru al Islandei, Aldo 
Moro, președintele Consiliului 
de Miniștri al Italiei. Iosip Broz 
Tițo, președintele R.S.F. Iugo
slavia, Walter Kieber, șeful gu
vernului Liechtensteinului, Gas
ton Thorn, primul ministru al 
Luxemburgului, Anton Butti- 
gieg. vicepremier al guvernului 
Maltei, Harold Wilson, primul 
ministru al Marii Britanii, Andre 
Saint-Mleux, șeful guvernului 
Principatului Monaco, Trygve 
Biatteli. primul ministru al Nor
vegiei, Joop den Uyl. primul mi
nistru al Olandei, Eduard Gie- 
rek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., ambasadorul Fortu
nato De Almeida, care îndepli
nește funcțiile șefului delegației 
Portugaliei (președintele Costa 
Gomes urmind să sosească la 
Helsinki în cursul zilei de joi), 
Gian Luigi Berti, secretar de 
stat pentru afacerile externe și 
politice al Republicii San Ma
rino, Carlos Arias Navarro, pri
mul ministru al Spaniei, Gerald 
Ford, președintele Statelor Uni
te ale Americii. Olof Palme, pri
mul ministru al Suediei, Suley
man Demirel, primul ministru 
al Turciei, Janos Kadar, prim-

în ședința de după-amiază, prezidată — potrivit angajamen
tului de procedură stabilit in cadrul fazei de la Geneva — de 
șeful delegației Vaticanului, au inceput expunerile înalților re
prezentanți ai statelor participante asupra marilor probleme ale 
securității și cooperării in Europa, asupra actului final al confe
rinței.

Au luat cuvintul șefii de stat sau de guvern ai Marii Britanii, 
Greciei, Islandei, Canadei, Bulgariei, R. D. Germane, Italiei, El
veției și R. F. Germania.

Lucrările conferinței vor fi reluate joi, Ia ora 9,30.

PRIMUL Ml NISTRU AL MARII

BRITANII

.în cuvintarea sa, premierul 
Marii Britanii, Harold Wilson, 
a exprimat speranța că „această 
întrunire va reprezenta un 
punct de cotitură în istoria 
noastră, nu numai prin ceea ce 
sperăm să realizăm aici, dar și 
prin evoluțiile care au făcut 
posibilă această întîlnire". Ne 
reunim in spiritul destinderii, 
care a inspirat și caracterizat 
activitățile pregătitoare ale reu- 
nionii — a continuat vorbitorul, 
subliniind că atît destinderea cit 
și pacea sînt indivizibile.

Referindu-se la documentele 
finale ale conferinței, el a apre
ciat că acestea sînt „un angaja
ment moral care nu poate fi ig
norat și constituie începutul 
unui nou capitol în istoria Eu
ropei".

în legătură cu dezbaterile și 
hotăririle conferinței asupra as
pectelor militare ale securității 
el a evocat „măsurile de întă
rire a încrederii". exprimînd 
speranța că în cadrul discuțiilor 
viitoare, de la Belgrad. în 1977, 
va fi posibilă înregistrarea de 
noi progrese. Amintind că unele 
dintre statele reprezentate Ia 
conferință acționează pentru 
realizarea unui acord in dome
niul reducerii trupelor și arma
mentelor în Europa centrală, el 
a exprimat speranța că prin 
statornicirea unui nou cadru de 
relații politice, va fi mai ușor 
să se facă progrese și in dome
niul reducerii nivelului con
fruntării militare in Europa, la 
negocierile de la Viena.

Testul conferinței — a spus 
Harold Wilson — constă în mo
dul de transpunere in realitate 
a hotăririlor adoptate, subiect 
care va fi examinat în cadrul 
întâlnirii din 1977 inclusiv în ce 
privește problemele de ordin 
militar, economic și cultural.

Premierul Marii Britanii a a- 
rătat că noul cod al relațiilor 
politice și umane în Europa de
finit de conferință prezintă o 
importantă deosebită atît pentru 
statele participante cit si pentru 
întreaga lume.

PRIMUL MINISTRU AL GRECIEI

Conferința pentru -securitate 
și cooperare in Europa — a ară
tat primul ministru al Greciei, 
Constantin Karamanlis — con
stituie un important pas in efor
turile popoarelor pentru înfăp
tuirea unei noi ordini în viața 
internațională. Convocarea con
ferinței reflectă voința manifes
tă a națiunilor noastre de a trăi 
și de a inainta pe calea dezvol
tării economice și sociale în 
condiții de pace și cooperare, 
iar principiile înscrise în actul 
final răspund pe deplin acestei 
năzuințe. Premierul grec a sub
liniat că interesele securității 
popoarelor europene cer ca a- 
ceste principii să fie pe deplin 
respectate.

Nu există nici o îndoială că 
nici un popor nu dorește răz
boiul. Nu se poate vorbi însă de 
o pace in securitate atîta timp cit 
continuă cursa irațională a înar
mărilor. Sume enorme de bani 
sint alocate pentru cheltuieli 
militare, ceea ce afectează pro
gresul economic și social al 

secretar al C.C. al P.M.S.U., Leo
nid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., Agostino Casa- 
roli, secretarul Consiliului pen
tru problemele publice al Va
ticanului.

