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Astăzi sosește in fara noastră 
președintele S.U.A., Gerald Ford

Un călduros bun venit 
pe pămintul României!

la cel mai înalt nivel
a Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa

De la înalta tribună a Conferinței general-europene, 
cel mai autorizat exponent al poporului nostru a 
reafirmat voința României socialiste de a milita, ca și 
pînă acum, pentru făurirea unei Europe a păcii durabile 
și securității autentice, pentru o conlucrare egală în 
drepturi, pe baze noi, democratice, între toate statele.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCUDomnule președinte,înalți reprezentanți ai statelor participante la Conferință,Doamnelor și domnilor,Conferința pentru securitate și cooperare europeană, care reunește reprezentanții cei mai autorizați ai 33 de state europene, precum și ai Statelor Unite ale Americii și ai Canadei, este urmărită cu cel mai

Moment cu semnificații istorice:A
Inalții reprezentanți ai celor 

35 de state au semnat 

„ACTUL FINAL'
în numele României socialiste 

documentul a fost semnat 
de tovaiășul Nicolae Ceaușescu

HELSINKI 1 — De la trimișii 
speciali :

Vineri, 1 august, la ora 17,00, 
la Palatul Finlandia din Hel
sinki, care timp de trei zile a 
găzduit Conferința general-eu- 
ropeană pentru securitate și co
operare, la cel mai înalt nivel, 
moment de cea mai mare im
portanță pentru evoluția rela
țiilor interstatale pe continentul 
nostru, a avut loc ședința so

viu interes și cu îndreptățită speranță de către toate popoarele europene și, s-ar putea spune, de către aproape toate popoarele lumii. Este pentru prima oară cînd statele continentului european se întrunesc într-o asemenea reuniune pentru ună asupra colaborării, în Europa.După cum se știe, Europa a avut și continuă să aibă un
a conveni împre- viitorului lor, a securității și păcii

lemnă a semnării Actului final 
al conferinței. înalții reprezen
tanți ai celor 35 de state, cu de
pline • împuterniciri din partea 
țărilor lor — reprezentate la 
cele trei etape ale lucrărilor — 
și-au pus semnătura pe docu
mentul care consacră cel mai 
larg consens interstatal asupra 
principiilor menite să întăreas
că pacea și cooperarea pe conti
nentul nostru. Semnarea docu- 

■ ■

rol de seamă în dezvoltarea forțelor de producție, a științei, tehnologiei și culturii, a civilizației umane în general, în același timp, numai în secolul al XX-lea, de pe acest continent au pornit două războaie mondiale care au pricinuit uriașe pierderi umane si materiale, frînînd puternic procesul progresului întregii omeniri. Avînd în vedere toate acestea, succesul conferinței, înfăptuirea unei

mentului are semnificația pro
fundă a unui angajament solemn 
în fața popoarelor, a istoriei, de 
a acționa pentru traducerea în 
viață a acestor principii, pentru 
consolidarea cursului destinderii, 
înaintarea pe calea unei securi
tăți reale pe continent. întărirea 
păcii și colaborării în lume.

Sala in care au avut loc lucră-
(Continuare în pag. a Il-a) 

reale securități pentru toate popoarele continentului, asigurarea dezvoltării libere a fiecărei națiuni la adăpost de orice agresiune sau imixtiuni în treburile sale interne vor reprezenta o cucerire de importanță istorică ce va putea deschide o eră nouă, o eră de pace trainică în Europa și în întreaga lume.Desfășurarea cu rezultate pozitive a Conferinței gene- ral-europene a fost posibilă datorită marilor schimbări petrecute în viața internațională contemporană. Impetuoasa revoluție tehnico-științifică, profundele transformări revoluționare, naționale și sociale au dat un puternic impuls luptei împotriva vechii politici de inegalitate, de forță și dictat, a politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, afirmă
CU PRILEJUL PREZENȚEI LA HELSINKI, TOVARĂ
ȘUL NICOLAE CEAUSESCU S-A ÎNTÎLNIT CU 
INALȚI REPREZENTANȚI Al STATELOR PARTICI
PANTE LA CONFERINȚA PENTRU SECURITATE 

Șl COOPERARE ÎN EUROPA.

Relatarea întilnirilor în paginile 3—4

TOVARĂȘUL 
S-A ÎNTORS

NICOLAE CEAUSESCU 
ASEARĂ IN CAPÎTAEÂ

Relatarea ceremoniei sosirii pe aeroportul Otopeni în pagina 5,

AZI, LA POSTURILE DE RADIO
Șl TELEVIZIUNE

Azi, în jurul orei 15,45, posturile noastre de radio și tele
viziune vor transmite direct ceremonia sosirii președirtelyi 
Statelor Unite ale Americii, Gerald R. Ford, și a doamnei 
Elisabeth Ford, care, la invitația președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, vor face o vizită oficială în tara noastră.

rii voinței popoarelor de a fi deplin stăpîne pe destinele lor, de a-și făuri viitorul așa cum doresc, fără nici un a- mestec din afară. Toate acestea au schimbat în mod radical raportul de forțe pe plan internațional, au deschis minunate perspective pentru înfăptuirea unei politici noi — bazată pe egalitate și respect reciproc între națiuni — pentru soluționarea problemelor corespunzător intereselor de pace și bunăstare ale tuturor popoarelor.Drept urmare, a avut loc trecerea de la perioada războiului rece, de la politica de încordare și confruntare, la o politică de colaborare care a inaugurat cursul destinderii în viața internațională.
(Continuare în pag. a 11-a)

Astăzi sosește la 
București președintele 
Statelor Unite ale 
Americii. Gerald R. 
Ford, care, la invitația 
președintelui Republi
cii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. și 
a tovarășei Elena 
Ceaușescu va face. îm
preună cu soția, 
doamna Elisabeth 
Ford, o vizită oficială 
în țara noastră.

Gerald R. Ford s-a 
născut la Ohama, sta
tul Nebraska, la 14 iu
lie 1913. După termina
rea cursurilor primare 
și secundare la Școa
la publică din Grand 
Rapids, se înscrie la 
Universitatea din Mi
chigan, pe care a ab
solvit-o în 1935. Ur
mează, apoi, cursurile 
Facultății de științe 
juridice a Universității 
Yale. După obținerea 
diplomei de absolvire, 
Gerald R. Ford se re
întoarce în orașul 
Grand Rapids, unde 
lucrează ca avocat, 
specializîndu-se în le
gislația muncii. Gerald
R. Ford deține titlul 
onorific de doctor în 
științe juridice acordat 
de Universitatea din 
Michigan și de alte 
universități din S.U.A.

în aprilie 1942. In 
timpul celui de-al doi
lea război mondial, in
tră în serviciul militar 
activ, in cadrul mari
nei Statelor Unite. Ca 
ofițer pe vasul port
avion „USS Monterey" 
a participat, timp de doi ani, la 
operațiunile militare din Ocea
nul Pacific. în anul 1946 a fost 
demobilizat, cu gradul de căpi
tan de covertă cu 10 stele.

Reluîndu-și activitatea civilă, 
a deschis un cabinet de avoca
tură la Grand Rapids. Manifestă 
interes pentru problemele poli
tice și obștești, desfășurînd, în
tre altele, activități în Cadrul 
Crucii Roșii și al Organizației 
„Boy Scouts". Tot în această pe
rioadă își începe cariera poli
tică, conform tradiției familiei 
sale. în cadrul Partidului Repu
blican. Gerald R. Ford s-a căsă- 
torist în 1948 cu Elisabeth Blo
omer și are patru copii.

Activitatea parlamentară a lui 
Gerald* R. Ford începe în anul 
1948, cind este ales, pentru pri
ma dată, membru al Camerei 
Reprezentanților a Congresului
S. U.A., bucurîndu-se în campa
nia electorală, îndeosebi de spri
jinul elementelor tinere din rîn- 
dul Partidului Republican. Ulte
rior a fost reales în Camera Reî 
prezentanților de 12 ori, fiind 
membru al Camerei timp de -25 
de ani, obținînd. la fiecare scru
tin. o largă majoritate de voturt

în îndelungata activitate des
fășurată în Congresul american, 
Gerald R. Ford s-a consacrat. în 
special, diferitelor aspecte ale 
politicii interne americane, ini
țiind și promovînd numeroase 
proiecte de legi și amendamen
te în această sferă de probleme, 
în domeniul relațiilor internațio.

nale s-a făcut cunoscut prin po
ziția sa favorabilă destinderii șl 
cooperării între state.

Pentru bogata activitate desfă
șurată în cadrul Partidului repu
blican, în anul 1963 devine 
„Whip" (organizator) al grupului 
parlamentar republican din Ca
mera Reprezentanților. în luna 
noiembrie a aceluiași an este 
numit in Comisia prezidențială 
pentru investigarea circumstan
țelor asasinării președintelui 
John F. Kennedy (Comisia de 
anchetă Warren).

în anul 1963 este ales pre
ședinte al Conferinței republi
cane. în perioada următoare, 
timp de cinci sesiuni consecutive 
ale Congresului S.U.A. este lider 
al grupului parlamentar republi
can. în 1968, ca și în 1972, este 
ales președinte permanent al 
convențiilor naționale republi
cane.

Gerald R. Ford a desfășurat, 
de asemenea, o bogată activitate 
în cadrul Uniunii interparlamen
tare și a Grupului interparla
mentar americano-canadian.

La 12 octombrie 1973, Gerald 
R. Ford este numit în funcția de 
vicepreședinte al S.U.A.

La 9 august 1974, după demi
sia lui Richard Nixon. Gerald R. 
Ford este învestit în funcția su
premă de stat, devenind cel 
de-al 38-lea președinte al State
lor Unite ale Americii. în calitate 
de președinte al S.U.A., Gerald 
R. Ford a desfășurat o activitate 
bogată atît pe plan intern, in- 
cluzînd turnee de lucru în sta
tele americane, cit și pe plan 
internațional, efectuînd o serie 
de vizite în străinătate.

Gerald R. Ford s-a întîlnit în
★

Astăzi, poporul român întimpi- 
nă cu sentimente de stimă și 
respect, pe președintele Statelor 
Unite ale Americii, Gerald R. 

Ford, care, împreună cu doamna 
Elisabeth Ford, efectuează o vi
zită oficială în România, la in
vitația președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Expresie elocventă a cursului 
ascendent al relațiilor româno-a
mericane, această vizită exprimă 
dorința reciprocă de a intensi
fica și amplifica raporturile bi
laterale, colaborarea pe multiple 
planuri. O contribuție de cea 
mai mare importanță la evoluția 
pozitivă a relațiilor dintre 
România și S.U.A., deschizătoa
re de largi și promițătoare pers
pective, a adus suita fructuoase
lor convorbiri și contacte la ni
velul cel mai înalt din ultimii 
ani, purtate la București și Wa
shington. Dialogul dintre pre
ședinții României și S.U.A. s-a 
înscris ca un moment de impor
tanță deosebită in evoluția le
găturilor dintre cele două țări și 
popoare, marcînd, totodată, con
tribuții de certă valoare la efor- 

decembrie 1973, Ia Washington, 
în calitate de vicepreședinte de
semnat al S.U.A., cu președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. De asemenea, după 
cum se știe, recent a avut loc 
la Washington întîlnirea soldată 
cu rezultate rodnice dintre pre
ședintele României și președin
tele S.U.A.

Poporul român, care și-a ma
nifestat satisfacția față de evo
luția pozitivă și cursul ascendent 
al colaborării româno-america- 
ne, întîmpină cu sentimente de 
stimă și respect, salutînd cu căl
dură sosirea președintelui Ge
rald R. Ford și a doamnei Elisa
beth Ford în România. Este con
vingerea opiniei publice din tara 
noastră că vizita distinșilor oas
peți, continuarea dialogului la 
nivel înalt vor contribui la ridi
carea pe o treaptă superioară a 
relațiilor de prietenie și coope
rare dintre poporul român și 
poporul american, la întărirea 
colaborării bilaterale pe multiple 
planuri, a conlucrării celor două 
state, indiferent de deosebirile 
de orînduire socială, în interesul 
unor rezolvări constructive a 
problemelor majore ale vieții 
contemporane, pentru democra
tizarea relațiilor internaționale, 
pentru instaurarea unei noi or
dini economice și politice mon
diale.

Cu sincere sentimente de cor
dialitate și prietenie, poporul 
român adresează președintelui 
Statelor Unite ale Americii, 
Gerald R. Ford, și doamnei Eli
sabeth Ford tradiționala urare 
de „Bun venit pe pămintul 
României !“

★
turtle pentru afirmarea politicii 
de destindere și cooperare.

O nouă mărturie a voinței de 
a acționa in continuare pentru 
extinderea prieteniei și colabo
rării dintre Republica Socialistă 
România și Statele Unite ale 
Americii au constituit-o convor
birile de la Casa Albă, de la în
ceputul acestei veri, dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Gerald Ford — care, după cum 
este cunoscut, s-au mai întîlnit, 
la sfîrșitul anului 1973, pe cind 
Gerald Ford era vicepreședinte 
desemnat al S.U.A. Desfășurat 
într-o atmosferă cordială, ca
racteristică întilnirilor la nivel 
înalt româno-americane, dialo
gul de la Washington a deschis 
noi perspective aprofundării ra
porturilor dintre țările noastre, 
reflectînd, în același timp, hotă- 
rirea comună de a contribui la 
promovarea înțelegerii șl secu
rității internaționale.

Rodnicia întilnirilor la cel mai 
înalt nivel și-a găsit expresie in 
încheierea unor documente de 
deosebită semnificație atit in

(Continuare în pag. a Vl-a)
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La Helsinki s-au încheiat ieri lucrările fazei a treia 
a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa

(Urmare din pag. I)Trebuie menționat însă că nu sîntem decît la începutul perioadei de colaborare și destindere. că în lume există încă multe conflicte și zone de încordare, că acționează în continuare puternice forte care pot pune în pericol destinderea și agrava din nou situația internațională, periclitînd pacea și securitatea popoarelor. Pornind de la aceste considerente, România apreciază că trebuie intensificate eforturile tuturor statelor, ale tuturor popoarelor pentru consolidarea și accentuarea cursului destinderii, pentru promovarea unei politici internaționale noi. în care toate națiunile să-și poată consacra forțele materiale și umane dezvoltării economico-sociale independente. bunăstării și fericirii.Animată de hotărîrea de a asigura poporului român posibilitatea construirii pașnice a noii orinduiri sociale, precum și de nobilele idealuri ale prieteniei. colaborării și păcii internaționale, Republica Socialistă România a participat activ, ț împreună cu celelalte state, la eforturile pentru convocarea și pregătirea Conferinței general-europene. la lucrările pentru elaborarea documentelor. aducîndu-și contribuția activă la succesul conferinței. Dăm o înaltă apreciere lucrărilor fazei întîi de la Helsinki și ale fazei a doua de la Geneva — care au stabilit principiul consensului, norme democratice, de egalitate pentru Conferința gene- ral-europeană și au elaborat documentele ce urmează a fi adoptate în mod unanim de actuala reuniune la nivelul cel mai înalt. Reprezentanții României participă la actuala reuniune avînd convingerea că semnarea documentelor cu privire la securitatea și cooperarea europeană corespunde pe deplin intereselor propriului popor, ale celorlalte popoare participante, cauzei securității, cooperării și păcii în Europa și în întreaga lume.Documentele ce vor fi semnate astăzi afirmă voința statelor participante de a așeza Ia baza relațiilor lor principiile deplinei egalități în drepturi. respectului independenței și suveranității naționale, renunțării la orice formă de a- gresiune sau imixtiune în treburile interne ale altora, abolirea forței și amenințării cu fbrța în raporturile dintre ele sau cu alte state. Aceste principii, afirmate, dealtfel, cu putere, în ultimii ani în viața internațională, constituie singura bază trainică pentru asigurarea păcii, colaborării și progresului ecbnomico-sociâl al fiecărei națiuni. în același timp, statele semnatare își iau angajamentul solemn de a acționa, în spiritul Cartei Națiunilor Unite, pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase dintre ele pe calea tratativelor.O importanță deosebită reprezintă, după părerea României, faptul că s-au adoptat, de comun acord, o serie de măsuri menite să ducă la sporirea încrederii, să deschidă calea unor noi pași în direcția soluționării problemelor dezarmării în Europa. Deși insuficientă, măsura — consemnată în document — de a se anunța în prealabil manevrele și mișcările de trupe, este menită să joace un rol important în întărirea securității europene.Apreciem, de asemenea, înțelegerile la care s-a ajuns cu privire la dezvoltarea relațiilor economice, în domeniul științei și tehnologiei, care trebuie să asigure înlăturarea tuturor barierelor și restricțiilor de orice fel în realizarea unor schimburi economice reciproc avantajoase.Intensificarea schimburilor culturale și realizarea unei mai bune informări prin presă și prin alte mijloace trebuie să servească apropierii și prieteniei între popoare, să nu admită propagarea rasismului, a propagandei războiului, a tot ceea ce poate învrăjbi popoarele. Dimpotrivă, această activitate trebuie să ducă la întărirea respectului pentru tradițiile și cultura fiecărui po-

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCUpor, să contribuie, totodată, la răspîndirea a tot ceea ce a creat mai bun omenirea în toate domeniile de activitate și ale cunoașterii umane. Avem, deci, nevoie de o informare corectă a popoarelor. Este necesar să pornim de la faptul că trebuie să fie pus capăt diferitelor activități de dezinformare, care dăunează colaborării și securității. M-aș referi, printre altele, la activitatea unor posturi de radio de pe teritoriile unor state participante la actuala conferință, care nu servesc cu nimic nobilelor scopuri pe care Ie consemnăm în documentele ce le vom adopta astăzi.în ce privește problemele umanitare, fără nici o îndoială că sînt importante toate cele ce s-au convenit, cele legate de asigurarea călătoriilor și căsătoriilor, precum și cele care sînt legate de condițiile de muncă și de viață ale milioanelor de oameni care Sînt ne- voiți să-și părăsească familia, patria, în căutare de lucru. Este greu să nu subliniem că poate acestor probleme va trebui în viitor să le acordăm mai multă atenție.■ S-au făcut aici multe referiri cu privire la principiile ideologice. Eu sînt comunist și .nu pot să nu menționez, cu satisfacție, că tocmai datorită pășirii pe calea nouă, socialistă, a eliberării sociale. România, sub conducerea comuniștilor, și-a cîștigât cu adevărat independența și își făurește o viață nouă care asigură poporului bunăstarea și fericirea. Fără nici o îndoială că sînt concepții deosebite în organ: - zarea societății, in problemele democrației și asupra altor probleme filozofice. Dar, oare, nu trebuie să pornim în discutarea acestor probleme de la necesitatea respectului dreptului fiecărui popor de a-și alege calea dezvoltării așa cum o dorește ? Sînt pentru o discuție liberă asupra oricăror probleme ideologice ; sînt pentru schimburi libere de păreri, de delegații — și cred că politica României demonstrează cu prisosință această. Dar în legătură cu ceea ce au expus unii iluștri vorbitori mai înainte, mi-aș permite să remarc că există, într-adevăr, democrație și democrație. Cum Se poate oare''vorbi de egalir tate, de libertate și democrație între țările bogate și între țările care nu au nici o sută de dolari venit național pe cap de locuitor ? A realiza în fapt egalitatea înseamnă a realiza și condițiile materiale necesare. Cum se poate vorbi, în general, de o absolutizare a unor așa-zise norme democratice ? îmi permit să afirm că democrația pe care o realizăm în România este cu mult perioară celei la care referit unii antevorbitori Dar despre acestea sînt să discutăm în orice condiții, însă pe principiul egalității și respectului părerilor, al dreptului fiecăruia de a-și exprima aceste păreri. Dar, vorbind de problemele umanitare, ar fi fost poate bine să ne gîndim că pe lîngă afirmarea multor drepturi și preocupări — cu care sînt complet de a- cord — privind condițiile de muncă ale presei, ar fi trebuit să ne preocupăm mult mai mult și de condițiile de muncă ale muncitorimii, țărănimii, intelectualității, ale păturilor mijlocii. De ce oare să ne preocupăm numai de o anumită categorife socială, consi- derînd că numai aceasta intră în domeniile problemelor umanitare ? Oare, zeci milioane de oameni cesc din greu în mine, pe ogoare, atenția noastră pentru a duce o viață liberă, demnă și de bunăstare ? Poate că în problemele umanitare ar fi fost bine să acordăm mâi multă atenție unor aspecte legate de lupta împotriva drogurilor, a stupefiantelor, a criminalității și altor fenomene care alec- 

su- s-au aici, gata

și sute de care mun- uzine, în nu merită

tează grav zeci de milioane de tineri din numeroase țări și constituie un mare pericol pentru înseși civilizația și progresul omenirii.Sperăm că toate acestea își vor1 găsi în viitor o soluționare corespunzătoare, că se vor bucura de b mai mare atenție din ‘partea următoarelor reuniuni. astfel ca, într-adevăr, să creăm toate premisele — așa cum au spus mulți din iluștrii antevorbitori — c(i popoarele să trăiască mai bine, mai libere, să se bucure din plin de binefacerile civilizației și progresului.în același timp, documentele ce vor fi semnate prevăd organizarea în viitor a unor noi reuniuni, avînd scopul de a face bilanțul aplicării angajamentelor asumate și, totodată, de a găsi căile soluționării problemelor grave ale vieții politice europene. Deși acestfe prevederi nu corespund întru- totul așteptărilor Republicii Socialiste România, nevoii resimțite de popoarele, europene de a-și coordona și în viitor eforturile pentru securitate, a- preciem că ele deschid totuși perspectiva continuității activității în acest domeniu.După părerea mea, țelul activității noastre trebuie să fie crearea unei Europe unite, bazate pe națiuni independente, pe colaborarea pașnică și egală în drepturi între toate statele, fără deosebire de orînduire socială sad de mărime. Pornind de la ă- cest deziderat suprem, România consideră necesară crearea unui organism permanent care să asigure continuarea consultărilor în problemele majore ale relațiilor statelor europene, intensificarea conlucrării pentru înfăptuirea deplină a securității și păcii pe continent. Viața impune, de asemenea, sporirea rolului Organizației Națiunilor Unite și al celorlalte organisme internaționale, în scopul democratizării largi a vieții politice mondiale, asigurării cadrului pentru participarea activă la soluționarea problemelor complexe ce confruntă omenirea a tuturor statelor, indiferent de mărimea lor, creîndu-se condițiile necesare ca țările mici și mijlocii să participe tot mai activ la viața internațională. în cursul primei și celei de a U-a faze a conferinței europene, și chiar la actuala reuniune, s-a vorbit de multe ori despre destinderea între Vest și Est lăsind impresia că securitatea europeană ar însemna o rezolvare a problemelor între diferite zone geografice sau diferite blocuri. în Europa — după cum se știe — trăiesc state cu orînduiri sociale diferite. state mari și mici; dar înfăptuirea securității și cooperării trebuie să se refere deopotrivă la așezarea pe baze noi a relațiilor dintre acestea, in

fel 
tu

diferent că trăiesc în Vest, Est, Nord sau Sud. Consider că participarea la diferite blocuri sau deosebirile de orînduiri sociale nu trebuie să împiedice în nici un aplicarea și realizareaturor principiilor consemnate în documentele ce le vom adopta. Este necesar să înfăptuim asemenea relații în Europa în care fiecare națiune, indiferent de orînduire socială sau de mărime, să poată participa cu drepturi egale la soluționare^ tuturor problemelor, să aibă asigurate independența și suveranitatea, să se bucure din plin de binefacerile dezvoltării economico-sociale, ale progresului și civilizației.Se poate spune că prin semnarea acestor documente se încheie cu succes prima conferință general-europeană. Totodată, trebuie spus că a- ceasta nu este decît cea dintîi etapă, importantă desigur, a luptei pentru securitate și pace. Nu trebuie să. se creeze iluzia că putem sta liniștiți și în siguranță, dimpotrivă, trebuie să fim conștient! că urmează o etapă nouă, hotărî- toare pentru viața popoarelor europene, aceea a realizării în fapt a păcii, bunăstării și libertății.Popoarele europene, întreaga omenire așteaptă să se treacă de îndată la aplicarea fermă în viață a principiilor și normelor consemnate în documentele ce le vom semna, demonstrîndu-se astfel în fapt că toate statele participante sînt animate de dorința de a asigura triumful noii politici în Europa. Pornind de la interesele tuturor popoarelor continentului nostru și ale cauzei păcii, este necesar ca orice încălcare a principiilor și normelor adoptate în comun să fie considerată drept lipsă de bunăvoință, drept acțiune menită să pună în pericol securitatea. colaborarea și pacea în Europa.în ce o privește, România este ferm hotărîtă să facă totul pentru realizarea acestor principii. Ea va dezvolta cu toate statele participante la conferință, cu toate țările lumii relații multilaterale de prietenie și colaborare, va face totul pentru triumful păcii pe planeta noastră.Nu putem uita nici un moment că — deși au trecut 30 de ani de la terminarea celuî de-al doilea război mondial — în Europa rămîn încă multe probleme de soluționat. Va trebui să acționăm și în viitor, pe baza principiilor și normelor care au guvernat lucrările Conferinței pentru securitate europeană, pentru a găsi împreună eăile de lichidare definitivă a surselor de încordare, pentru soluționarea problemelor majore în interesul fiecărei națiuni. Este necesar să pornim constant de la prin- ciDiul suprem că nici un po

por, indiferent de mărime sau orînduire socială, nu poate fi cu adevărat liber, nu-șl poate asigura bunăstarea și fericirea proprie, dacă nu respectă independența, dreptul la bunăstare și fericire al celorlalte țări și popoare.Trebuie să privim în față realitatea și să spunem deschis popoarelor că în Europa se află concentrate cele mai puternice forțe militare și armamente din cîte a cunoscut istoria, inclusiv armament nuclear, ceea ce reprezintă un grav pericol pentru viața popoarelor europene , și pentru lume. De aceea, destinderii, rea- reale securități continentul eu- pot fi conceputeunei pe nu

Atlantic și a Varșovia, acționat cu desființarea și retrage- străine de îh

alsă sta- ato- paș-

îhtrbaga consolidarea lizarea și păci ropean fără adoptarea unor măsuri hotărîte de dezarmare și, în primul rînd, de dezarmare nucleară. Dezvoltarea încrederii și colaborării trebuie să dubă la lichidarea blocurilor militare opuse, la desființarea concomitentă a Pactului Nord Tratatului de la Totodată, trebuie hotărîre pentru bâzelor militare rea trupelor pe teritoriile altor sfath granițele naționale. Se impun eforturi susținute din partea tuturor statelor pentru trecerea la reducerea armatelor naționale, a armamentelor, a cheltuielilor militare. în mod deosebit sînt necesare măsuri energice pentru retragerea armamentului nuclear de pe teritoriul statelor europene ne- posesoare de asemenea armament, pentru transformarea Europei într-un continent colaborării pașnice.Este necesar, totodată, se asigure accesul. tuturor telor la folosirea energiei mo-nucleare în scopuri nice. Pericolul proliferării armelor nucleare nu poate fi înlăturat decît odată cu oprirea producerii acestui armament și cu trecerea la lichidarea lui. Trebuie să fie clar pentru oricine că, atît timp cit va continuă înârrharea atomică, și alte țări vor trece — și nu vor putea fi oprite — să producă armament nuclear. Există un grav pericol — și tocmai de aceea să spunem deschis popoarelor că trebuie să scoatem armamentul atomic în afara legii. Atunci vom servi popoarele, cauza umanității și păcii !Uriașele mijloace materiale și umane folosite în scopuri militare trebuie consacrate dezvoltării economico-sociale a popoarelor europene, sprijinirii țărilor slab dezvoltate pentru un progres mai rapid, făuririi unei lumi mai drepte și mai bune. Să facem totul ca minunatele cuceriri ale științei și tehnicii, ale Cunoașterii umane să nu mai

push în serviciul înarmării Șl distrugerii, ci în slujba progresului, bunăstării, libertății și fericirii tuturor, popoarelor.România se pronunță consecvent pentru realizarea unor zone de înțelegere și bună vecinătate în Europa și, în acest cadru, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a colaborării și păcii — parte integrantă a întăririi securității pe continent.Sîntem vital interesați în soluționarea grabnică a problemei cipriote, care să asigure independența și integritatea Ciprului, conlucrarea pașnică, democratică între comunitatea greacă și turcă.înfăptuirea securității europene trebuie strîns legată de soluționarea problemelor de pe toate continentele. O importanță deosebită are continua- . rea eforturilor pentru crearea unui climat de destindere, înțelegere și colaborare în bazinul mediteranean. De asemenea. trebuie depuse eforturi pentru realizarea unei păci drepte și trainice în Orientul . .Mijlociu. în acest sens, se impun eforturi susținute din parteâ tuturor statelor și, în primul rind, a celor europene. Nu putem să nu vedem că toți cei din Europa sînt nemijlocit legați de Orientul Mijlociu, că securitatea și pacea în Europa sînt strîns legate de pacea și asigurarea pendente a tuturor statelor din Orientul Mijlociu.Conliicrînd strîns între ele. popoarele europene pot și trebuie să acționeze cu mai multă hotărîre pentru extinderea colaborării cu țările în curs de dezvoltare, pentru lichidarea vechii politici de inechitate care a dus Ia împărțirea lumii în țări bogate și țări sărace, pentru realizarea noii ordini economice internaționale, care să asigure progresul armonios al fiecărei națiuni, egalizarea relativă a nivelurilor de dezvoltare, stabilitatea economică internațională, bu-

dezvoltării inde-

Moment cu semnificații istorice 
înalții reprezentanți ai celor

35 de state au semnat

„act UL FINAL"
(Urmare din pag. I)

rile a fost special amenaja
tă în vederea acestei ceremonii. 
La o imensă masă în semicerc 
iau loc înalții reprezentanți ai 
celor 35 de state participante la 
conferință : Bruno Kreisky, can
celar federal al Austriei ; Leo 
Tindemans, primul ministru al 
Belgiei ; Todor Jivkov, prim-se
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria ; Pierre Elliott 
Trudeau, primul ministru al Ca
nadei ; Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace; arhiepis
copul Makarios, președintele 
Republicii Cipru; Anker Joer- 
gensen, primul ministru al Da
nemarcei ; Pierre Graber, pre
ședintele Confederației Elveție
ne ; Urho Kekkonen, președin
tele Republicii Finlanda ; Vale
ry Giscard d’Estaing. președinte
le Republicii Franceze ; Erich 
Honecker, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Socialist Unit din 
GermaniaHelmut Schmidt, 
cancelarul federal al R.F. Ger
mania ; Constantin Karamanlis, 
primul ministru al Greciei ; 
Liam Cosgrave. primul ministru 
al Irlandei ; Geir Haligrimsson, 
primul ministru al Islandei : 
Aldo Moro, președintele Consi
liului de Miniștri al Italiei, și în 
calitate de președinte în exer
cițiu al Consiliului Comunității 
Economice (vest) Europene ; Io- 

năstafea și pacea fiecărui popor.De la această înaltă tribună, sînt împuternicit să afirm solemn că Republica Socialistă România este ferm hotărîtă să acționeze cu toate forțele pentru a-și aduce contribuția la înfăptuirea securității, cooperării și păcii în Europa, la crearea noii ordini economice internaționale, la instaurarea unei păci trainice între toate popoarele planetei.Prin coincidență, Conferința europeană se încheie în a- nul cînd s-au aniversat 30 de ani de la terminarea celui de-al doilea război mondial. Fie ca această coincidență să ■ determine toate guvernele, toate popoarele de a face totul pentru ca în Europa să nu se măi repete un nou război, pentru ca în lume să nu mai apară noi războaie.Avem cu toții răspunderea în fața propriilor popoare, dar și a întregii umanități. Am ascultat cu multă satisfacție declarațiile ce s-au făcut aici. Trebuie să spunem însă că istoria va judeca nu numai docurhentele ce- le vom semna și declarațiile făcute; ci și felul în care fiecare stat, fiecare guvern și conducător de Stat sau guvern va acționa pentru realizarea acestor documente. pentru ca speranțele contemporanilor noștri să fie împlinite, pentru ca acțiunile guvernelor noastre să răspun- dă năzuințelor de bunăstare, libertate și pace ale tuturor națiunilor.De la această înaltă tribună, în numele poporului român, exprim calde mulțumiri guvernelor, parlamentelor, oamenilor politici, partidelor, organizațiilor politice și obștești, presei și celorlalte mijloace de informare din țările participante la conferință, care au militat și au contribuit la încheierea cu succes a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.In mod deosebit, doresc să

sip Broz Tito. președintele R.S.F. 
Iugoslavia ; Walter Kieber, șeful 
guvernului Liechtensteinului ; 
Gaston Thorn, primul ministru 
al Luxemburgului ; Anton But- 
tigieg, vicepremier al guvernului 
Maltei, în numele primului mi- 
nitru. Dom Mintoff ; Harold 
Wilson, primul ministru al Ma
rii Britanii ; Andre Saint-Mleux, 
șeful guvernului Principatului 
Monaco ; Trygve Bratteli, pri
mul ministru al Norvegiei ; Joop 
den Uyl, primul ministru al 
Olandei ; Edward Gierek. prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez ; 
Francisco da Costa Gomes, pre
ședintele Portugaliei ; Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republi
cii Socialiste România ; Gian 
Luigi Berti. secretar de stat 
pentru afacerile externe și poli
tice al Republicii San Marino ; 
Carlos Arias Navarro, primul 
ministru al Spaniei ; Gerald R. 
Ford, președintele Statelor U- 
nite ale Americii ; Olof Palme, 
primul ministru al Suediei ; Su
leyman Demirel, primul minis
tru al Turciei : Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Socialist Un
gar ; Leonid Brejnev. secretar 
general al C.C. al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice ; 
Agostino Casaroli. secretarul 
Consiliului pentru problemele 
publice al Vaticanului.