...Ora 12.00. Președintele țării- 
gazdă, Urho Kekkonen declară 
deschise lucrările reuniunii.
ALOCUȚIUNEA PREȘEDINTELUI 

FINLANDEI
Salutînd pe inalții reprezen

tanți ai celor 35 de state, pre
ședintele Finlandei a spus : 
Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa reprezintă 
un eveniment fără precedent în 
istoria continentului. Această 
reușită nu reprezintă un eveni
ment izolat de alte eforturi co
laterale întreprinse pe plan in
ternațional. ci, dimpotrivă, con
ferința este o parte importantă 
a actualei evoluții din lume — 
destinderea. Această conferință 
— a relevat el — este rezultatul 
voinței politice a tuturor statelor 
participante de a îmbunătăți și 
intensifica relațiile lor recipro
ce, în interesul popoarelor lor și, 
în același timp, este o expresie 
a dorinței lor de a contribui la 
pacea, securitatea, dreptatea și 
cooperarea in Europa.

Trebuie acceptat faptul — a 
continuat vorbitorul — că toate 
țările noastre își au propriile 
lor interese, care trebuie avute 
în vedere. Acest lucru este fi
resc, dat fiind că conferința nu 
este o întrunire a unor învingă
tori in război sau o reuniune de 
mari puteri. Este o conferință a 
statelor suverane, independente 
și egale.

Eu cred că „Actul final" re
prezintă un document politic in
ternațional extrem de impor
tant, fiind rezultatul luării am
ple în considerare a tuturor 
problemelor, iar conținutul său 
a fost aprobat avindu-se în ve
dere în mod cuvenit interesele 
tuturor statelor, a apreciat pre
ședintele Kekkonen. însuși fap
tul că această conferință a fost 
convocată dovedește că a sosit 
timpul de a trece de la intenții 
la acțiuni.

Trebuie să ne reamintim pro
priile noastre cuvinte, că întă
rirea securității in Europa nu 
este îndreptată împotriva nici 
unui stat sau continent, ci tre
buie să constituie o contribuție 

Ieri, la t ribuna Conferinței

omenirii, creind un cerc vicios. 
Aceste remarci — a spus vorbi
torul — nu înseamnă că noi nu 
am aprecia valoarea actului fi
nal al conferinței. Dimpotrivă, 
documentul reprezintă un im
portant pas care va permite noi 
eforturi pentru soluționarea 
problemelor contemporane cu 
mai mult curaj și realism.

Referindu-se la evenimentele 
din Cipru, premierul Karamanlis 
a arătat că încălcarea principi
ilor amintite a creat o situație 
dificilă. Cu toate acestea, gu
vernul grec participă la confe
rință și la faza finală cu con
vingerea fermă că aceasta va 
servi reglementării problemei 
cipriote și normalizării relați
ilor de prietenie și cooperare 
dintre Grecia și Turcia.

Conferința — a spus în în
cheiere vorbitorul — va duce la 
crearea unui nou climat în Eu
ropa, prin așezarea la baza re
lațiilor dintre state a noilor 
principii, contribuind pe această 
cale la indreptarea unei tragice 
injustiții la adresa țărilor mici.

PRIMUL MINISTRU AL

ISLANDEI

în alocuțiunea sa, primul mi
nistru al Islandei, Geir 
Hallgrimsson, a arătat că docu
mentele finale constituie în mod 
indiscutabil un pas important, 
dar că este necesar să se treacă 
de la vorbe la fapte, numai în 
acest fel prevederile convenite 
puțind deveni realitate. în con
text, el a exprimat speranța că 
actul final va fi transpus in 
practică in cel mai scurt timp 
posibil.

Referitor la acordurile în do
meniul măsurilor de creștere a 
încrederii în vederea reducerii 
pericolului de conflict armat în 
Europa, șeful guvernului islan- 
dez s-a pronunțat pentru adop
tarea, in cadrul negocierilor de 
la Viena. a unor măsuri realiste, 
care să ducă la întărirea securi
tății fiecărui stat, exprimînd spe
ranța că rezultatele acestor ne
gocieri vor deschide calea pen
tru realizarea de acorduri în
dreptate în același sens și in 
alte regiuni.

Scopul nostru comun — a con
tinuat vorbitorul — este apă
rarea independenței statelor, fie 
ele cit de miei, salvgardarea 
caracteristicilor specifice ale na
țiunilor și a moștenirii lor cul
turale, contribuind la îmbogă
țirea civilizației. Prosperitatea 
națiunilor noastre este interde
pendența, progresul fiecărei na
țiuni fiind legat de bunăstarea 
celorlalte. în această perioadă 
de anumite dificultăți este im
portantă menținerea și creșterea 
cooperării economice și comer
ciale. în acest sens, vorbitorul 
s-a pronunțat pentru intensifi
carea cooperării bazate pe avan
taj reciproc între statele partici
pante, după încheierea conferin
ței. Măsurile de constringere 
economică nu pot fi in nici un 
fel justificate.