Sala este arhiplină. Sutele de 
reporteri foto, de televiziune și 

vom scop mea, uni- iubi-

menționez rolul important pe care l-au avut opinia publică, toate popoarele din aceste țări, cărora se cuvine, în primul rînd, să le adresăm cele mai vii mulțumiri și să le -asigurăm că vom acționa și î.ȘL^i- tor, în spiritul răspunrwrii și în cel în care s-au desfășurat lucrările conferinței, pentru înfăptuirea în viață a normelor și principiilor din documentele ce le semna astăzi. în acest se impune, după părerea întărirea colaborării și tății tuturor forțelortoare de pace, fără deosebire de convingeri politice, filozofice sau religioase, a tuturor popoarelor, care, pînă la urmă au rolul hotărîtor — ele trebuind să asigure realizarea în viață a securității și păcii în Europa și în întreaga lume, îmi exprim convingerea că popoarele vor. ști șa facă să triumfe pacea și'. colaborarea pe planeta noastră.Punînd semnătura pe documentele consacrate securității și cooperării în Europa, consider că ar fi deosebit de util Să ne luăm angajamentul solemn de a. asigura continuarea fermă a cursului destinderii, excluderea definitivă a războiului din viața Europei și a planetei noastre, din viața tuturor popoarelor. Să nu precupețim nimic pentru ca pacea, prietenia și colaborarea între popoare să triumfe pe întregul glob pă- mîntesc !în încheiere, doresc să exprim vii mulțumiri gazdelor noastre, președintelui Kekkonen, guvernului și poporului finlandez pentru ospitalitatea de care ne-am bucurat, pentru găzduirea acestei reuniuni, precum și guvernului și poporului elvețian care au găzduit și au asigurat condiții bune de lucru pentru faza a Ii-a a conferinței.Adresez, de asemenea, tuturor participanților la conferință cele mai bune urări, ru- gîndu-i să transmită popoarelor lor sentimentele de prietenie și urările cordiale de bunăstare, fericire și pace aleț poporului român !Vă mulțumesc pentru atenție. (Aplauze puternice).

cinematografie înregistrează pe 
peliculă acest moment istoric. 
Rînd pe rînd, înalții reprezen
tanți ai statelor participante iși 
pun semnătura pe Actul final 
al conferinței.

Semnătura, în numele Româ
niei socialiste, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu pe Actul final 
al conferinței — la a cărui ela
borare țara noastră, personal 
șeful statului nostru, și-au adus 
o contribuție remarcabilă, larg 
apreciată pe plan european și 
internațional — dă expresie ho- 
tăririi ferme a țării și poporului 
nostru de a milita și de aci îna
inte, împreună cu celelalte state 
semnatare, cu toate forțele iu
bitoare de pace, pentru înfăp
tuirea securității și cooperării 
în Europa, pentru instaurarea u- 
nei păci trainice in lumea în
treagă.

în încheierea ceremoniei, pre
ședintele tării-gazdă, Urho Kek
konen, a rostit o scurtă alocu
țiune, subliniind că semnarea a- 
cestui document exprimă hotă- 
rirea angajantă a statelor res
pective de a transpune în viață 
prevederile elaborate prin con
sens.

Aplauze îndelungi, reflectînd 
satisfacția generală, marchează 
momentul de încheiere al intil- 
nirii la cel mai inalt nivel, care 
încununează activitatea laborioa
să desfășurată de-a lungul a 
aproape trei ani, a primei Con
ferințe pentru securitate și coo
perare in istoria continentului.
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Cu prilejul prezenței la Helsinki

ÎNTÎLNIRI ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
® Cu tovarășul Leonid Brejnev • Cu tovarășul losip Broz Tito

La 1 august, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
a avut o intilnire cu tovară
șul Leonid Hici Brejnev, se
cretar general al Comitetului 
Centrai al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice,

• Cu președintele
Valery Giscard d’Estaing

Vineri la amiază, președin
tele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. s-a intilnit cu 
președintele Republicii Fran
ceze. Valery Giscard d’Es
taing.

La întrevedere au partici
pat tovarășii Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și 
George Macovescu. ministrul 
afacerilor externe.

împreună cu șeful statului 
francez se afla ministrul a- 
facerilor externe, Jean Sau- 
vagnargues.

Șefii de stat ai României 
și Franței s-au salutat cu 
multă cordialitate, expri- 
mîndu-și satisfacția pentru 
această intilnire. care are loc 
în spiritul tradiționalelor re
lații de prietenie dintre po
poarele celor două țări.

Președintele Valery Gis
card d’Estaing a adresat

• Cu cancelarul federal
Helmut Schmîdt

Freședintcle Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. s-a in
tilnit, vineri 1 august, cu 
Helmut Schmidt, cancelarul 
federal al Republicii Fede
rale Germania.

La întrevedere au partici
pat tovarășii Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. și 
George Macovescu, minis
trul afacerilor externe.

Cancelarul federal a fost 
însoțit de Hans-Dietrich 
Genscher. ministrul aface
rilor externe, și Gunther 
van Well, director general 
în M.A.E.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și cancelarul Hel
mut Schmidt și-au exprimat 
satisfacția pentru această 
intilnire, în cadrul căreia 
au abordat, într-o atmosferă 
de cordialitate, probleme de 
interes comun ale raporturi
lor româno—vest-germane, 

în cadrul convorbirii tovă
rășești a fost relevată în
semnătatea excepțională a 
Conferinței de la Helsinki 
pentru securitate si coope
rare in Europa.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Hid 
Brejnev au efectuat, de ase
menea, un schimb de păreri

calde felicitări președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru 
discursul rostit in fata Inal- 
ților Reprezentanți ai statelor 
participante la Conferința 
pentru securitate și coope
rare în Europa, pentru sa
lutul care a fost adresat cu
acest prilej și poporului
francez. în același timp, șeful 
statului francez a rugat
pe președintele Nicolae
Ceaușescu să transmită po
porului român salutul po
porului francez.

Mulțumind, președintele 
Nicolae Ceaușescu l-a feli
citat pe președintele Valery 
Giscard d’Estaing pentru ex
punerea sa la Conferința de 
la Helsinki, relevînd că a 
urmărit cu interes cuvînta- 
rea șefului statului francez.

Președinții României și 
Franței s-au referit apoi la 
unele aspecte ale bunelor 
raporturi de colaborare din
tre cele două țări, apreciin- 

sub semnul dorinței recipro
ce de a dezvolta relațiile po
litice. economice, tehnico- 
științifice și culturale din
tre cele două țări. în acest 
context a avut loc un schimb 
de vederi, ale cărui conclu
zii au reflectat interesul ce
lor două țări de a intensifica 
contactele în vederea pro
movării relațiilor pe multi
ple planuri, de a acționa în 
direcția intensificării coope
rării economice și relațiilor 
comerciale pe baze reciproc 
avantajoase.

Dialogul româno—vest-
german în problemele ac
tuale ale vieții internaționa
le a evidențiat poziții și 
puncte de vedere similare 
sau aprop’iate în ce privește 
aprecierea mutațiilor care 
au intervenit în lume, trans
formări ce își găsesc expre
sia în afirmarea cu vigoare 
a unor noi principii, a unei 
noi politici în relațiile dintre 

asupra dezvoltării și apro
fundării in continuare a le
găturilor frățești dintre Par
tidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, a colaborării din
tre România si Uniunea So
vietică pe plan politic, eco
nomic. tehnico-științific și 
in alte domenii.

du-se. în context, ca o do
vadă a interesului manifes
tat de ambele țări pentru 
dezvoltarea acestor relații, 
înțelegerile convenite in ca
drul convorbirilor dintre șe
ful statului român și pre
mierul francez, cu prilejul 
recentei sale vizite în Româ
nia. De ambele părți s-a ex
primat hotărîrea de a se 
traduce în viață acordurile 
și înțelegerile încheiate în
tre România și Franța, în 
cadrul vizitei primului mi
nistru Jacques Chirac.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a invitat pe pre
ședintele Valery Giscard 
d’Estaing să viziteze Roma
nia. Invitația a fost accepta
tă cu plăcere de șeful sta
tului francez, care a subli
niat că, în acest fel. va răs
punde vizitei pe care o va 
face în Franța președintele 
Nicolae Ceaușescu.

state. Au fost discutate, tot
odată. probleme ale vieții 
economice internaționale, 
subliniindu-se necesitatea 
soluționării lor pe o bază 
echitabilă, care să asigure 
progresul tuturor popoare
lor.

Apreciind pozitiv modul 
cum s-au desfășurat lucră
rile conferinței general-eu- 
ropene, președintele Nicolae 
Ceaușescu și cancelarul fe
deral Helmut Schmidt au 
fost de acord în a considera 
că rezultatele obținute con
stituie o primă etapă în di
recția înfăptuirii unei secu
rități reale și trainice pe 
continentul nostru, că ele 
reprezintă o bază pentru so
luționarea problemelor care 
rămîn incă în suspensie, 
pentru consolidarea cursu
lui spre o largă colaborare 
și înțelegere între națiunile 
europene și în întreaga 
lume.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a intil
nit, în cursul dimineții de 
vineri. cu tovarășul Iosip 
Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, președintele U- 
niunii Comuniștilor din Iugo
slavia.
Președintele Nicolae 

Ceaușescu și președintele 
Iosip Broz Tito au avut un 
schimb de vederi asupra Con
ferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, apreci

• Cu tovarășul Gustav Husak

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România. a 
avut, la 1 august, o intilnire 
cu tovarășul Gustav Husak, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia 
și președinte al Republicii 
Socialiste Cehoslovace.

La întîlnire a participat 
tovarășul Ștefan Andrei,

• Cu primul ministru Suleyman Demirel

La 1 august, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a întilnit cu 
primul ministru al Turciei, 
Suleyman Demirel.

La întrevedere au partici
pat tovarășii Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe.

Din partea turcă a partici
pat ministrul afacerilor ex
terne — Ihsan Sabri Cagla- 
yangil, precum și alte per
soane oficiale.

în timpul convorbirii au 
fost abordate probleme ale 
relațiilor politice, economi
ce, tehnico-științifice și cul
turale româno-turce, expri- 
mindu-se satisfacția ambelor 
părți față de dezvoltarea lor 

ind rezultatele obținute, fap
tul că din luările de cuvint 
ale înalților reprezentanți ai 
statelor participante, din des
fășurarea lucrărilor se degajă 
un spirit nou, constructiv.

S-a subliniat că aceasta 
creează condiții pentru desfă
șurarea în continuare, în vi
itor, a unor noi acțiuni ener
gice pentru aprofundarea și 
consolidarea cursului spre 
destindere și colaborare, pen
tru edificarea unor relații noi 
de egalitate și echitate pe 
continentul european.

membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Convorbirea care a avut loc 
s-a referit la evaluarea po
zitivă a spiritului în care s-a 
desfășurat și a rezultatelor 
cu care s-a încheiat Confe
rința pentru securitate și 
cooperare în Europa.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Gustav Husak au apreciat 
dezvoltarea fructuoasă a ra

ascendentă, pe baza înțele
gerilor realizate cu ocazia 
vizitei efectuate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
in Turcia. S-a afirmat ho- 
tărirea comună de a ini
ția noi acțiuni de am
ploare care să confere con
sistență sporită bunei co
laborări reciproc avantajoase, 
să asigure punerea in valoare 
a largilor posibilități existen
te în diferite domenii. S-a 
convenit ca, pînă la apropiata 
vizită a premierului turc în 
România, să fie întreprinse 
măsurile necesare pentru 
identificarea de noi domenii 
și forme de cooperare, în ve
derea ridicării pe o treaptă 
superioară a raporturilor de 
conlucrare dintre cele două 
țări.

S-a apreciat de comun 
acord că încheierea cu succes

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito 
au relevat cu deplină satis
facție evoluția deosebit de 
favorabilă a raporturilor ro- 
mâno-iugoslave și au consta
tat de comun acord că înțe
legerile și măsurile convenite 
în cadrul întîlnirilor la nivel 
înalt se înfăptuiesc cu succes, 
contribuind la strîngerea le
găturilor tradiționale de prie
tenie și colaborare frățească 
între popoarele, partidele și 
țările noastre.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă 
prietenie.

porturilor prietenești dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Ceho
slovacia, dintre cele două 
țări socialiste frățești. S-a 
convenit, totodată, să se în
treprindă noi pași în direcția 
amplificării relațiilor bilate
rale prin inițierea unor 
acțiuni de cooperare în do
menii de interes reciproc.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, to
vărășească.

a Conferinței europene mar
chează un moment important 
in evoluția vieții politice pe 
continent, deschizind o pers
pectivă nouă acțiunii tuturor 
statelor, tuturor popoarelor 
în vederea rezolvării pe cale 
politică a problemelor exis
tente și edificării prin efor
turi comune a unui sistem 
trainic de securitate. S-a re
levat necesitatea de a se con
tinua cu energie și perseve
rență efortutile pentru reali
zarea unei reglementări po
litice a situației din Cipru, 
care să asigure independența, 
suveranitatea și integritatea 
teritorială a acestui stat, 
conviețuirea și conlucrarea 
pașnică intre cele două co
munități.

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

• Cu tovarășul Erich Honecker

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, s-a întîlnit cu 
tovarășul Erich Honecker, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Socia
list Unit din Germania, con
ducătorul delegației Republi
cii Democrate Germane la 
Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa.

• Cu tovarășul Edward Gierek

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a în
tîlnit, vineri după-amiază, 
cu tovarășul Edward Gierek, 
primul secretar al Comitetu
lui Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, 
șeful delegației la Conferin
ța pentru securitate și coo
perare în Europa.

Au participat tovarășii 
Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și George 
Macovescu, ministrul aface
rilor externe.

Din partea polonă au luat 
parte Piotr Jaroszewicz, pre

® Cu președintele 
Francisco da Costa Gomes

Vineri, 1 august, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste 
România, l-a invitat pe ge
neralul Francisco da Costa 
Gomes, președintele Repu
blicii Portugalia, la un dejun, 
în cadrul căruia a avut loc o 
convorbire intre șefii de stat 
ai celor două țări.

Au participat tovarășii 
Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și George Macovescu. 
ministrul afacerilor externe.

în timpul convorbirii, care 
s-a desfășurat într-o ambian
ță de caldă cordialitate, cei 
doi șefi de stat au evocat cu 
plăcere și satisfacție con
vorbirile pe care le-au avut 
la București, reafirmind ho
tărîrea țărilor lor de a acțio
na ferm pentru promovarea 
pe multiple planuri a rela
țiilor dintre cele două po
poare în spiritul Tratatului 
de prietenie și colaborare 
dintre România și Portugalia.
Președinții Nicolae 

Ceaușescu și Francisco da 
Costa Gomes au reafirmat 
din nou convingerea că dez
voltarea raporturilor de 
colaborare în domeniile poli
tic. economic, tehnico-știin
țific și cultural servesc inte
reselor celor două popoare, 
propășirii lor pe calea pro
gresului economic și social, 
cit și cauzei, păcii și înțelege
rii în Europa și în întreaga 
lume.

Cei doi șefi de stat au 
efectuat, de asemenea. un 
schimb de opinii cu privire 
la Conferința europeană de 
la Helsinki. S-a relevat im
perativul dezvoltării .rezulta
telor înregistrate pînă acum 
în cadrul conferinței, conti

într-o atmosferă de caldă cordialitate, tovarășii Nittilae Ceaușescu și Erich Horfeckșr, apreciind cu satisfacție bunele raporturi statornicite între popoarele țărilor noastre, au exprimat dorința de a dezvolta relațiile politice, economice, tehnico-științifice șl culturale dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană, legăturile frățești de priete

ședintele Consiliului de Mi
niștri, și Ștefan Olszowski, 
ministrul afacerilor externe.

Tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Edward Gierek 
s-au întreținut, cordial — 
de ambele părți subliniin
du-se bunele raporturi de 
colaborare prietenească din
tre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez — cu privire 
la extinderea și adîncirea 
colaborării in diferite do
menii de interes reciproc, 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Popu
lară Polonă, in folosul con
strucției socialiste in cele 
două țări, cauzei socialismu
lui și cooperării internațio
nale.

nuarea pe această linie a 
procesului de edificare și 
consolidare a securității eu
ropene.

Președintele Francisco da 
Costa Gomes a reînnoit in
vitația adresată președintelui 

nie și solidaritate statorni
cite între cele două partide, 
în interesul ambelor state, al 
cauzei socialismului și păcii.Au fost, de asemenea, a- bordate probleme privind Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, ale continuării procesului de edificare a securității pe continentul nostru, precum și u- nele aspecte ale actualității vieții internaționale..