Fiecare dintre noi și cu toții — 
a declarat el în încheiere — 
sintem animați de dorința arză
toare de a vedea puse in prac
tică hotăririle conferinței. Islan
dezii doresc să trăiască în pace 
cu toate popoarele, ei vor ca re
lațiile de cooperare prietenească 

importantă la pacea și securita
tea mondială — a declarat în în
cheiere președintele Urho 
Kekkonen.

în continuare, rostește un cu- 
vint inaugural secretarul gene
ral al Organizației Națiunilor 
Unite, Kurt Waldheim.

CUVTNTUL SECRETARULUI 
GENERAL AL O.N.U.

După ce a arătat că reuniu
nea de la Helsinki este unică 
în secolul nostru, dacă nu chiar 
in întreaga istorie a umanității, 
secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a spus : „As
tăzi este logic ca țările .Europei 
și cele ale căror destine sînt 
legate de acest continent să fie 
unite, indiferent de ideologia 
sau forma lor de guvernămint, 
în scopul menținerii păcii.

..Actul final" al conferitei 
reflectă, pe de o parte, faptul că 
pacea nu poate fi asigurată fără 
continuarea eforturilor tuturor 
țărilor interesate și. pe de altă 
parte, că ea nu poate fi garan
tată absolutizînd echilibrul mili
tar.

Țările participante la această 
conferință sînt în mod obișnuit 
identificate ca socialiste sau ca
pitaliste, neutre sau nealiniate, 
membre ale N.A.T.O. sau ale 
Tratatului de la Varșovia. Din 
punctul meu de vedere, ele sînt, 
în primul rind. state membre 
ale familiei Națiunilor Unită. 
Spun .aceasta deoarece este ctar 
că principiile pe care le promo
vează O.N.U. au fost în mod 
conștient incorporate în conclu
ziile conferinței.

Documentul final al conferin
ței, '— a spus Kurt Waldheim 

• —’ constituie o bază pentru 
cooperarea și securitatea în Eu
ropa. cu atit mai mult cu cit 
unor țări semnatare Ie revin peste 
80 la sută din cheltuielile militare 
mondiale. „Aceasta ne determi
nă să apreciem că încheierea 
cu succes a actualei conferințe 
reprezintă mai mult un început 
decît un sfîrșit". „Conducătorii 
reuniți aici — a conchis secre
tarul general al O.N.U. — au 
făcut un important pas în direc
ția realizării obiectivelor Cartei 
Națiunilor Unite. Dacă ei vor 
continua această cale sporind în
crederea și respectul mutual, 
întîlnirea de fată se va dovedi

să prevaleze, iar conflictele e- 
xistente să fie soluționate prin 
rațiune și bunăvoință. Popoarele 
țărilor noastre așteaptă, pe bună 
dreptate, ca bunele intenții să 
se traducă în fapte.

PRIMUL MINISTRU AL 
CANADEI

Premierul Canadei, Pierre El
liott Trudeau, după ce a amintit 
că drumul spre actuala fază a 
conferinței a fost lung, a subli
niat perseverența și înțelegerea 
manifestate de reprezentanții 
celor 35 de state participante de-a 
lungul celor peste doi ani de ne
gocieri. în cadrul acestui înde
lungat proces de negocieri, a 
continuat el, au fost stabilite un 
număr de jaloane : Am oferit 
lumii un exemplu asupra felului 
în care poate fi realizat consen
sul ; și-a dovedit sterilitatea al
ternativa confruntării și a lipsei 
de bunăvoință în negocieri ; am 
acceptat ca inevitabil factorul 
schimbării în relațiile interna
ționale ; am reafirmat interzi
cerea, înscrisă în Carta Națiuni
lor Unite, a folosirii forței în 
relațiile dintre state.

Sarcina noastră — a spus pre
mierul canadian — este de a păși 
acum cu dăruire pe această po
tecă și de a face din ea o cale 
principală, permanentă. Acțio- 
nind în acest fel, vom servi inte
resele tuturor popoarelor in pace 
și stabilitate. Mai mult, vom eli
bera energii care sînt acum o- 
rientate in alte direcții, prin re
ducerea forțelor militare și de
zarmare, prin crearea unei le
gislații in domeniul teritoriilor 
submarine, prin stabilirea unui 
mecanism de reglementare a di
ferendelor care să înlocuiască 
practicile ineficiente și pericu
loase pentru toți, prea adesea 
încă folosite. Și. mai important 
poate decît orice, vom putea sta
bili condițiile care vor permite 
abordarea globală in vederea re
zolvării problemei disparităților 
flagrante între unele dintre sta
tele participante și alte state ale 
lumii. în ce privește nivelul de 
trai existent acum.

Canada — a declarat el in în
cheiere — s-a alăturat pe de
plin activităților conferinței și 
se 'angajează să participe din 
plin și la activitățile ce vor 
urma, in vederea afirmării unui 
nou spirit de încredere și coo
perare în Europa.