în timpul întâlnirii au fost 
abordate unele probleme 
actuale ale vieții internațio
nale, îndeosebi cele privind 
Conferința europeană și im
plicațiile sale pozitive asu
pra climatului de colaborare 
și ințelegere de pe continen
tul nostru, subliniindu-se în 
acest cadru necesitatea de a 
se. acționa pe mai departe 
pentru continuarea și adin- 
cirea procesului de edifica
re a securității, pentru con
solidarea cursului spre des
tindere și cooperare în în
treaga lume.

întilnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, to
vărășească.

NicolaCeaușescu de a face 
o vizită oficială în Portu
galia.

Mulțumind, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a ex
primat din nou plăcerea de 
a răspunde acestei invitații.



SiMBĂTÂ 2 AUGUST 1975„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 4

Telegramă de la bordul avionului 
prezidențial

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Finlanda, URHO 
KEKKONEN, următoarea telegramă :

Părăsind teritoriul Finlandei, doresc să vă exprim — și pe 
această cale — calde mulțumiri pentru ospitalitatea de care ne-am 
bucurat in zilele participării noastre la Conferința general-euro- 
peană la nivel inalt, găzduită de frumoasa capitală a țării dum
neavoastră.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa cordiale urări de sănă
tate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul 
finlandez prieten.

PRIMIRE LA
PRIMUL MINISTRU
AL GUVERNULUI

Primul ministru al guvernului 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu, a 
primit, vineri la amiază, în vi
zită protocolară de prezentare 
pe Hassan Aii Daoud, ambasa
dorul Republicii Arabe Egipt la 
București.

INTiLNlRE
La 1 august a.c., tovarășii Iosif 

Banc, membru supleant al Comi

tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., secretar al C.C. al 
P.C.R., și Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.C.R., s-au intilnit 
cu tovarășul Jean Pierre Gue- 
niat, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Elvețian al 
Muncii, care și-a petrecut con
cediul de odihnă în țara noastră.

Cu acest prilej, a avut loc o 
discuție tovărășească privind 
preocupările actuale ale celor 
două partide.

CONVENȚIE
Vineri dimineața a avut loc 

la Ministerul Afacerilor Externe 
schimbul instrumentelor de ra
tificare a Convenției dintre Re
publica Socialistă România și

Republica Federală Germania 
privind evitarea dublei impuneri 
asupra veniturilor și averii și a 
Protocolului la această Conven
ție, încheiate la Bonn la 29 iu
lie 1973.

Schimbul a fost efectuat de 
Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe și de 
Erwin Wickert, ambasadorul Re
publicii Federale Germania 1» 
București.

TELEGRAMĂ
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România. 
George Macovescu, a primit o 
telegramă de mulțumire din 
partea ministrului relațiilor ex
terne al Republicii Columbia, 
Idalecio Lievano Aguirre, pentru 
felicitările transmise cu prilejul 
Zilei naționale a tării sale.

ACȚIUNE

PIONIEREASCĂ
Vineri, 73 de echipaje pionie

rești din școlile județului Argeș, 
numârind peste 800 de membri, 
au pornit in acțiunea „Asaltul 
Carpaților" — ediția 1975.

Cu acest prilej, ei vor marca 
trasee turistice, vor planta plă
cuțe și panouri indicatoare, vor 
îngriji potecile de munte și mo
numentele naturii din masivele 
muntoase argeșene ale Carpați- 
lor : Făgăraș. Iezer, Păpușa și 
Piatra Craiului.

Ședința unor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale
Vineri, 1 august, a avut loc 

ședința comună a Comisiei pen
tru politica externă și coope
rarea economică internațională 
și a Comisiei constituționale și 
juridice ale Marii Adunări Na
ționale. prezidată de către tova
rășul Corneliu Mănescu, pre
ședintele Comisiei pentru poli
tica externă și cooperarea eco
nomică internațională.

Comisiile au examinat și dis

cutat, din însărcinarea Consiliu
lui .de Stat, Proiectul de decret 
pentru ratificarea Acordului pri
vind relațiile comerciale între 
Republica Socialistă România și 
Statele Unite ale Americii, sem
nat Ia București, la 2 aprilie 1975, 
care a fost prezentat în fața de- 
putaților de către tovarășul Ni- 
colae M. Nicolae. ministru se
cretar de stat la Ministerul Co-

merțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale.

în urma dezbaterilor, Comisia 
pentru politica externă și coo
perarea economică internațio
nală și Comisia constituțională 
și juridică ale Marii Adunări 
Naționale au avizat favorabil, 
în unanimitate. Proiectul de de
cret.

Raportul comisiilor a fost îna
intat Consiliului de Stat.

AU ÎNCHEIAT RECOLTATUL
CEREALELOR

Oamenii muncii din agricultu
ra județului Vilcea au încheiat 
recoltarea cerealelor păioase în 
întreprinderile agricole de stat 
și cooperativele de producție, 
lucrare terminată, cu 15 zile mai 
devreme decit in anul trecut.

In telegrama adresată cu a- 
cest prilej tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de către Biroul 
Comitetului județean Vilcea al 
P.C.R. se scrie, intre altele :

Ferm notăriți să recuperăm în 
cel mai scurt timp toate pierde
rile provocate de calamitățile 
naturale, am însămințat pîna a- 
cum 4 500 hectare cu porumb, 
legume și furaje in cultură 
succesivă și depunem în conti
nuare toate eforturile pentru în- 
sămințarea grabnică a unor su

prafețe cit' mai întinse. Urmînd 
prețioasele dumneavoastră indi
cații ne-am organizat mai bine 
munca pentru a asigura efec
tuarea la timp și de calitate a 
tuturor lucrărilor agricole, pen
tru ca să obținem recolte cit 
mai mari, pe măsura sarcinilor 
sporite ce revin agriculturii.

Vă asigurăm, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
alături de întregul nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii 
din agricultura județului Vilcea 
nu ne vom precupeți energiile 
pentru a traduce neabătut in 
viață hotârîrile Congresului al 
XI-lea al partidului, pentru con
tinua înflorire și prosperitate a 
scumpei noastre patrii.

I.D.M.S. BUCUREȘTI
Str. Vasile Conta nr. 16
ÎNCADREAZĂ urgent
• ȘEF BIROU RATE — 

ABSOLVENT AL tNVAȚA- 
MÎNTULUI SUPERIOR E- 
CONOMIC ȘI 8 ANI VE
CHIME ÎN SPECIALITATE ;

• REVIZORI PRINCIPALI 
DE GESTIUNE ;

• TEHNICIAN PRINCI
PAL AUTO ;

• CONTABILI (PRINCI
PALI) ;

• VÎNZATORI PIESE DE 
SCHIMB AUTO-MOTO ;

• CASIERI ;
• EXECUTORI JUDECĂ

TOREȘTI ;
• MUNCITORI NECALI- 

FICAȚI ;
Relații: Telefon 12 89 18, 

zilnic intre orele 12—15.

«i.

TU I

Ziua Marinei Republicii Socialiste România
Mari perspective 

dezvoltării 
navigației românești
Momentul prilejuit de Ziua 

Marinei nu este numai unul 
festiv ci și o nouă ocazie de a 
face un bilanț al activității noas
tre de pină acum, de a ne reîn
noi angajamentele luate și de 
a asigura încă o dată conducerea 
partidului și statului nostru că 
toți marinarii, ceilalți oameni ai 
muncii din marina civilă româ
nească sint hotărîți să nu pre
cupețească nici un efort pentru 
transpunerea în viață a istorice
lor hotăriri ale Congresului al 
XI-lea al partidului.

Tradițiile navigației românești 
sint dintre cele mai vechi in 
Europa. Este cunoscut faptul că 
strămoșii noștri daci navigau din 
cele mai vechi timpuri pe Du
năre. Descoperirile arheologice 
de la Constanța și Mangalia a- 
testă faptul că străvechile por
turi Tomis și Callatis primeau 
vizita unor corăbii mari care na
vigau pe Marea Neagră și Me- 
diterana. Mircea cel Bătrin și 
Mihai Viteazul, ca să ne oprim 
numai la acești doi mari domni
tori ai Țării Românești, aveau 
o flotă puternică pe care au fo
losit-o atît pentru negoț, cit și 
în războaiele purtate cu cotro
pitorii străini. Despre o organi
zare de stat însă, a marinei 
noastre civile putem vorbi abia 
după 1890 cind se înființează 
Navigația Fluvială Română, care 
avea in dotare un remorcher și 
patru șlepuri. Punerea în toate 
drepturile ei a activității de na
vigație și de construcții de nave 
la noi in țară se face însă abia 
in anii socialismului. An de an, 
cincinal de cincinal, numărul 
navelor din dotarea flotei noas
tre civile crește, capacitatea de 
transport de asemenea. Dacă in 
1950 flota noastră civilă mariti
mă dispunea de 9 nave a căror 
capacitate era de 32 600 tdw, as
tăzi ea dispune de peste 100 de 
nave moderne a căror capacita
te de transport este de peste 
1 000 000 tdw. Este de relevat 
faptul că in prezent transpor
tului maritim îi revine mai bine 
de jumătate din traficul inter
național de mărfuri al țării. A- 
nual, numai prin Portul Con
stanța se derulează aproape 
25 000 000 tone marfă. Navele ro
mânești poposesc in peste 300 
de porturi și duc salutul nostru 
de pace și prietenie in peste 120 
de țări ale lumii. Dar dacă pină 
nu de mult vapoarele plecau din 
porturile noastre cu grîne și ma-. 
terii prime ce se prelucrau în 
alte țări și se întorceau cu ma
șini și utilaje fabricate acolo, 
astăzi vapoarele românești se 
întorc in țară cu materii prime

care sint prelucrate in marile 
combinate, în uzinele și fabri
cile noastre și pleacă spre alte 
țări cu produse finite, mașini și 
utilaje fabricate in România. 
Este și acesta un fapt care 
ilustrează pregnant dezvoltarea 
impetuoasă a economiei româ
nești în ultimii ani.

Directivele Congresului al 
XI-lea al P.C.R. deschid noi și 
mari dimensiuni dezvoltării flo
tei maritime și fluviale româ
nești. în cincinalul viitor, capa
citatea flotei noastre va spori 
de 2,2—2,4 ori în așa fel incit în 
1930 capacitatea ei să depășeas
că 3 000 000 tdw. Se va urmări 
în continuare dotarea cu nave 
de capacitate sporită, precum și 
amenajarea porturilor pentru 
preluarea și predarea mărfuri
lor conteinerizate, mecanizarea 
și automatizarea operațiunilor de 
încărcare și descărcare. O creș
tere puternică în cadrul ramurii 
o va înregistra și transportul 
fluvial care va spori in cincina
lul viitor cu 70—90 la sută față 
de 1975. Pe Dunăre vor apărea 
noi porturi, noi șantiere navale 
și se va mări capacitatea celor 
existente. în următorul cincinal 
producția internă va asigura cir
ca 90 la sută din necesarul de 
dotare al flotei maritime de 
transport a țării. Se va dezvol
ta in mod deosebit construcția 
de nave, mineraliere și petrolie
re de mare capacitate, nave spe
cializate și se va urmări reali
zarea în țară a instalațiilor ne
cesare pentru echiparea navelor. 
In 1976 va fi lansat la apă pri
mul mineralier românesc de 
150 000 tdw, „Independența", con
struit în Șantierul Naval din 
Constanța, urmînd ca după 1980 
să se treacă la construcția nave- 

zlor de peste 250 000 tdw.
Sarcinile mari care stau în 

fața activității de navigație ro
mânești, dezvoltarea fără pre
cedent a flotei noastre civile, 
maritime și fluviale creează un 
nou teren de afirmare pentru 
mii de tineri din țara noastră 
care vor îmbrățișa temerara și 
frumoasa meserie de marinar. 
Prin înființarea în urmă cu trei 
ani a Institutului de marină din 
Constanța s-au asigurat atit con
dițiile necesare pregătirii supe
rioare a viitoarelor generații de 
marinari cit și continuarea pe 
noi trepte a tradițiilor marinei 
românești.

Cpt. de rangul I 
DUMITRU MUNTEANU 

Comandantul 
Comandamentului Marinei 

civile

Manifestări dedicate Congresului al X-lea ai U.T.C,
și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R

DIN ARENELE SPORTULUI DE MASĂ
româncă 

obținut 
in cadrul 

care

• NUMEROASE 
CONGRESULUI 
A U.A.S.C.R."

ORDIN DE ZI
al ministrului apărării naționale 
al Republicii Socialiste România

în acest an. la 3 august, sărbătorim tradițio
nala Zi a Marinei -Republicii Socialiste România, 
in condițiile în care întregul nostru popor, mun
cind cu abnegație și dăruire, inscrie remarcabile 
succese în opera de înfăptuire a mărețului Pro
gram de edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism, adoptat de cei de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

Continuatori ai unor glorioase tradiții marină
rești. înflăcărați de un nemărginit devotament 
față de patrie, popor și partid, marinarii țării iși 
îndeplinesc cu abnegație și răspundere misi
unile Încredințate. • cinstind această sărbătoare 
cu insemnate realizări. înfăptuind neabătut or
dinele tovarășului Nicolae Ceaușescu — coman
dantul suprem al forțelor armate — marinarii 
militari iși perfecționează necontenit pregătirea 
de luptă, politică și de specialitate, dau o mare 
atenție cunoașterii mijloacelor de luptă moderne 
din înzestrare. întăririi ordinii și disciplinei mi
litare. Formîndu-se la școala politică a armatei 
ca ostași și cetățeni de nădejde, marinarii mili
tari sint gata in orice moment ca. împreună cu 
militarii celorlalte arme, cu întregul popor, să 
apere cuceririle revoluționare, libertatea, inde
pendența și suveranitatea patriei.

Cu succese de prestigiu se prezintă și marina
rii flotei comerciale, care slujesc cu credință și

NADIA COMANECI, 
DIN NOU PE PRIMUL 

LOC
Tinăra gimnastă 

Nadia Comaneci a 
o strălucită victorie
concursului preolimpic 
se desfășoară la Montreal cu 
participarea a 46 de sportive 
totalizind 76.85 puncte.

Campioana europeană ab
solută s-a clasat pe primul 
loc la individual compus, 
totalizind 76.85 puncte,

în clasamentul general, 
Nadta Comăneci a fost ur
mată de cunoscuta gimnastă 
sovietică Nelli Kim — 76,50 
puncte O comportare remar
cabilă a avut și cea de-a 
doua reprezentantă a Româ
niei in concurs. Teodora Un- 
gureanu. care a ocupat locul 
trei, cu 75,50 puncte.

CONCURSURI DOTATE CU TROFEUL „CUPA 
AL X-LEA AL U.T.C. Șl A CONFERINȚEI A X-A 
800 DE ECHIPE ȘCOLARE LA O COMPETIȚIE A 
TINERELOR SPERANȚE LA OINĂ

natație. pistele de 
terenurile amena-

Debut fructuos la C 
de caiac-canoe

M

Ada 
Bel- 

în-
Vineri, pe apele lacului 

Ciganlija din apropiere de 
grad, s-au desfășurat alte 
treceri preliminarii ale campio
natelor mondiale de caiac-ca
noe. Seria I a probei de canoe-1 
(500 m) a fost ciștigată de Ivan 
Patzaichin (România) cu timpul 
de l’57”35/100. iar seria a Il-a 
a probei de caiac-2 (500 m) a 
revenit echipajului român La- 
rion Serghei-Policarp Malîhin 
— cu l’37”19400. Un alt echi
paj al României (Danilov-Simi- 
onov) a ciștigat seria a doua a 
probei de canoe (500 m). La fe
minin. tot in preliminarii, echi
pajul de caiac al României (Mi- 
horeanu. Ivanov. Nichiforov, 
Orlov) s-a clasat pe primul loc 
în seria respectivă cu 1’42” 
90400. S-a calificat în continua
re și echipajul masculin al 
României de caiac 4X500 m, 
cronometrat în 7’25” 66400. V. 
Di ba a ocupat locul 3 Ia caiac 
simplu.

Astăzi și miine au loc alte 
mifinale și cele 18 finale 
probelor.

„Naționalele" 
de atletism

Bazinele de 
alergări, ca și 
jate pentru jocurile pe echipe 
găzduiesc, in această perioadă, 
interesante concursuri de masă, 
la care iși dispută intiietatea un 
număr mare de tineri și elevi. 
Ei se intrec in cadrul popularei 
competiții dotate cu 
„Cupa Congresului al 
U.T.C. și a Conferinței 
U.A.S.C.R.", avind în 
16 discipline sportive : 
volei. oină, fotbal, 
handbal, tenis de cimp și tenis 
de masă. înot, tir, orientare tu
ristică. ciclism, gimnastică, po
pica, șah și trîntă.

în județele Bacău și Prahova, 
la prima etapă au participat 
peste 20 000 de tineri și elevi 
Cu acest 
localități 
sfirșit de 
te acțiuni

trofeul 
X-lea al 
a X-a a 
program 
atletism, 
baschet.

prilej. în mai multe 
s-au desfășurat, la 

săptămînă, interesan- 
de masă, sub formă

de duminici cultural-sportive, la 
care au evoluat ansambluri ar
tistice și numeroase formații 
sportive. în Capitală, asemenea 
manifestări au loc la complexele 
sportive „Voinicelul". „Cireșa- 
rii", „Titan" și „Pantelimon" 
ș.a.