PRIMUL SECRETAR AL C.C. AL 

P. C. BULGAR, PREȘEDINTELE 

CONSILIULUI DE STAT AL

R, P. BULGARIA

Rațiunea și realismul politic 
ne-au ajutat să depășim obsta
colele și să realizăm această in- 
tilnire, luminată de ideea păcii, 
a securității și cooperării între 
popoare — a declarat in cuvin
tul său. tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P. C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Bulgaria. Refe
rindu-se apoi la documentul care 
urmează a fi semnat în cadrul 
acestei etape a conferinței euro
pene. vorbitorul a spus : Din 
punctul nostru de vedere, esența 
acestui document este afirmarea 
principiilor pe baza cărora noi 
am convenit să dezvoltăm ra
porturile noastre reciproce, re
lațiile de pace, de cooperare și 
prietenie, de stimă și de încre
dere. Noi înțelegem, în același 
timp, că toate cele convenite 
aici cer din partea noastră, de 
acum înainte, noi eforturi pen
tru a le transpune în viață. în 
consecință, semnind acest docu

de o semnificație istorică nu nu
mai pentru Europa, dar. de ase
menea, sper, pentru întreaga 
omenire".

Conferința general-europeanâ 
la nivelul cel mai inalt polari
zează atenția opiniei publice eu
ropene și internaționale. Ca ex
presie a interesului general față 
de lucrările conferinței, lojile 
presei sint arhipline, in palatul 
Finlandia aflîndu-se peste 1 500 
de trimiși speciali și corespon
denți ai ziarelor și agențiilor de 
presă, ai posturilor de radio și 
televiziune din țările Europei și 
de pe alte continente. Este cea 
mai largă prezență a presei la 
o reuniune politică internațio
nală.

Presa finlandeză acordă spații ample 
prezenței la Helsinki a președintelui 

Nicolae Ceaușescu
Presa finlandeză acordă 

spații ample prezenței la 
Helsinki a președintelui Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
care participă la lucrările fa
zei a treia, la cel mai inalt 
nivel, a Conferinței pentru 
securitate si cooperare in Eu
ropa. Toate ziarele publică 
informații și fotografii de 
la sosirea șefului statului 
român in capitala Finlandei, 
unde a fost intimpinat de 
președintele Urho Kekkonen.

Agenția de presă finlan
deză S.S.T. si ziarele din țara 
gazdă a conferinței publică 
declarația făcută la sosire 
in fața reprezentanților pre
sei de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Sub titlul „Noi 
perspective", ziarul „Suoln 
sosialidemokraatti" publică 
un comentariu in care se su
bliniază că „potrivit opiniei 
președintelui României,

ment istoric, noi nu ne elibe
răm de responsabilitate ci. dim
potrivă, ne asumăm o răspun
dere și mai mare.

Satisfacția legitimă a marilor 
progrese pe care le-am realizat 
— a spus tovarășul Todor Jiv
kov — nu ne îngăduie să uităm 
problemele care nu și-au putut 
găsi o deplină soluționare. în 
cursul anilor care vor urma, re
zultatele conferinței vor acționa 
ca un accelerator puternic al 
procesului profund, deja început, 
și pe care noi trebuie să-l facem 
ireversibil. Aceasta cere din par
tea noastră noi eforturi pentru 
a edifica un sistem de securitate 
și cooperare in Europa așa cum 
ii doresc popoarele. Una din o- 
rientările decisive ale activității 
noastre viitoare va fi, fără în
doială, aceea de a completa 
destinderea politică printr-o 
destindere în domeniul militar. 
Pașii următori ar trebui să fie 
stabilirea unui sistem de mă
suri în vederea încetării cursei 
înarmărilor, negocierea unui a- 
cord asupra .reducerii forțelor 
armate și armamentelor în Eu
ropa centrală, reducerea pro
gresivă a divizării Europei in 
blocuri militare.

PRIMUL SECRETAR AL C.C. AL

P.S.U.G.

în cuvintul său, Erich Honec
ker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., a subliniat că pentru 
prima dată pe continentul nos
tru, in conformitate cu dreptul 
internațional, a fost elaborat un 
cod de principii noi de relații 
între state ce va fi întărit prin 
semnătura solemnă a celor mai 
inalți reprezentanți ai statelor. 
„Noi considerăm — a spus vor
bitorul — că aplicarea neabă
tută a principiilor securității 
este condiția principală a dez
voltării unei largi cooperări pe 
bază de egalitate și avantaj re
ciproc".

Tovarășul Erich Honecker a 
arătat apoi că o continuare a 
cursei înarmării ar risca să pună 
in cauză rezultatele obținute cu 
atitea eforturi pe plănui destin
derii politice. De aceea, se im
pun măsuri hotărite pentru li
mitarea armamentelor, aceasta 
corespunzind intereselor tuturor 
popoarelor.

Valoarea istorică și validitatea 
rezultatelor conferinței — a spus 
vorbitorul — vor fi măsurate de 
popoare după gradul in care ele 
vor fi aplicate in practica rela
țiilor interstatale. Aceasta nu 
este .opera unei activități de ci- 
teva zile, ci rezultatul unor în
delungi și perseverente eforturi. 
Este încurajator pentru noi. că 
actuala conferință este prm ea 
însăși un exemplu de soluțio
nare, în interesul tuturor, a pro
blemelor internaționale compli
cate. Nu pot fi ignorate obstaco
lele care mai există în calea 
destinderii, ele însă pot fi înlă
turate cu curaj și hotărire pen
tru ca rezultatele obținute să 
poată fi consolidate și lărgite.

în încheiere, referindu-se la 
urmările conferinței, vorbitorul 
a arătat : actuala reuniune nu 
este un punct final, ci începutul 
unei noi etape, al unor noi ini
țiative. Noi avem ca obiectiv 
eliminarea pentru totdeauna a 
agresiunii și a războiului din 
viața popoarelor și a statelor 
continentului nostru.. Europa va 
reprezenta o importantă garan
ție a păcii mondiale.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI 

DE MINIȘTRI AL ITALIEI

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Italiei, Aldo Moro, a 
relevat, în cuvintul său, faptul

Tovarășul Nicolac Ceausescu a participat 
la dineul oferit de președintele Finlandei

Miercuri seara, președintele 
Finlandei. Urho Kekkonen, a o- 
ferit, in saloanele Palatului pre
zidențial, un dineu în onoarea 
înalților reprezentanți ai celor 35 
de state participante la întîlni
rea la nivel înalt de la Helsinki.

La dineu a luat parte pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. precum și tovarășii 
Ștefan Andrei și George Maco- 
vescu.

Nicolae Ceaușescu, documen
tele care urmează să fie 
semnate vineri, la Helsinki, 
deschid noi perspective pen
tru securitatea continentului 
nostru". In declarația acorda
tă presei, relevă comenta
riul, președintele Nicolae 
Ceaușescu a menționat că 
securitatea continentului tre
buie să se construiască, intre 
altele, pe baza principiului 
neamestecului în treburile 
interne ale altor state.

Cotidianul „Uusi Suomi" a- 
rată, intr-un comentariu, că 
„președintele României, a su
bliniat in mod deosebit prin
cipiul egalității in drepturi, 
care trebuie să stea la baza 
participării tuturor statelor 
la viața internațională, pre
cum și al neamestecului in 
treburile interne ale altor 
state". Ziarul informează, 
totodată, că președintele

că este pentru prima oară cînd 
un număr de 35 de state „se 
află alături, propunîndu-și să 
definească împreună bazele uni
tății lor și să lărgească. în mă
sura în care este posibil, aria 
cooperării lor în toate dome
niile". împotriva oricărei ame
nințări la adresa securității ne 
unește dorința de pace, nevoia 
și dorința de cooperare. Con
știința acestor rațiuni ale uni
tății a deschis calea destinderii.

Italia — a arătat vorbitorul — 
a avut întotdeauna convingerea 
că trebuie să se dea un conți
nut nou și mai substanțial îna
intării spre destindere. O acți
une atit de importantă nu poate 
fi realizată desigur în timp scurt. 
De aceea, conferința nu consti
tuie punctul terminus al acestei 
evoluții, ci un pas important pe 
care îl fac țările participante, 
într-un spirit realist, conștient 
de existența diferențelor de or
din ideologic, politic, economic 
și social.

Actul final al conferinței pe 
care îl semnează reprezentanții 
celor 35 de state — a declarat 
primul ministru al Italiei „nu 
este un document notarial, care 
se limitează să consemneze rea
litatea momentului. El își pro
pune să fie, îndeosebi in ceea ce 
ne privește, un punct de relan
sare spre viitor".

Aldo Moro a menționat apoi 
recunoașterea de către confe
rință a legăturii strinse exis
tente între securitatea și coope
rarea în Europa și securitatea și 
cooperarea in zona mediterane
ană, declarind că spiritul prin 
care aderă Italia la angajamen
tele de la Helsinki este același 
care o va' conduce în raporturile 
cu toate celelalte țări și. îndeo
sebi, cu cele din zona Meditera- 
nei. Vorbitorul s-a referit, de a- 
semenea. la faptul că, in calitate 
de președinte în exercițiu al 
Consiliului Comunității Econo
mice (vest) Europene, va semna 
Actul final al conferinței și in 
numele C.E.E.

în încheierea cuvîntului său, 
Aldo Moro a subliniat că impor
tanța conferinței rezidă în mo
dul in care urmările ei vor co
respunde așteptărilor popoarelor 
și, mai ales, speranțelor tinerei 
generații.