Mai multe formații de volei și 
oină din țară se pregătesc pen
tru etapa județeană și faza fi
nală pe țară a „Cupei Congre
sului". Amintim că jocurile fi
nale se vor disputa la Bucu
rești, între 24 și 27 august, reu
nind campioanele pe județe. 
Printre protagonistele întreceri
lor de oină se numără : Bi
ruința Gherăiești (Neamț), ciș- 
tigătoarea ediției de anul trecut 
a „Cupei U.T.C.". Viață nouă- 
Olteni (Teleorman). Avintul 
Curcani (Ilfov), Radu Negru 
(Ialomița), Drum nou — Boureni 
(Dolj), Recolta Crasna (Gorj) și

Avintul Frasin (Suceava). La 
jocurile finale din Capitală vor 
evolua 120 de echipe (80 forma
ții feminine și masculine de vo
lei și 40 de oină), cuprinzînd a- 
proape 1 500 de sportivi.

Un frumos succes cunoaște și 
tradiționala competiție școlară 
de oină „Cupa speranțelor", 
care a reunit la etapa de masă 
aproape 800 de echipe, oferind 
dispute deosebit de pasionante. 
Pe această linie se situează în
trecerile din județul Botoșani. Ia 
care au participat 92 de forma
ții școlare, Maramureș (46 de e- 
chipe), Neamț (39 de echipe). 
Ialomița (46 de echipe). Cluj- 
Napoca (20 de echipe). Săptămi- 
na viitoare, la Roman se va des
fășura etapa finală a „Cupei 
speranțelor", reunind cele mai 
bune formații clasate pe prime
le locuri la faza județeană. în
trecerile sint programate între ‘ 
8 și 10 august. Ultimele două e- 
diții au fost cîștigate de forma
ția Școlii generale din comuna 
Turnu Roșu, județul Sibiu.

M. LERESCU

Comitetul U.T.C. al Secto
rului 1 din Capitală organi
zează, în ziua de 3 august 
1975. pe stadionul Tineretu
lui, „ȘTAFETA CULTURAL- 
SPORTIVA' ' “ - ~
gresuiui al 
celei de a 
U.A.S.C.R.

Citeva 
amplul program : orele 9.00 : 
defilarea sportivilor și for
mațiilor artistice ; orele 9,20: 
înminarea ștafetei: orele 9,45: 
demonstrații de : lupte, box, 
judo. haltere. gimnastică, 
susținute de secțiile de per
formanță din cluburile spor
tive : Steaua, Dinamo. Rapid. 
Olimpia. Constructorul. Vo
ința, Clubul Sportiv Școlar : 
orele 10 : concurs popular de 
tir. concurs de atletism, ten
tativă de recorduri persona
le și republicane, jocuri spor
tive. volei, handbal, rugby ; 
orele 17 : fotbal feminin : 
Unirea Tricolor — Carmen : 
între orele 18—20 : program 
cultural-artistic: grupul vocal 
instrumental Memfis. narada 
soliștilor vocali : Păunită 
Ionescu, Nineta Ichfm, Doru 
Stănculescu. recitatori, taraf 
si dansuri populare, momen
te vesele, suprize, DANS.

.“ dedicată Con- 
X-lea al U.T.C. și 
X-a Conferințe a

amănunte din

sc
ale

din 
_____ ______ vineri 
campionatele de atletism ale ță
rii noastre. In ultima zi de con
curs au fost stabilite citeva per
formanțe valoroase. Astfel, 
sprinterul Toma Petrescu a ciș- 
tigat proba de 200 m plat cu 
timpul de 20’5110 (nou record 
national), iar Valentina Cioltan 
a aruncat greutatea la. 18,73 m 
(nou record al tării). Alte rezul
tate ' masculin — disc: l. Nagy 
— 60.10 m : 800 m plat : Gh. 
Ghipu - T47"7/10; 400 m gar
duri : Gh Ruțoi — 50"9/10 ; lun
gime : C. Corbu — 7.75 m: 5 000 
m plat : l. Floroiu — 13'46”2/1O; 
ciocan : T. Stan — 65,70 m ; fe
minin — inălțime : Virginia 
Ioan — 1,85 m.

Pe stadionul Republicii 
Capitală s-au încheiat i

dăruire patria sub faldurile pavilionului tricolor, 
pe întinsul mărilor și oceanelor, dueînd în lume 
mesajul de pace, prietenie și colaborare al po
porului român cu toate națiunile. în același 
timp, muncitorii, tehnicienii și inginerii _ de la 
șantierele navale și din porturile maritime și 
fluviale nu-și precupețesc eforturile pentru în
deplinirea sarcinilor trasate de partid privind 
construcția de nave, extinderea și modernizarea 
porturilor. îmbunătățirea activității de producție 
sub toate aspectele.

Cu ocazia acestei sărbători, adresez calde feli
citări întregului personal al Marinei României 
socialiste și-i urez noi și importante succese in 
îndeplinirea exemplară a tuturor misiunilor în
credințate de partid și guvern.

★
Trăiască Partidul Comunist Român — condu

cătorul incercat al poporului, inspiratorul și or
ganizatorul tuturor victoriilor noastre !

Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie— 
Republica Socialistă România !

Trăiască Marina României socialiste !
Ministrul apărării naționale 

General de armată ION IONIȚĂ

LA TEMPERATURA
RESPONSABILITA ȚII

ȘI A TINEREȚII
Miine, în prima duminică a 

lui august, marinarii patriei — 
navigatori din flota comercială, 
constructori de nave, lucrători 
din porturi, ostași — iși săr
bătoresc tradiționala lor zi. O 
zi de trecere în revistă a suc
ceselor dobindite pină in pre
zent, un prilej de intensificare a 
eforturilor în muncă in întâm
pinarea apropiatei sărbători na
ționale a poporului nostru — 
cea de-a XXXl-a aniversare a 
eliberării de sub dominația fas
cistă.

— Pe nava comandată de lo
cotenentul major Aurel Stoiciu 
am ajuns intr-o recentă după- 
amiază toridă. Tocmai se pregă- 

în larg. In scurt 
gata 

echi- 
toții

tea să iasă 
timp, pregătirile au fost 
și comandantul a ordonat 
parea. Am îmbrăcat cu 
șubele, ne-am tras căciulile îm
blănite pe cap și nava s-a pus 
în mișcare. Am părăsit portul 
executând un veritabil slalom 
printre balize. în scurtă ‘ vre
me. vedeta a inceput să se înal
te pe aripi, abia atingînd 
Abia atunci am înțeles de 
fusese nevoie de șube și 
ciuli : pe măsură ce viteza creș
tea și nava „înghițea" mai ra-

apa. 
ce 

cd-

pid 
mai 
muște, pmă cind am simțit real
mente că era ger.

Am avut
că marinarii trăiau la o altă 
temperatură, 
tură înaltă 
ponsabilității și tinereții. Ei iși 
continuau 
acționau 
xemplar. 
deslușea 
contribui , __ __
grală și la cote calitative supe
rioare a angajamentului pe care 
uteciștii din Marina militară și 
l-au asumat în cinstea celui 
ce-al X-lea Congres al Uniunii 
Tineretului Comunist. Ei s-au 
legat, cu puțin timp in urmă, la 

consfătuirea activului U.T.C. pe 
armată, să muncească și să se 
instruiască astfel incit majori
tatea navelor și. subunităților să 
cucerească titlul de „Navă de 
frunte" și, respectiv, de „Sub
unitate de frunte", 85 la sută 
dintre ostași să devină militari 
de frunte, iar 90 la sută dintre 
radiotelegrafiști să obțină ca
lificarea de „Specialist de cla
să". Un angajament îndrăzneț a 
cărui înfăptuire presupune de

milele, aerul- devenea tot 
înțepător, apoi a prins să

insă convingerea
la o tempera- 
- aceea a res-

lucrul
energic, prompt. 
In toate acestea 

clar hotărirea de 
la înfăptuirea

INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREȘTI ANUNȚĂ

nestingheriți, 
e- 
se 
a 

inte-

SCOATEREA LA CONCURS A UNOR POSTURI DIDACTICE
1. Șef de lucrări la Catedra 

Organizare și conducere indus
trială Facultatea Energetică la 
disciplinele : „Conducerea acti
vității întreprinderilor energeti
ce" și „Coordonarea tehnico-eco- 
nomică a obiectivelor energeti
ce" poziția 16 din statul de 
funcțiuni :

2. Șef de lucrări la Catedra 
Tehnologie electronică și fiabili
tate Facultatea Electronică și 
telecomunicații la disciplinele : 
„Construcția aparaturii electro
nice și a calculatoarelor". „Teh
nologia fabricației și construcția 
echipamentelor de telecomandă", 
„Construcția și fiabilitatea apa
raturii radio" și „Laborator de

‘ electronică" poziția 9 din statul 
de funcțiuni ;

3. Șef de lucrări la Catedra 
Tehnologie electronică și fia
bilitate, Facultatea Electro
nică și telecomunicații la dis
ciplinele : „Construcția și fia
bilitatea aparaturii radio", 
„Construcția, tehnologia și fia
bilitatea echipamentelor și te
lecomandă", „Construcția, teh
nologia și fiabilitatea echipa
mentelor electronice" și „Labo
rator de electronică" poziția 10 
din statul de funcțiuni ;

4. Șef de lucrări la Catedra 
Tehnologia construcțiilor de ma
șini Facultatea Tehnologia con
strucțiilor de mașini la discipli
nele : „Toleranțe și control teh
nic". „Mașini-unelte pentru pre

lucrarea metalelor și S.D.V.-uri" 
și „Tehnologia construcției de 
mașini", poziția 13 din statul de 
funcțiuni :

5. Șef de lucrări la Catedra 
Tehnologia construcțiilor de ma
șini, Facultatea Tehnologia con
strucțiilor de mașini la discipli
nele’: „Scule așchietoare și dis
pozitive", „Mașini-unelte și con
trol dimensional", ..Bazele cer
cetării experimentale" și „Pro
iectarea dispozitivelor", poziția 
14 din statul de funcțiuni ;

6. Lector la Catedra de Mate
matici I, Facultatea Transpor
turi la disciplinele : „Matema
tici superioare" și „Matematici", 
poziția 16 din statul de func
țiuni ;

7. Asistent la Catedra Rezis
tența materialelor, Facultatea 
Tehnologia construcțiilor de ma
șini la disciplinele : „Probleme 
speciale de rezistența materia
lelor. elasticitate și plasticitate". 
„Rezistența materialelor" și 
„Mecanică și rezistența materia
lelor", poziția 25 din statul de 
funcțiuni :

8. Asistent la Catedra Turnă
torie, Facultatea Metalurgie la 
disciplinele : „Tehnologia for
mării", „Modelărie" și ..Tehnolo
gia turnării", poziția 19 din sta
tul de funcțiuni ;

9. Asistent la Catedra Geome
trie descriptivă și desen II. Fa
cultatea Mecanică agricolă la 
disciplinele : „Geometrie de-

scriptivă și desen" și „Desen 
tehnic", pozițiile 15 și 16 din 
statul de funcțiuni ;

10. Asistent la Catedra Geo
metrie descriptivă și desen II, 
Facultatea Mecanică agricolă la 
disciplina „Desen tehnic", pozi
ția 17 din statul de funcțiuni ;

11. Asistent la Catedra Orga
nizare și conducere industrială, 
Facultatea Energetică la disci
plinele : „Organizarea. condu
cerea și analiza activității eco
nomice", „Organizarea și pla
nificarea întreprinderilor". „Con
ducerea unităților industriale" și 
„Organizarea și analiza activi
tății economice", poziția 22 din 
statul de funcțiuni :

12. Asistent la Catedra Meta
lurgia metalelor neferoase și 
prepararea minereurilor, Facul
tatea Metalurgie la disciplinele : 
„Procedee speciale, metalurgia 
neferoasă", „Tehnologia obține
rii aluminiului", „Metale ușoare 
și rare". „Tehnologia metale
lor" și „Tehnica reacțiilor în 
metalurgie", poziția 18 din sta
tul de funcțiuni ;

13. Asistent la Catedra Elec
tronică aplicată, Facultatea 
Electronică și telecomunicații la 
disciplinele : „Dispozitive elec
tronice și electronică industria
lă". „Electronică aplicată in in
stalațiile electro-energetice". 
„Electronică industrială". „Elec
tronică aerospațială", „Metode 
optice de prelucrarea informa-

ției", „Electronică și elemente 
de automatizări", „Televiziune" 
și „Aparatură electronică pentru 
telemăsurători", poziția 23 
statul de funcțiuni ;

14. Asistent cu normă de 
cetare științifică la Catedra 
zâne și turbine cu abur și gaze, 
Facultatea Mecanică, poziția 14 
din statul de funcțiuni ;

15. Asistent la Catedra Geo
metrie descriptivă și desen I, 
Facultatea Tehnologia construc
țiilor de mașini la disciplina 
„Desen tehnic", pozițiile 25. 26, 
29 și 30 din statul de funcțiuni :

16. Asistent la Catedra ■ de 
Mecanică și teoria mecanisme
lor, Facultatea Mecanică agrico
lă la disciplinele : „Mecanică și 
rezistența materialelor" și „Me
canică tehnică", poziția 40 din 
statul de funcțiuni ;

17. Șef de lucrări la Catedra 
de Motoare cu ardere internă, 
Facultatea Mecanică la discipli
nele : „Studiul arderii în mași
nile termice", „Procese termice 
în motoarele cu ardere internă", 
„Motoare termice de tracțiune", 
„Poluarea produsă de autovehi
cule și metode de combatere" 
și „Bazele cercetării experimen
tale a mașinilor termice", poziția 
12 din statul de funcțiuni. (Acest 
text anulează alineatul de la 
mărul curent 13 din anunțul 
blicat în Buletinul Oficial 
126 din 30 iunie 1975).

Candidații la concurs

din

nu- 
pu- 
nr.
vor

depune la secretariatul rectora
tului Institutului politehnic din 
București, Splaiul Independenței 
nr. 311—313, etaj II. camera nr. 
219, in termen de 30 de zile de 
la data publicării acestui anunț 
în Buletinul Oficial pentru pos
turile de șef lucrări și lector șl 
in termen de 15 zile pentru pos
turile de asistent, cererea de în
scriere, împreună cu actele pre
văzute de Legea nr. 6 privind 
Statutul personalului didactic 
din Republica Socialistă Româ
nia. publicată în Buletinul Ofi
cial. Partea I, nr. 33 din 15 mar
tie 1969 și de Instrucțiunile Mi
nisterului . Educației și învățâ- 
mintului nr. 84539/1969.'

Concursul se va ține la recto
ratul Institutului politehnic din 
București în termen de 3 luni de 
la data expirării termenului de 
înscriere la concurs pentru pos
turile de șef de lucrări și lector 
și în termen de 15 zile pentru 
posturile de asistent.

Cei care funcționează într-o 
instituție de în’Vățămint superior 
sint obligați să comunice în 
scris, rectorului acesteia, în
scrierea la concurs.
Actele necesare înscrierii la 
concurs :
— Cererea de înscriere, 1 exem

plar ;
— Memoriul de activitate știin

țifică. tehnică, didactică și

socială în 3 exemplare ;
— Lista lucrărilor publicate sau 

in curs de publicare, in 3 
exemplare ;

— Lucrările de. specialitate 
elaborate, 1 exemplar ;

— Autobiografia. în 2 exem
plare ;

— Aprecierea activității profe
sionale și sociale, eliberată de 
instituția unde candidatul iși 
are funcția de bază, 1 exem
plar, insoțită de o adresă in 
care să se menționeze că s-a 
obținut avizul favorabil al 
Secretariatului Comitetului 
județean, respectiv municipal 
al P.C.R. pentru înscrierea Ia 
concurs ;

— Copie legalizată de pe diplo
ma de studii superioare și de 
pe anexa acesteia. 1 exem
plar ;

— Copie legalizată de pe diplo
ma de doctor, 1 exemplar ;

— Adeverință de vechime de 
muncă cu precizarea funcți
ilor în care a activat. 1 exem
plar ;

— In cazul în care diploma de 
studii superioare sau aceea de 
doctor este obținută în străi
nătate se va depune tradu
cerea legalizată de pe aces
tea, 1 exemplar, precum • șf 
copie legalizată de pe adresa 
Ministerului Educației și în- 
vățămintului privind echi
valarea acesteia. 1 exemplar.

fapt rezultate remarcabile la 
toate categoriile de pregătire, 
in toate domeniile de activitate.