PREȘEDINTELE CONFEDERAȚIEI

ELVEȚIENE

Spre deosebire de reuniunile 
diplomatice din trecut — a ară
tat în expunerea sa. președintele 
Confederației Elvețiene, Pierre 
Graber, Conferința general-eu- 
ropeană a fost pregătită, s-a des
fășurat și a adoptat hotăriri pe 
baza egalității suverane a state
lor participante. Principiul con
sensului are meritul de a fi per
mis delegațiilor tuturor țărilor, 
mari sau mici, să-și expună li
ber punctele lor de vedere și să 
participe activ la elaborarea do
cumentului politic comun. în 
continuare, vorbitorul a subli
niat că pentru Elveția virtutea e- 
sentială a egalității suverane a 
statelor rezidă în faptul că a- 
ceasta consacră principiul su
prem al independenței naționale. 
Prevederile ce vor fi adoptate 
în cadrul solemn, a spus el, vor 
trebui transpuse în realitate. 
Stabilirea păcii și securității in 
Europa impune din partea tutu
ror statelor participante o bună
voință neșovăielnică, în acest 
sens fiind necesar să se depună 
incă eforturi neslăbite.

Au participat șefii de stat și 
guvern, celelalte personalități 
politice din țările reprezentate 
la conferință.

în timpul dineului, președin
tele Finlandei, in cuvinte pline 
de stimă și cordialitate, a toas
tat in onoarea înalților oaspeți, 
urînd succes deplin conferinței.

. în cinstea președintelui Fin
landei, a rostit un toast Kurt 
Waldheim, secretarul general 
al O.N.U.

României, care se află pentru 
a doua oară in Finlanda, a 
adresat un mesaj de salut 
poporului finlandez.

La rindul său, ziarul „Kan
san Uutiset" scrie : „Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că documentul ce 
urmează a fi adoptat de con
ferință deschide noi per
spective pentru edificarea 
securității pe continentul 
nostru. El a apreciat ca pozi
tive rezultatele obținute, pină 
în prezent, in cadrul confe
rinței, dar a subliniat că 
mai rămin, pentru viitor, 
încă multe probleme de re
zolvat in vederea înfăptuirii 
securității europene".

Posturile de radio și tele
viziune au transmis, de ase
menea, reportaje de la so
sirea președintelui Nicolae 
Ceaușescu in capitala Fin
landei.

Mai presus de orice — a de
clarat președintele Confederației 
Elvețiene — este necesar un nou 
spirit care să prezideze relațiile 
internaționale. Principiile statu
ate in mod solemn, intre care, 
în primul rind. respectarea inde
pendenței suverane a statelor, 
neamestecul în afacerile interne, 
nerecurgerea la forță sau la a- 
menințarea cu folosirea ei, re
glementarea pașnică a diferen
delor și respectarea drepturilor 
omului — toate aceste principii 
trebuie să devină în viitor o 
parte integrantă a comporta
mentului de zi cu zi al statelor. 
Vorbitorul a subliniat în același 
timp că o reală securitate în 
Europa este incompatibilă cu in
tensificarea continuă a potenția
lului militar pe continent. în 
încheiere, el a exprimat spe
ranța că rezultatele conferinței, 
care vor fi consacrate in mod 
solemn, vor exercita o influență 
profundă asupra evoluției vii
toare.

CANCELARUL REPUBLICII 

FEDERALE GERMANIA

Odată cu semnarea documen
telor Conferinței general-euro
pene, politica de pace a făcut un 
pas hotăritor înainte — a de
clarat in cuvintul său cancelarul 
Republicii. Federale Germania, 
Helmut Schmidt. Bundestagul 
vest-german și cetățenii din 
R.F.G. acordă o apreciere deose
bită rezultatelor conferinței, 
dar. în același timp, noi sintem 
realiști — a spus vorbitorul. De
ceniile de confruntare nu pot fi 
înlocuite peste noapte cu o epocă 
de colaborare. Acesta este un 
proces de lungă durată, care ne
cesită o conlucrare permanentă 
a tuturor statelor reprezentate 
aici. Noi putem constata însă că 
în decursul citorva ani de poli
tică de destindere statele s-au 
apropiat unul de celălalt. Desi
gur, între ele persistă unele deo
sebiri importante. Cu toate a- 
cestea, in documentele conferin
ței au fost jalonate liniile sta
tornicirii păcii pe calea destin
derii și colaborării.

Referindu-se la principiile în
scrise în documente, cancelarul 
vest-german a subliniat impor
tanța renunțării definitive la 
forță și Ia amenințarea cu forța ; 
roi sperăm — a declarat vorbi
torul — că încrederea reciprocă 
dintre popoarele europene se va 
întări, de asemenea, prin trans
punerea în viață a măsurilor de 
ordin militar convenite. Acordul 
în acest sens. înscris în „Actul 
final", constituie un progres poli
tic pe calea spre alte măsuri de 
natură să ducă la diminuarea 
primejdiei de război pe care o 
reprezintă concentrarea unor u- 
riașe forțe militare și arma
mente in Europa.

Cancelarul vest-german a sub
liniat în continuare hotărîrea 
R.F.G. de a adinei politica de 
colaborare economică cu alte 
state, indiferent de orinduirea 
lor.