Dar uteciștii marinari • mili
tari știau că au de partea lor 
pasiunea și dăruirea in muncă, 
înalta conștiință a datoriei, im
boldul jurămintului de credin
ță făcut patriei, elanul virstei 
lor. Toate acestea le-au ampli
ficat forțele, le-au dinamizat 
căutările. Așa s-a născut de 
pildă, in unitatea de nave unde 
secretar al comitetului U.T.C. 
este locotenentul Virgil- Lupoa- 
te, inițiativa intitulată „Pe fie
care milă parcursă la bord — 
un număr cit mai mare de acti
vități". Evident, acțiunea vizea
ză folosirea integrală și inten
sivă a timpului, atit pentru in
struirea cit și pentru educarea 
tinerilor ostași.

Asemenea acțiuni s-au născut 
și in alte organizații. Și ele și-au 
arătat deja roadele. De pildă, 
tinerii marinari din unitatea de 
nave amintită nu numai că au 
realizat integral numărul de 
calificative foarte bune pe care 
și l-au propus, dar l-au și de
pășit : cu 20 la sută la tragerile 
cu armamentul de bord și cu 
10 la sută la lansările de gre
nade, mine și dragi. De aseme
nea. numărul militarilor de 
frunte este mai mare cu 5 la 
sută față de cel preconizat. Re
zultate asemănătoare au obținut 
uteciștii din organizația al că
rei secretar este locotenentul 
Nicolae Apostol, cei de pe nava 
locotenentului 
Stoiciu și din 
nități.

In buchetul 
realizări, derivate la ___
mei din înseși îndatoririle 
tășești, se integrează organic și 
faptele bărbătești, de înaltă dir- 
zenie. profund patriotice- și pă
trunse de spirit de sacrificiu. pe 
care marinarii militari — a- 
senienea celorlalte mii de ostași 

— le-au săvîrșit in recenta bă
tălie pe care națiunea noastră a 
ciștigat-o Împotriva inundațiilor, 
ei care iubesc apa și trăiesc in 
mijlocul acesteia, au luptat de 
astă dată cu exemplară dărui
re contra ei, pentru a salva țăr
muri, bunuri și oameni. Așn au 
procedat uteciștii din organiza
ția al cărei secretar este loco
tenentul Petrică Stoica, așa au 
acționat elevii Institutului de 
marină „Mircea cel Bătrin". nu
meroși alți militari in uniforma 
alb-albastră.

Toate aceste fapte și 
zări 
demn
acum; ___ _____ „ ______
române, îl prezintă cu mindrie 
patriei, poporului, partidului to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
comandantul suprem al tortelor 
noastre armate, ca un legămint 
de noi împliniri în nobila mi
siune de străjuitori ai României 
socialiste.

major 
multe

Aurel 
alte subu-

unor astfel 
urma

de 
ur- 
os-

reali- 
constituie pentru ei un 
raport ostășesc pe care 
la sărbătoarea Marinei

Locolenen* maior
V. DOMENICO



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 5 SI MB AT Ă 2 AUGUST 1975

ovarășul Nicolae Ceausescu 
s-a intîlnit cu ■ j

Urho Kekkonen

Cu prilejul lucrărilor Con
ferinței de la Helsinki, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a făcut 
vineri dupâ-amiază o vizită 
președintelui Republicii Fin
landa. Urho Kekkonen.

întrevederea a avut loc la 
Palatul prezidențial, desfă- 
șurindu-se într-o atmosferă 
cordială și de înțelegere re- 
cigr că. ce caracterizează re- 
lțț fe dintre țările și popoa
rele noastre.

Șeful statului român a fost 
Însoțit de Constantin Vlad. 
ambasadorul țării noastre la 
Helsinki, și de Pentti Suome
la, ambasadorul Finlandei Ia 
București.
Președintele Nicolae 

Ceaușescu a dat o înaltă ex
presie eforturilor depuse 
personal de președintele Fin
landei, de guvernul și po
porul acestei țări. pentru 
crearea celor mai bune con
diții de desfășurare a Con
ferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa.

în acest context al discu-

ției au fost reliefate rezul
tatele bune ale conferinței, 
documentele adoptate, care 
finalizează trei ani de lu
crări intense în cadrul căro
ra au conlucrat fructuos 
cele două țări. Președintele 
Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Urho Kekkonen au 
subliniat că trebuie depuse 
în continuare noi eforturi 
pentru ca angajamentele a- 
sumate să devină o realita
te a vieții politice europene, 
că în Europa și în lume sint 
multe probleme care își aș
teaptă soluționarea — con
form aspirațiilor popoarelor 
de pace și progres, că la re
zolvarea acestora este nece
sară participarea tuturor sta
telor, indiferent de mărimea 
lor, în spiritul principiilor 
promovate în cadrul confe
rinței. In această ordine de 
idei, președintele Finlandei a 
dat o înaltă apreciere realis
mului politic al pozițiilor și 
punctelor de vedere expri
mate de președintele Nicolae 
Ceaușescu la Conferința de 
la Helsinki.

întrevederea a pus. totoda
tă, in evidență dorința de a 
dezvolta bunele relații poli
tice, economice și de altă 
natură între România și Fin
landa. de a se concretiza 
mai substanțial posibilitățile 
existente in domeniul coope
rării economice. în avantajul 
și spre folosul ambelor po
poare.
Președintele Nicolae 

Ceaușescu l-a invitat pe șe
ful statului finlandez să vi
ziteze din nou România, in
vitație care a fost acceptată 
cu plăcere.

PREȘEDINTELE PORTUGALIEI

PLECAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

DIN HELSINKI
Vineri după-amiază. tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România, 
care a participat la lucrările ul
timei faze, la cel mai înalt ni
vel, a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare in Europa, a 
părăsit capitala Finlandei, ple- 
cînd spre patrie.

La reuniunea de la Helsinki, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit de tovarășii Stefan 
Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și 
George Macovescu, ministru a- 
facerilor externe al țării noastre.

înalții reprezentanți ai state-

lor participante la Conferință 
au fost salutați la încheierea lu
crărilor. marcată prin momentul 
solemn al semnării Actului final 
al Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, de către 
Urho Kekkonen, președintele 
Republicii Finlanda.

La aeroportul orașului Hel
sinki, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a foșt salutat de Kei- 
jo Liinamaa, primul ministru al 
Finlandei și de membri ai gu
vernului.

Au fost de față Constantin 
Vlad. ambasadorul României la 
Helsinki, și Pentti Suomela. am
basadorul Finlandei la București.

Sosirea în Capitală
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. s-a întors. vineri 
seara in Capitală, venind de la 
Helsinki, unde a participat 
lucrările fazei a treia, la

!>mai inalt nivel. 
/ pentru securitate 

in Europa.
Șeful statului român a fost în

soțit de tovarășii Ștefan 
drei, membru supleant al 
mitetului Politic Executiv, 
cretar al C.C. al P.C.R.. George 
Macovescu. ministrul afacerilor 
externe, de consilieri și experți.

Ceremonia sosirii a avut loc 
pe aeroportul Otopeni. Pe fron
tispiciul aerogării erau arbora
te drapele roșii și tricolore, 
care încadrau portretul tova
rășului Nioolae Ceaușescu.

In intimpinarea președintelui 
României au venit tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Ma
nea Mănescu, Emil Bobu, Ște
fan Voitec, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Petre Lu- 
pu. Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană. Ion Pă- 
țan. Dumitru Popescu, Iosif 
Uglar, Hie Verdeț, Iosif Banc. 
Mihai Gere. Nicolae Giosan. Ion 
Ioniță. Ioan Ursu. precum și 
membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători de. 
instituții centrale și organizații 
obștești, generali.

Erau de față însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Finlandei 
la București. Kirsti Kytdmaa- 
Linden, șefii misiunilor diplo
matice acreditați în țara noas-

la 
cel 

a Conferinței 
și cooperare

An- 
Co-
se-

Pe aeroport se aflau, de ase
menea, mii de bucureșteni, care 
purtau portrete ale secretarului 
general al partidului, scandau 
cu entuziasm 
P.C.R., 
„Stima 
Ceaușescu — România", In 
mele locuitorilor Capitalei, 
tuturor cetățenilor patriei, ei au 
salutat cu însuflețire pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu. i-au ex
primat sentimentele lor de dra
goste, de profundă prețuire și 
satisfacție pentru modul strălu
cit în care a reafirmat. în fața 
înalților reprezentanți ai sta
telor participante la Conferința 
de la Helsinki, a întregii opi
nii publice mondiale, politica de 
pace, cooperare și înțelegere In
ternațională promovată cu con
secvență de România socialistă, 
hotărirea țării noastre de a-și 
aduce deplina contribuție la 
transpunerea în viață a ..Actu
lui final" al conferinței, la edi
ficarea unei Europe a securită
ții și libertății. a conlucrării 
prietenești și înfloririi tuturor 
națiunilor, la făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bune. 
Oamenii muncii bucureșteni — 
și prin ei întregul nostru popor 
.— și-au reînnoit. în aceste mo
mente deosebite, angajamentul 
ferm de a milita neobosit pen
tru înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și sta
tului, pentru ridicarea Româ
niei socialiste pe noi trepte de 
progres și civilizație, pentru 
continua ei afirmare pe plan in
ternațional.

„Ceaușescu —
Ceaușescu și poporul", 
noastră și mîndria, 

nu- 
al

La Helsinki s-au încheiat ieri lucrările fazei

a treia a Conferinței pentru securitate
și cooperare in Europa

HELSINKI 1 — Trimișii spe
ciali transmit; Vineri, au conti
nuat lucrările reuniunii la ni
velul cel mai inalt a Conferin
ței pentru securitate și coope
rare în Europa. In cursul ședin
ței de dimineață a celei de-a 
treia zile a conferinței, desfă
șurată sub președinția șefului 
guvernului Liechtensteinului, 
■Walter Kieber. au expus po
ziția țărilor lor înalții repre
zentanți ai Portugaliei — pre
ședintele Francisco da Costa 
Gomes, S.U.A. — președintele 
Gerald Ford, Maltei — vicepre- 
mierul guvernului, Anton But- 
tigieg. Olandei — primul minis
tru Joop den Uyl, Principatului 
Monaco — șeful guvernului, mi
nistrul de stat Andre Saint- 
Mleux, Norvegiei — primul mi
nistru Trygve Bratteli.

...Este ora 12,15. La tribuna 
istoricei reuniuni europene urcă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Așteptată cu viu și justificat 
interes de oamenii politici, de 
diplomați și ziariști, cuvintarea 
— infățișînd concepția României 
asupra marelui deziderat al secu
rității popoarelor continentului, 
al cooperării lor intr-un climat 
de pace și înțelegere, aprecierea 
asupra rezultatelor celor trei ani 
de eforturi comune și. cu atit

mai important, asupra perspec
tivelor deschise și cerințelor de 
viitor, a necesității și căilor de 
fructificare a acestor perspective 
— a polarizat atenția tuturor ce
lor prezenți în sala „Finlandia" 
și, s-ar putea spune, a cercurilor 
largi ale opiniei publice interna
ționale. Aceasta cu atît mai mult 
cu cit este cunoscut că președin
tele României a adus, prin 
orientările și modul cum a că
lăuzit delegația României in di
feritele etape ale lucrărilor, o 
contribuție deosebit de construc
tivă, caracterizată prin dina
mism și realism, dorința de coo
perare, prin idei politice aflate în 
deplină concordanță cu intere
sele fundamentale ale tuturor 
popoarelor, cu necesitatea adîn- 
cirii și consolidării cursului spre 
destindere și înțelegere, cu im
perativele majore ale epocii 
contemporane. In cercurile con
ferinței am putut înregistra nu
meroase aprecieri care relevau 
contribuția activă, pătrunsă de 
profundă responsabilitate față de 
destinele Europei, a României 
socialiste, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, la concretizarea ideii 
de securitate europeană, la buna 
desfășurare a tuturor etapelor 
conferinței, la finalizarea rod
nică a lucrărilor sale.

Acest interes și-a găsit expre
sie nemijlocită in faptul că erau

prezenți în sală toți șefii de stat 
sau de guvern, personalitățile 
politice marcante din cele 35 de 
state participante. In loja pre
sei și în cele citeva săli din in
cinta palatului, unde lucrările 
conferinței sint transmise in di
rect pe monitoarele TV cu cir
cuit special, se aflau sute și sute 
de ziariști din întreaga lume. 
Dealtfel, este semnificativ fap
tul că incă din prima zi a re
uniunii, numeroși corespondenți 
ai marilor ziare și agenții de 
presă internaționale și-au expri
mat interesul viu față de cuvin
tarea președintelui României.

Aplauze îndelungate au mar
cat încheierea cuvintării. La cî- 
teva clipe după difuzarea sa. 
textul cuvintării, multiplicat în 
citeva limbi de circulație inter
națională, a fost epuizat. în 
cercurile de presă' s-a remarcat 
cu interes faptul că o bună par
te a cuvintării președintelui 
Nicolae Ceaușescu a fost rostită 
in mod liber, în afara textului 
pregătit în prealabil.

★
Primele comentarii ale trimi

șilor speciali ai presei interna
ționale Învederează rezonanța 
profundă a cuvintării, reliefea
ză bogăția sa de idei construc
tive. conținutul său substanțial 
și original. Iată citeva din aces
te prime aprecieri: „Discursul

președintelui Nicolae Ceaușescu 
a impresionat prin franchețe, 
curaj și realism. Au fost abor
date in modul cel mai deschis 
problemele complexe ale com
pletării destinderii politice prin 
destinderea militară, ale unor 
măsuri efective de dezarmare, în 
special de dezarmare nucleară". 
„Făcind o aprofundată și com
pletă analiză a problematicii re
lațiilor interstatale și aspectelor 
militare ale securității in Eu
ropa, președintele României a 
lansat un vibrant apel la scoa
terea în afara legii a armei ato
mice". „România dă dovadă de 
consecvență in susținerea nece
sității creării unui organism per
manent european — cadru op
tim pentru discutarea tuturor 
problemelor privind relațiile în
tre statele continentului". A fost 
in mod deosebit apreciată „ma
niera practici, firească, fără pre
judecăți, in care președintele 
Nicolae Ceaușescu cheamă ia 
realizarea unui dialog între state, 
sinceritatea cu care a pus pro
blemele democrației, libertății, 
activității de presă și informare, 
contactelor umane".

Mulți dintre ziariștii aflați 
aici, care urmăresc cu atenție 
de ani de zile activitatea inter
națională a României și 
avut privilegiul de a fi 
de președintele

care au 
primiți 
Nicolae

Ceaușescu. au ținut să sublinie
ze consecvența eforturilor depu
se in mod stăruitor de țara 
noastră în vederea îmbunătăți
rii climatului general european.

Prin glasul reprezentantului 
său cel mai autorizat, România 
și-a făcut astfel cunoscută in 
modul cel mai reușit, in acest 
cadru solemn, în fața celor mai 
înalți conducători politici ai ce
lor 35 de state reuniți la Hel
sinki. poziția sa principială și 
realistă față de marile proble
me aflate în fața continentului 
european, principiile care o că
lăuzesc în întreaga sa activitate 
dedicată creării unei noi ordini 
politice și economice în Europa 
și in lume.

★
Ședința de după-amiază — 

prezidată de premierul britanic, 
Harold Wilson, s-a deschis la 
ora 15.20, ora locală. Au luat 
cuvîntul Walter Kieber, șeful 
guvernului Lichtensteinului, 
Gaston Thorn, primul ministru 
al Luxemburgului, Gian Luigi 
Berti. secretar de stat pentru a- 
facerile externe și politice al 
Republicii San Marino, Agostino 
Casaroli, secretarul Consiliului 
pentru problemele publice al 
Vaticanului.

La ora 16,30. premierul brita
nic Harold Wilson a declarat 
închise dezbaterile conferinței.

ri, la
Președintele Portugaliei, gene

ralul Francisco da Costa Gomes, 
a relevat că noua cale urmată de 
Portugalia a permis țării să se 
integreze in spiritul cooperării și 
să sprijine efectiv procesul' de 
decolonizare.

Am urmat — a spus el — o 
politică externă bazată pe res
pectarea fostelor noastre angaja
mente internaționale, pe o des
chidere totală față de toate po
poarele lumii, respectind pe de
plin principiile egalității in 
drepturi, neintervenției in afa
cerile interne ale altora și re
cunoașterii drepturilor tuturor 
popoarelor de a dispune liber de 
ele insele.

El a apreciat Conferința pen
tru securitate și cooperare în 
Europa drept un eveniment unic, 
intrucit pentiu prima dată sta
tele europene, împreună cu Ca
nada și S.U.A., s-au reunit ani
mate de dorința comună de a 
întări securitatea și a dezvolta 
cooperarea in Europa.

Documentele pregătite la Ge
neva — a spus președintele Por
tugaliei — constituie intr-adevăr 
o dovadă a dorinței comune de 
a aplica măsuri de natură prac
tică in cele mai diverse 
nii de cooperare, 
verană, abținerea 
nințarea cu forța 
ei, reglementarea 
putelor, neamestecul in afacerile 
interne, respectarea drepturilor 
umane și a libertăților funda
mentale, egalitatea în drepturi 
și autodeterminarea popoarelor, 
cooperarea intre state — toate 
aceste principii și altele alcătu
iesc un sistem de reguli de con
duită care trebuie să fie pe de
plin și concomitent aplicate.

După ce a evidențiat însem
nătatea recomandărilor care vi
zează întărirea cooperării eco
nomice pe continent, el a arătat 
că Portugalia salută cu satisfac
ție importanța acordată de con
ferință relațiilor dintre statele 
participante și statele nepartici- 
pănte din regiunea Mediteranei. 
Țara noastră — a spus vorbitorul 
— a salutat, de asemenea, cu un 
interes deosebit contribuțiile im
portante și constructive aduse 
de unele state mediteraneene 
neparticipante.

Oricit de importante ar fi re
zultatele conferinței — a spus în 
încheiere președintele Gomes —, 
ele nu vor fi suficiente prin ele 
insele pentru a rezolva toate 
problemele multiple și complexe 
ale continentului nostru. Trebuie 
să profităm de climatul existent 
pentru a continua eforturile care 
s-au manifestat deja. Numai ga- 
rantind acest lucru va fi posibil 
să se împiedice o întrerupere a 
eforturilor începute și să se o- 
fere mijloacele necesare pentru 
a continua contactele în vederea 
îmbunătățirii și pe viitor a re
lațiilor reciproce.

dome- 
Egalitatea su- 
de la ame- 

sau folosirea 
pașnică a dis-

PREȘEDINTELE S.U.A.

Și in zilele noastre se men
ține problema urgentă : cum a- 
nume să se construiască o pace 
dreaptă și trainică pentru toate 
popoarele — a spus in cuvintul

tribuna Conferi

că

său Gerald R. Ford, președintele 
S.U.A. Poporul american7 știe 
bine, ca și popoarele Europei, 
că simpleie anrmații de bună
voința, senimbările trecătoare in 
starea de spirit politică a gu
vernelor, declarațiile de princi
piu lăudabile nu sint suficiente. 
Dar daca procedăm cu grijă, cu 
angajare in direcția progresului 
real, există acum un prilej de a 
transforma speranțele popoare
lor noastre in realități.

Era confruntării care a dezbi
nat Europa după cel de-al doilea 
război mondial, a continuat el, 
ar putea să se incheie acum. 
Există o înțelegere nouă — și o 
înțelegere comună — a unei 
scnimoâri ir. bine, de la confrun
tare la posibilități noi de coope
rare sigură și reciproc avan
tajoasă. Toți am spus aici acest 
lucru. Eu salut și împărtășesc 
aceste speranțe de viitor.

Exprimindu-și speranța
actuala conferință va stimula 
noi rezultate practice și con
crete, vorbitorul a declarat : 
Participarea la opera de destin
dere și participarea la avantaje-

• le destinderii trebuie să consti
tuie preocuparea tuturor, in Eu
ropa și in alte zone. Destinderea 
este, in primul rind, un proces 
evoluționar, nu o situație sta
tică. Se mențin multe probleme 
deosebite. In al doilea rind, suc
cesul procesului de destindere 
depinae de noi modele de com
portare care să dea viață tutu
ror declarațiilor noastre solem
ne. Obiectivele pe care ni le 
propunem azi constituie crite
riul pe baza căruia vor fi apre
ciate realizările noastre. Po
poarele intregii Europe și, vă 
asigur, poporul american — a 
spus președintele Ford — s-au 
săturat să-și facă speranțe care 
apoi să fie spulberate de vorbe 
goale și angajamente neresoec- 
tate.

Deși nu ne așteptăm la mira
cole, putem și treouie să aștep
tăm progrese continue in etape 
— etape legate una de cealaltă 
și care leagă acțiunile noastre 
de declarațiile noastre în diferi
te sfere aie relațiilor. Această 
întrunire extraordinară de la 
Helsinki dovedește că toate po
poarele noastre împărtășesc o 
preocupare pentru viitorul Euro
pei și pentru o lume mai bună 
și mâi pașnică.

Documentele pe care le vom 
semna reprezintă un alt pas — 
cit de mare său cit de mic nu
mai timpul o va arăta — în pro
cesul de destindere și reconcilie
re in Europa. Popoarele noastre 
vor urmări și măsura progresul 
nostru. Ele vor intreba in ce mod 
aceste sentimente nobile sint 
traduse in acțiuni care aduc o 
ordine mai sigură și mai dreaptă 
în viața de zi cu zi a fiecăreia 
dintre națiunile noastre și a ce
tățenilor lor.

S.U.A. consideră că principiile 
asupra cărora actuala conferință 
a căzut de acord sint o parte a 
marii moșteniri a civilizației eu
ropene, pe care noi toți o păs
trăm drept chezășie pentru în
treaga omenire. Pentru țara mea, 
ele nu sint clișee sau fraze lip
site de conținut. Noi luăm in 
serios această operă și aceste 
cuvinte. Nu vom precupeți nici 
un efort pentru a reduce în
cordările și a soluționa proble
mele litigioase.

Putem oare vorbi sincer de 
pace și securitate fără să ne 
referim și la faptul că în lume 
se răspindesc armele nucleare și 
că se creează forme tot mai mo
derne de ducere a războiului ?

Popoarele noastre, a spus in 
încheiere Gerald R. Ford, vor un 
viitor mai bun. Speranțele lor 
au lost indreptățite de unii pași 
in domeniul dezarmării, al nego
cierilor politice și al extinderii 
contactelor și relațiilor economi
ce. Prezența noastră aici le oferă 
noi speranțe. Nu trebuie să le 
dezamăgim.

Istoria va judeca actuala con
ferință nu prin ceea ce spunem 
azi. ci prin ceea ce vom face 
miine — nu prin promisiunile pe

• care le facem, ci prin promisiu
nile pe care le vom respecta".

PRIMUL MINISTRU ADJUNCT

gieg, a arătat că Malta s-a pro
nunțat pentru a fi prezentate 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare in Europa punctele de 
vedere ale statelor mediteranee
ne neparticipante.

In continuare, vorbitorul s-a 
declarat pentru un dialog intre 
Europa și alte țări riverane Mă
rii Mediterane, în vederea rea
lizării unei colaborări economice 
și politice mai strînse. El a ară
tat că năzuința către o pace jus
tă și trainică in Marca Meditera- 
nă și, în mod deosebit în Ori
entul Apropiat, are la bază o 
cooperare mai strinSă între ță
rile Europei și toate statele din 
zona Mediteranei. O asemenea 
cooperare nu numai că va con
tribui lâ ‘reducerea încordării e- 
xistente in prezent în 
zonă, dar va permite 
interesate să-și extindă 
turile economice și relațiile po
litice.

Rezultatele/acestei conferințe 
sint remarcabile și reprezintă o 
dovadă a schimbării climatului 
european, fiecare dintre statele 
participante trebuie să adere cu 
bună credință la spiritul și litera 
„Actului final". în mod simi
lar. trebuie să fie pregătite mă
surile următoare care vor fi dis
cutate în 1977.

In încheiere vorbitorul a spus 
că Malta va acorda, ca și pină 
acum, întregul Său sprijin tutu
ror inițiativelor pentru intîlniri 
bilaterale sau multilaterale, în 
scopul consolidării acestor rea
lizări.

aceastâ 
statelor 

legâ-

PRIMUL MINISTRU AL

OLANDEI

Faptul că am colaborat îm
preună pe scară europeană la 
lucrările acestei conferințe con
stituie prin sine însuși o con
tribuție 
spus în 
ministru 
Uyl.

Sfîrșitul conferinței este un 
nou început, începutul unei ere 
in care trebuie să transpunem 
în fapt speranțele și așteptările 
incluse in documentul care va fi 
semnat. In această perspectivă, 
noi va trebui să lărgim sferele 
de înțelegere în Europa și 
extindem domeniul de 
rare.

Semnificația esențială a confe
rinței rezidă in faptul că ea este 
in același timp o manifestare și 
o contribuție la destindere. Ea 
întruchipează, de asemenea, spe
ranța de a pune capăt unei e- 
voluții care face tot mai mult 
ca resursele naturale mondiale 
și capacitățile noastre economice 
să servească mai curind puterii 
naționale decit luptei împotriva 
sărăciei în lume.

Documentele finale arată calea 
spre un viitor care va cunoaște, 
a subliniat vorbitorul, o evoluție 
permanentă a relațiilor dintre 
toate statele participante și po
poarele lor în direcția unor con
tacte mai intensive și astfel în 
direcția unei mai mari înțele
geri și cooperări.

Unul din aspectele importante 
ale conferinței a fost acela că 
mai multe țări mici și-au asu
mat un rol care depășește întin
derea lor geografică.

Primul ministru olandez, după 
ce a subliniat că aspectele mi
litare constituie unul din dome
niile in care rezultatele confe
rinței au fost mai puțin satisfă
cătoare, a apreciat că în prezent 
sint necesare decizii concrete în 
domeniul dezarmării.

în încheiere. vorbitorul

la o pace durabilă, a 
cuvintarea sa primul 

al Olandei, Joop den

să 
coope-

a 
spus : Răbdarea și perseverența 
îmbinate cu flexibilitatea nece
sară au dus la rezultate care 
justifică timpul și energia chel
tuite. Măsura in care vom fi 
realiști și sinceri în transpune
rea voinței noastre politice în 
acțiune va fi decisivă pentru în
semnătatea a ceea ce semnăm 
astăzi.

ȘEFUL GUVERNULUI

PRINCIPATULUI MONACO

AL MALTEI

După ce a subliniat legătura 
dintre securitatea europeană și 
asigurarea păcii în zona Mă
rii Mediterane. primul ministru 
adjunct al Maltei, Anton Butti-

„Cei doi ani de muncă în co
mun a reprezentanților celor 35 
de state participante la Confe
rința pentru securitate și coope
rare în Europa au permis, în 
ce privește problemele securită
ții europene, apropierea 
teze considerate la început 
de conciliat — a declarat 
guvernului Principatului

unor 
greu 
șeful 
Mo-

naco, ministru de stat Andre 
Saint-Mleux. Documentele care 
vor fi semnate sint salutate de 
noi ca un pas înainte, ca o șansă 
nouă in vederea instaurării unei 
păci durabile. în acest fel, a 
continuat vorbitorul, popoarele 
din Europa și din lume, atit de 
adesea îngrijorate în fața ame
nințării conflictelor, a urmărilor 
sau a extinderii acestora, se 
vor simți miine în mai mare si
guranță, animate de speranțe 
noi".

Conflictele, oricare ar fi ar
mele folosite, amenință echili
brul biologic pe planeta noastră, 
insăși existența umană — a ară
tat reprezentantul monegasc.

In continuare, vorbitorul a 
subliniat necesitatea intensifică
rii eforturilor în vederea prote
jării mediului înconjurător în 
diferitele zone ale continentului, 
printr-un efort solidar, prin a- 
plicarea de mijloace eficace în 
cadrul unei cooperări sporite.

Eforturile de dezarmare tre
buie desfășurate în comun de 
țările cele mai mari și de țările 
cele mai mici care participă la 
conferință — a spus ministrul de 
stat al Principatului Monaco — 
adăugind că prin strădanii conti
nue și solidare trebuie elaborate 
mijloacele necesare în vederea 
realizării dezarmării.

Conferința de la Helsinki — a 
încheiat vorbitorul — este salu
tată de popoare și guverne pen
tru ceea ce aduce ea astăzi, prin 
afirmarea păcii generale. în 
vederea înlăturării pericolului 
de război.

PRIMUL MINISTRU AL

NORVEGIEI

După ce a arătat că guvernul 
Norvegiei privește 
pentru securitate și 
în Europa ca un. 
important în evoluția 
rală către o cooperare 
largă, către contacte mai bune 
și destindere, primul minis
tru al Norvegiei. Trygve Brat- 
teli a spus : Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa 
constituie un forum larg în care 
toate statele interesate, indife
rent de mărimea, apartenența 
la alianțe sau statutul de neu
tralitate ori nealiniere au posi
bilitatea să participe pe picior 
de egalitate și să contribuie de 
o manieră constructivă la 
examinarea problemelor impor
tante pentru viitorul Europei.

Noi privim conferința ca 
parte a unui proces amplu că
tre extinderea cooperării, con
trolul înarmărilor și reducerea 
reciprocă a armamentelor.

Relevind, apoi, că gțtvernul 
norvegian consideră important 
ca rezultatele conferinței să con
stituie o bază pentru continua
rea constructivă a eforturilor i- 
nițiate, Trygve Bratteli a Subli
niat : Noi privim documentul 
conferinței referitor la princi
piile menite să călăuzească 
lațiile dintre state 
politică și morală 
respecta o serie 
fundamentale ale 
ternațional și de 
tică în relațiile lor 
Cele zece principii din 
doțument reprezintă o entitate 
care trebuie să se aplice cu 
strictețe tuturor statelor parti
cipante. în toate aspectele rela
țiilor lor reciproce, indiferent de 
sistemele lor politice, sociale și 
economice și indiferent de a- 
partenența la alianțe.

Nu există o contradicție între 
lucrările acestei conferințe, pe 
de o parte, și responsabilitatea 
noastră in privința 
pentru rezolvarea 
globale, pe de altă 
clarat vorbitorul.

Această conferință nu este în
dreptată împotriva nici unui alt 
stat sau continent. Astăzi nu 
există altă alternativă rațională 
decit continuarea cu răbdare 
a eforturilor în direcția promo
vării unei înțelegeri mai largi, 
cooperarea, contactele și destin
derea, pretutindeni și ori de 
cite ori acest lucru este reali
zabil.

Conferința 
cooperare 

element 
gene- 

mai

rc-
ca o obligație 
solemnă de a 

de principii 
dreptului in- 
natură poli- 

reciproce. 
acest

eforturilor 
problemelor 
parte a de-

ȘEFUL GUVERNULUI LIECH- 

TENSTEINULUI

In cuvintarea sa. Walter Kie
ber, șeful guvernului Liechten-

steinului, a arătat că țara 
urmărit cu cea mai mare atenție 
și interes eforturile care au dus 
la convocarea Conferinței pen
tru securitate și cooperare, pre
cum și conferința insăși. De a- 
ceea, ea s-a străduit în mod deo
sebit să colaboreze la lucrări, 
în cadrul cărora fiecare stat, in
dependent de dimensiunile sale, 
de angajamentele și răspunderea 
sa, își poate afirma interesele 
pe plan internațional și poate 
participa la dezvoltarea relațiilor 
în regiunea din care face parte. 
Guvernul meu a salutat ideea 
care stă Ia baza conferinței și a- 
nume de a pune relațiile popoa
relor din Europa pe o bază nouă, 
de colaborare plină de încredere 
și bună vecinătate, prin păstra
rea particularității și drepturilor 
lor suverane.

Referindu-se la „Actul final", 
vorbitorul a spus : Documentul 
trebuie considerat ca un rezultat 
al unor eforturi îndelungate și 
serioase în direcția lichidării di
ficultăților care apasă de o ge
nerație asupra Europei. Dacă 
privim documentele finale ale 
conferinței sub acest aspect, a- 
tunci putem recunoaște laturile 
sale pozitive. „Actul final" al 
Conferinței nu este un tratat în 
sensul dreptului internațional. 
Dar el nu este nici o simplă de
clarație, El este o declarație an- 
gajantă referitoare la ideile și 
acțiunile noi, demne de încrede
re din Europa, care urmează să 
fie transpuse în viitorul apropiat, 
în condițiile existente, în prac
tică.

Deoarece din „Actul final" se 
desprinde clar un spirit nou, 
care urmează să se situeze, din
colo de toate prejudecățile și 
ideologiile, deasupra contradic
țiilor diverselor sisteme sociale 
și deasupra blocurilor de putere, 
guvernul Principatului Liechten
stein este gata să-și pună sem
nătura pe acest text, a afirmat 
in încheiere șeful guvernului 
Liechtensteinului.

sirea forței pentru rezolvarea oricăror probleme, intre oricare state.
SECRETARUL DE STAT PENTRU

AFACERILE EXTERNE Șl POLI

TICE AL REPUBLICII SAN

MARINO

PRIMUL MINISTRU

AL LUXEMBURGULUI

„Actul final" al Conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa — a declarat primul mi
nistru al Luxemburgului. Gaston 
Thorn — se referă la un evan
tai de probleme, mergînd de 
la securitatea statelor, la liber
tatea omului, de la cooperarea 
dintre state. Ia cea dintre oa
meni. Trebuie de asemenea, 
arătat, a spus vorbitorul, că dacă 
Conferința reprezintă un efort 
fără precedent de negocieri mul
tilaterale intre statele europene, 
S.U.A. și Canada, ea nu cuprin
de. totuși, toate eforturile în 
această direcție. Ea reprezintă 
urmarea și. totodată, se inte
grează unui întreg proces de 
negocieri, de discuții bilaterale 
și multilaterale, care se referă, 
in detaliu și adesea cu rezulta
te concrete, la problemele cu 
care este confruntată Europa. 
Ar fi iluzoriu să se creadă că 
problemele încă nesoluționate ar 
putea dispare ca atinse de o ba
ghetă magică. Conferința gene- 
ral-europeană va putea. dacă 
rezultatele sale vor fi aplicate, 
să contribuie la crearea intre 
statele participante a unor ase
menea relații și a unui astfel 
de climat care intr-un spirit 
de încredere și respect față de 
normele de conduită stabilite de 
comun acord să permită elimi
narea divizării actuale a conti
nentului și edificarea unor ra
porturi de cooperare mai bune 
între state și intre oameni.