Apreciind că documentele ce 
vor fi adoptate reprezintă o 
chemare la acțiune, pe care ni
meni nu o poate ignora, vorbi
torul a subliniat : Actul semnă
rii solemne a documentelor ne 
angajează pe toți pentru a face 
ca vorbele să fie urmate de 
fapte. Noi am jalonat cadrul în 
care dorim să coexistăm unii cu 
alții in Europa. Pe această cale, 
trebuie să mergem înainte, cu 
răbdare și cu consecvență.

acordarea clauzei 
favorizate

Casa Aibă a dat publicită
ții, la Washington și Helsin
ki, o declarație a președinte
lui Gerald Ford în care aces
ta iși exprimă deosebita sa
tisfacție în legătură cu hotă- 
rirea Senatului și Camerei 
Reprezentanților ale S.U.A. 
de a aproba acordul comer
cial S.U.A.—România, care 
cuprinde prevederea referi
toare la acordarea, în schim
burile bilaterale, a clauzei

Situația din Nigeria 
după lovitura de stat

Generalul de brigadă Murtala 
Rufai Mohamed a fost numit 
șef de stat al Nigeriei și co- 
mandant-șzf al forțelor armate, 
în urma înlăturării din aceste 
funcții a generalului Yakubu 
Gowon — a anunțat, în mod ofi
cial. postul de radio Lagos. Cu 
același prilej, s-a anunțat înlo
cuirea tuturor membrilor orga
nismului militar care, in frunte 
cu generalul Gowon. exercita 
puterea supremă în stat, pre
cum și a comandanților celor 
trei arme — terestră, navală si 
aeriană — și a șefului poliției.

Agențiile de presă trasmiteau, 
miercuri după-amiază. că în ca
pitala Nigeriei și în celelalte 
orașe importante, viata a rein-, 
trat in normal, muncitorii și 
funcționarii reluindu-și activi
tatea după întreruperea de

Un vot cu semnificații majore în cadrul O.S.A.

Ridicarea sancțiunilor 
discriminatorii impuse Cubei

Reprezentanții a 21 de state 
membre ale Organizației State
lor Americane au adoptat, în 
cursul celei de-a XVI-a Reuni
uni ministeriale a O.S.A. desfă
șurate la San Jose in Costa 
Rica, proiectul de rezoluție ce 
prevede, în esență, ridicarea 
sancțiunilor discriminatorii im
puse Cubei în 1964. Documentul 
stipulează respectarea dreptului 
și libertății de acțiune a state- 
lor-părți semnatare ale Trata
tului Interamerican de Asistență 
Reciprocă (T.I.A.R.) privind 
normalizarea sau direcționarea 
relațiilor lor cu Republica Cuba 
la nivelul și în forma pe care le 
consideră convenabile.

Apreciind votul exprimat de
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prime, activitatea în
treprinderilor supra- 
naționale și proble
ma investițiilor stră
ine — sînt principa
lele subiecte pe or
dinea de zi a re
uniunii ministeriale 
a țărilor nealiniate, 
ale cărei lucrări vor 
fi găzduite de capita
la peruană între 25 
și 29 august.

Participanții vor 
trece, totodată, in 
revistă realizările ob
ținute pină acum în 
transpunerea în via
ță a deciziilor eco
nomice adoptate de 
cea de-a patra Con
ferință a statelor 
nealiniate, ca și a al
tor măsuri vizînd ex
tinderea cooperării.

Acest punct cuprinde 
și aprobarea statutu
lui Fondurilor de 
solidaritate pentru 
dezvoltarea economi
că și socială a țărilor 
nealiniate.

Pe de altă parte, 
miniștrii de externe 
vor trebui să defi
nească o strategie 
vizînd consolidarea 
solidarității și ajuto
rării reciproce, poli
tice și economice in
tre țările nealiniate 
și să stabilească 
complexul de măsuri 
privind pregătirile 
în vederea sesiunii 
extraordinare a Na
țiunilor Unite in 
problemele dezvoltă
rii și cooperării eco
nomice internațio
nale.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •
P. C. PERUAN SPRIJINĂ PO
LITICA DE NAȚIONALIZĂRI 

A GUVERNULUI

într-un comunicat dat publici
tății la Lima, Partidul Comunist 
Peruan salută inițiativa pre
ședintelui Juan Velasco Alva
rado de expropriere a unor în
treprinderi străine și iși expri
mă sprijinul față de politica de 
naționalizai promovată țn di
recția aprofundării programului 
antiimperialist și antioligarhic 
elaborat de guvern. Relevînd că 
lupta pentru recuperarea bogă
țiilor naționale va continua, ur- 
mărindu-se, între altele, națio
nalizarea completă a industriei 
miniere, documentul P. C. Pe
ruan cheamă masele largi popu
lare, în special clasa muncitoa
re, să se unească în lupta pen
tru atingerea obiectivelor, revo
luției peruane și respingerea 
oricăror provocări la adresa ță
rii.

Comunicatul P.C. Peruan spri
jină, totodată, politica externă 
a guvernului, promovată în di
recția lărgirii cooperării cu ță
rile socialiste, aceasta contribu
ind ferm la consolidarea econo
mică a Republicii Peru.

R. D. VIETNAM A CERUT 
ADMITEREA IN GRUPUL 

ȚĂRILOR NEALINIATE

Fam Van Dong, prim-ministru 
al Guvernului Republicii Demo
crate Vietnam, a adresat un me
saj șefului statului algerian, 
Houari Boumediene, președinte 
in funcțiune al actualei Confe
rințe la nivel inalt a țărilor ne
aliniate, in care se cere oficial 
admiterea R.D.V. în grupul țări
lor nealiniate. Mesajul a fost dat 
publicității integral in capitala 
Algeriei.

REUNIUNE DE LUCRU A 
GUVERNULUI ARGENTINIAN

La reședința prezidențială de 
la Olivos, din apropierea capi
talei argentiniene, a avut loc o 

națiunii celei mai 
României
națiunii celei mai favori
zate.

Declarația afirmă că ac
țiunea „corespunde evoluției 
generale favorabile a relați
ilor din ultimii ani dintre 
S.U.A. și România și reflec
tă sprijinul larg, atit din 
partea forului legislativ, cit 
și a celui executiv, de care 
se bucură politica președin
telui Ford de promovare a 
unor legături mai strinse în
tre Statele Unite și Româ
nia".

marți, ordonată de noile autori
tăți. Pe de altă parte, acestea 
au anunțat că starea de asediu 
rămine in vigoare pînă la noi 
ordine.

în sfîrșit, generalul Yakubu 
Gowon. care, miercuri după- 
amiază. se mai afla încă la 
Kampala, unde venise cu citeva 
zile mai înainte pentru a par
ticipa ca șef de stat al Nige
riei la lucrările ■ reuniunii la 
nivel inalt a O.U.A.. a făcut 
presei o scurtă declarație, spu-. 
nind că acceptă schimbarea si' 
iși proclamă deplina loialitate 
față de națiune, tară și față de ‘ 
noul guvern. în interesul gene
ral al națiunii și al tării, el a 
făcut apel la toți cei interesați 
să coopereze pe deplin cu noul 
guvern și să asigure menținerea 
păcii, unității și stabilității pa
triei.

majoritatea celor prezenți la 
lucrări, președintele țării-gazdă, 
Daniel Oduber Quiros, a eviden
țiat că acesta consfințește drep
tul fiecărui stat membru al 
O.S.A. de a-și alege, in mod su
veran și independent, sistemul 
social-politic și economic pe care 
îl dorește și, de asemenea, drep
tul de a întreține relații cu orice 
țară din lume.

La rindul său, reprezentantul 
S.U.A., ambasadorul William S. 
Mailliard, a relevat că rezoluția 
adoptată respectă realitatea po
litică din zonă, fiind, totodată, 
în concordanță cu prevederile 
actuale ale Tratatului Interame
rican de Asistență Reciprocă 
(T.I.A.R.).

ministeriale a țărilor nealiniate
Ordinea de zi mai 

cuprinde și o exami
nare a situației in
ternaționale, cu refe
riri speciale la Orien
tul Apropiat, Africa 
de Sud, America La
tină, Cipru, Indochi
na și Oceanul In
dian. Vor fi evocate, 
totodată, aspecte ale 
situației economice 
internaționale. Alte 
două puncte ale lu
crărilor se referă la 
admiterea unor noi 
membri și la pregă
tirea celei de-a cîn- 
cea Conferințe la ni
vel înalt a țărilor 
nealiniate, prevăzută 
să aibă loc la În
ceputul anului viitor 
la Colombo (Sri 
Lanka).

reuniune de lucru a guvernului 
prezidată de șeful statului. Ma
ria Estela Martinez de Peron. 
Au fost abordate aspecte ale a- 
cordului realizat de ministrul 
economiei, Pedro Jose Bonanni, 
cu cohducerea Confederației Ge
nerale a Muncii (C.G.T.) pri
vind reafirmarea necesității de 
a fi transpuse în practică obiec
tivele programului de transfor
mări social-politice și economice, 
inițiat în 1973 de generalul Juan 
Domingo Peron.

• La Biblioteca română din 
New York, in cadrul mani
festărilor de evocare a tre
cutului istoric al patriei 
noastre a fost inaugurat se
rialul „Transilvania". A fost 
prezentată expunerea „Pagini 
de istorie românească — 
Transilvania", urmată de o 
gală de filme documentare 
românești, care a inclus peli
culele „O zi in viața Transil
vaniei", „Clujul", „Poiana 
Brașov" și „Maramureș".

DIZOLVAREA UNITĂȚILOR 
MOBILE DE CONTROL IN 

LAOS

Delegația părții de la Vien
tiane in Comisia mixtă centrală 
pentru aplicarea acordurilor de 
pace din Laos a hotărit dizolva
rea unităților mobile de control, 
însărcinate cu supravegherea în
deplinirii acordurilor de încetare 
a focului, a anunțat un purtător 
de cuvînt al acestei delegații. 
Hotărîrea a fost luată in urma 
evoluției favorabile a situației 
politice din Laos care nu mai 
face necesară prezența unor a- 
semenea unități mobile, create 
in anul 1974, imediat după sem
narea acordurilor intre cele două 
părți laoțiene. Potrivit observa
torilor din Vientiane această 
măsură reprezintă un nou pas 
în direcția reunificării Laosului,
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