Este vorba, a continuat pre
mierul Luxemburgului, de în
tronarea în relațiile dintre sta
tele noastre, dintre popoarele 
noastre, a acelui element indis
pensabil care a lipsit in istoria 
recentă a Europei — încrederea 
în acțiunile noastre pe termen 
lung. Destinderea va putea fi 
durabilă numai dacă 
noastre vor demonstra sincerita
tea intențiilor noastre. Desigur 
vor fi întotdeauna probleme de 
rezolvat. Dovada reală a vali
dității lucrărilor Conferinței, o 
va reprezenta voința exprimată 
prin fapte a fiecăruia din gu
vernele participante de a căuta 
soluții prin mijloace pașnice, în 
primul rind prin renunțarea la 
forță și la amenințarea cu folo-

actele

După ce a salutat conferința, 
în numele Republicii San Ma
rino, ca pe un eveniment de 
importanță istorică, Gian Luigi 
Berti, secretar de stat pentru a- 
facerile externe și politice, a de
clarat : Nu există popoare lip
site de aspirații spre binele co
mun compus din tot atîtea va
lori umane și spirituale, printre 
care, desigur, cea privind liber
tatea și pacea nu este ultima. 
Aspirațiile și idealurile au păs
trat unitatea între popoare, for- 
tificîndu-le în legăturile lor co
mune.

Subliniind că mersul popoare
lor europene spre o întîlnire 
sinceră și durabilă pe calea coo
perării marchează astăzi o etapă 
memorabilă, vorbitorul a spus : 
Actul final al conferinței, care 
este rezultatul unei activități 
perseverente de acorduri, de Co
laborări. al unei 
țioase 
firesc 
puse, 
cității 
rări constructive între state. Ți- 
nînd seama de importanța și 
amploarea problemelor tratate 
in detalii, el constituie garanția 
că nu există obstacole în calea 
voinței de cooperare in vederea 
realizării unor scopuri comune 
de solidaritate, dreptate și pace.

Nimeni nu poate pierde din 
vedere faptul că există o legă
tură profundă și inseparabilă în
tre libertatea fiecărui stat și a 
fiecărui popor, înțeles fiind că 
aceasta se identifică cu necesita
tea de a nu fi supus unor in
gerințe, violențe, presiuni, ame
nințări. restricții în ceea ce pri
vește personalitatea sa, condiția 
sa și opțiunea privind propriul 
său destin.

opere minu- 
de conciliere a opiniilor 

diferite, și uneori chiar o- 
este prima probă a capa- 
de realizare a unei coope-

SECRETARUL CONSILIULUI

PENTRU PROBLEMELE PUBLICE

AL VATICANULUI

în intervenția sa. secretarul 
Consiliului pentru problemele 
publice al Vaticanului, Agos
tino Casaroli, a spus că atunci 
cind pacea este adevărată ea 
presupune un aranjament just 
echitabil și înțelept al dreptu
rilor și intereselor legitime, di
ferite sau opuse, ale părților. 
Este rodul primatului rațiunii și 
al bunăvoinței asupra jocului 
exclusiv al contrastelor de forță.

Sfintul Scaun consideră că 
astăzi nu este suficient să ne 
limităm la enunțarea unor prin
cipii, la încurajarea sau bine- 
cuvintarea eforturilor guverne
lor. El nu ezită să participe di
rect — întotdeauna in formele 
și in măsura corespunzătoare 
posibilităților sale, naturii sale 
proprii și naturii misiunii 
sale — Ia eforturile guverne
lor în favoarea păcii ; el nu 
se teme să-și asume propria 
parte de responsabilitate concretă.

După ce a evidențiat că con
ferința este capabilă să aducă 
o contribuție efectivă și deter
minantă la pacea în Europa și, 
PDh aceasta, la consolidarea pă
cii in lume, vorbitorul a spus că 
această conferință reprezintă cel 
mai mare efort colectiv realizat 
pină in prezent de ansamblul 
statelor europene în domeniul 
păcii. Aceasta este rezultatul u- 
nei hotăriri chibzuite și rațio
nale. Desigur, o asemenea hotă- 
rire nu stabilește un sistem, un 
mecanism capabil să garanteze 
aproape automat securitatea și 
pacea. In acest context. vorbit - 
rul a arătat că Sfintul Scaun 
privește favorabil ideea privind 
instituționalizarea unui sistem 
european de reglementare pașni
că a diferendelor.

Pacea — a spu' el in încheie
re —- presupune o convergență 
constantă a bunăvoinței și în
țelepciunii politice ale părțHpr 
interesate. O asemenea conver
gență are nevoie de un efort co
mun, sincer, dinamic și continuu.



Astăzi sosește in fara noastră 
președintele S.U.A., Gerald Ford

Un călduros bun venit de peste hotare „Scînteia tineretului"
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pe pămintul României!
(Urmare din pag. I)

ceea ce privește relațiile bilate
rale, cit și pe plan internatio
nal : Declarația președinților 
României și S U.A. in care și-au 
pășit o consemnare clară prin
cipiile fundamentale ale legali
tății și eticii internaționale, puse 
la temelia raporturilor din
tre cele două țări și Declarația 
cu privire la cooperarea econo
mică. industrială și tehnică din
tre România și S.U.A. care 
trasează un program vast de sti
mulare și direcționare a acțiunii 
concrete în această direcție. Re
centa hotărire a Senatului și Ca
merei Reprezentanților ale S.U.A.
— salutată cu deosebită satisfac
ție și de președintele Gerald Ford
— de a aproba acordul comerci
al cu România, incluzind a- 
cordarea clauzei națiunii celei 
mai favorizate a constituit un 
apt politic realist, pe deplin 
corespunzător intereselor celor 
două state, cu repercusiuni po

zitive asupra ansamblului rapor
turilor romăno-americane.

In ultimii ani, în paralel cu 
creșterea continuă a schimburi
lor comerciale, s-a înregistrat, de 
asemenea, o intensificare a legă
turilor și în domeniul cultural, 
științific, turistic, s-au înmulțit 
contactele și schimburile pe li
nie de tineret. In acest sens, se 
înscriu ca momente semnificati
ve vizitele grupurilor de tineri 
americani „Ambasadori ai prie
teniei" in România, primirea lor 
de către președintele Nicolae 
Ceaușescu, ca și vizita grupului 
de tineri români „Ambasadori ai 
prieteniei" în Statele Unite, pri
mirea sa la președintele Gerald 
Ford.

Fără îndoială, se poate apre
cia că există încă numeroase po
sibilități pentru a da noi dimen
siuni legăturilor româno-ameri- 
căne. Avem convingerea că vi
zita în țara noastră a președin
telui Gerald Ford, convorbirile 
s.ale cu președintele Nicolae 
Ceaușescu vor stimula ridicarea

la cote mai înalte a conlucrării 
romăno-americane.

Această vizită, care se desfă
șoară in contextul încheierii 

evenimentului cu semnificații 
majore — Conferința general- 
europeană — reflectă, totodată, 
năzuința popoarelor noastre de 
a acționa pentru solutionarea 
constructivă a problemelor ma
jore ale lumii contemporane.

Opinia publică din România 
așteaptă cu viu interes vizita 
președintelui S.U.A., își expri
mă speranța că ea se va înscrie 
ca un moment de deosebită im
portanță in cronica legăturilor 
romăno-americane.

Cu cordialitate și stimă, po
porul român,' tineretul nostru — 
care nutresc sentimente priete
nești față de poporul și ti
neretul american, adresează pre
ședintelui Statelor Unite ale 
America, Gerald R. Ford, și 
doamnei Elisabeth Ford tradi
ționala urare de „Bun venit pe 
pămintul României !“.

VIENA

Convorbirile intercomunitare
în problema cipriotă

Atribuțiile unui viitor guvern 
central, precum și situația per
soanelor refugiate au constituit 
principalele subiecte ale discu
țiilor care au aviit loc, vineri, 
la Viena, în cadrul celei de-a 
treia runde a convorbirilor in
tercomunitare în problema ci
priotă. Conducătorii celor două 
delegații — Glafkos Clerides, 
din partea comunității cipriote 
grecești și Rauf Denktaș. lide
rul cipriotilor turci — au făcut, 
cu acest prilej, un schimb de 
vederi privind particularitățile 
și rolul unei viitoare Structuri 
a statului cipriot, precum și so
luționarea problemelor umani
tare apărute în urmă ostilități
lor care au avut loc în insulă, 
în legătură cu aceasta, la Vie
na s-a precizat că „au fost în- 

gistrate progrese reale 
încheierea unui acord i 
reglementarea situației i 
nelor refugiate".

Secretarul general al . ,
Kurt Waldheim, sub egida că
ruia se desfășoară convorbirile 
intercomunitare in problema ci-

cu- 
al 
de
și

priotă s-a declarat satisfăcut de 
atmosfera plină de înțelegere a 
negocierilor, apreciind desfășu
rarea lor ca un semn încuraja
tor pentru viitor.

Totodată, un purtător de 
vint al secretarului general 
O.N.U. a arătat că ședința 
vineri a fost „folositoare 
constructivă'1.

Actuala rundă de convorbiri 
urmează să se încheie la 2 au
gust cind se așteaptă, publica
rea acordului realizat in pro
blema persoanelor refugiate. 
S-a hotărit. de asemenea, or
ganizarea unei noi runde, care 
să aibă loc la sfîrșitul lunii au
gust sau în primele zile din 
septembrie.

„Guvernul R. D.
Vietnam dorește să 
stabilească relații 

normale cu guvernul 
S.U.A."

DECLARAȚIA AMBASADORU
LUI NGUYEN VAN LUU

O delegație a Republicii De
mocrate Vietnam, condusă de 
ambasadorul Nguyen Van Luu, 
a sosit la New York pentru a 
prelua locul de observator pe 
lingă Organizația Națiunilor 
Unite.

într-o declarație făcută pe ae
roportul Kennedy, ambasadorul 
Nguyen Van Luu a transmis po
porului american salutul poporu
lui vietnamez, adăugind : „Gu
vernul Republicii Democrate 
Vietnam dorește să stabilească 
relații normale cu guvernul 
Statelor Unite ale Ame- 
ricii, pe baza acordurilor de la 
Paris. Sîntem optimiști in ce 
privește instituirea unor relații 
mai bune intre popoarele vietna
mez și american, in interesul 
ambelor națiuni1*.

> spre 
privind 
persoa-

O.N.U.,

O remarcabilă realizare 
a constructorilor 

din R. P. D. Coreeană

• O DELEGAȚIE A STATE
LOR UNITE MEXICANE, eon- 
dusă de ambasadorul acestei 
țări în U.R.S.S., a purtat, la 30 
iulie, la Moscova, tratative cu o 
delegație a C.A.E.R., condusă 
de secretarul Consiliului in 
vederea stabilirii unei colaborări 
intre Mexic și C.A.E.R.

Cu acest prilej, s-a convenit 
asupra proiectului unei înțe
legeri de colaborare, care ur
mează să fie prezentat spre a- 
doptare organelor corespunză
toare ale C.A.E.R. și statului 
mexican.

Tratativele s-au desfășurat in
tr-o atmosferă de prietenie 
înțelegrte reciprocă.

și

în cadrul amplelor 
eforturi depuse în 
prezent de întregul 
popor în vederea în
deplinirii înainte de 
termen a tuturor 
prevederilor planului 
de șase ani. in cins
tea celei de-a 30-a 
aniversări a creării 
Partidului Muncii, 
harnicii constructori 
coreeni sînt autorii 
unei noi și impresio
nante 
vorba 
rulant 
tanță, 
matizat și telecoman
dat, construit pe li
toralul Mării de 
Vest, în numai șase 
luni, după un plan

creații : este 
despre un pod 
de mare dis- 
complet auto-

original, cu tehnicile, 
echipamentele și ma
terialele asigurate îh 
întregime de indus
tria in plin avint a 
Coreei populare.

Capabilă de a 
transporta zilnic, pe 
o distanță de aproa
pe cinci 
mii de tone de ma
teriale din mina 
Eunryul, această in
stalație complexă 
permite economisirea 
unei importante for
țe de muncă, creînd 
posibilitatea ca mina 
să-și sporească rapid 
producția și să sti
muleze lucrările de 
reamenajare și ex
tindere prevăzute

kilometri,

ur-

co

pentru perioada 
mătpare. Pe de altă 
parte, el permite 
construirea unor di
guri naturale in mare 
și recuperarea, în a- 
cest mod, a unor 
vaste suprafețe de 
pămint pe litoralul 
Mării de Vest.

Constructorii
reeni au dat dovadă 
și în cursul realizării 
acestui important o- 
biectiv. cu mare va
loare economică, de 
spirit; de abnegație : 
proiectanții au reali
zat la momentul 
oportun planurile de 
construcție și de uti
lizare. conform reali
tăților concrete ale 
țării.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •
dere și dezvoltare a cooperării 
economice intre țările din re
giune.

• ÎNTRE 28 IULIE ȘI 1 AU
GUST. o delegație de activiști de 
partid din armată, condusă de 
general-maior Gheorghe Gomo- 
iu, adjunct a! ministrului apărșrii 
naționale ■ și secretar al Consi
liului Politic Superior al Arma
tei Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut o vizită oficială în 
Uniunea Sovietică.

La Direcția superioară poli
tică a armatei și flotei mariti
me militare sovietice a avut loc 
un schimb de păreri asupra 
problemelor muncii politice din 
armatele, celor două tari. Oas
peții au luat cunoștință, de a- 
semenea. de activitatea Direc
ției politice a unei regiuni mi
litare și a cîtorVa instituții mi
litare de cultură și educație mi
litară.

La 1 august, delegația a fost 
primită de general dc armată 
S. L. Sokolov, prim-locțiitpr al 
ministrului apărării al U.R.S.S.

e DUPĂ CE PREȘEDINTELE 
PORTUGALIEI, Francisco da 
Costa Gomes, a anunțat joi sea
ra că noul guvern a fost consti

tuit, primul ministru, Vasco Dos 
Santos Goncalves, a declarat că 
lista noului guvern va fi dată 
publicității, fără să facă insă 
precizări în acest sens.

Reuniunea constitutivă 
a S.E.L.A.

Șeful guvernului panamez, O- 
mar Torrijos, a inaugurat, la 
Ciudad de Panama, lucrările 
reuniunii constitutive a Siste
mului Economic Latino-Ameri- 
can (S.E.L.A.), la care participă 
17 miniștri ai economiei și inalte 
oficialități guvernamentale din 
26 de state din America Latină 
și zona Caraibilor. Documentul 
de bază a fost dezbătut în deta
liu la reuniunea pregătitoare, 
desfășurată Ia nivel de experți, 
Ia începutul acestei săptămini, 
tot in capitala panamcză.

Sistemul Economic Latino- 
American, propus de Mexic și 
Venezuela, este conceput ca un 
important instrument de extin

• COMUNICATUL CO
MUN dat publicității la în
cheierea vizitei oficiale de 4 
zile a președintelui Mexicu
lui, Luis Echeverria, in Ku
weit. subliniază necesitatea 
instaurării unei noi ordini 
internaționale, dreptul tutu
ror țărilor de a exercita de
plina suveranitate asupra re
surselor naționale, condam- 
nînd, totodată, politica de 
intervenție în treburile in
terne ale altor state și pro
liferarea armelor nucleare. 
Comunicatul relevă impor
tanța Națiunilor Unite pen
tru salvgardarea păcii, men- 
ționind necesitatea intăririi 
solidarității țărilor din lumea 
a treia in cadrul organizației.

• LA ȘAPTE ZILE după ce a 
fost operat de apendicită acută, 
secretarul general al Partidului 
Comunist din Chile. Luis Cor- 
valan. a fost trimis în lagărul 
de concentrare de la Ritoque, la 
150 km nord-vest de Santiago 
de Chile — se arată într-un a-

O.N.U.

DECLARAȚIA SOLEMNĂ RO- 
MĂNO-FILIPINEZA DIFUZATA 
CA DOCUMENT OFICIAL AL 

ADUNĂRII GENERALE A

' -- ~ - > '•' *7 -

■ ■

Industria maritimă poloneză înregistrează o importantă dezvoltare, vasele construite aici fund 
livrate în 19 țări

La sediul Națiunilor Unite din 
New York a fost difuzată, ca 
document oficial al Adunării 
Generale a Organizației Națiu
nilor Unite, „Declarația solem
nă comună a președintelui Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a preșe
dintelui Republicii Filipine. Fer
dinand Marcos**, semnată la 12 
aprilie de către cei doi șefi de 
stat.

• PREȘEDINTELE Republicii 
Filipine, Ferdinand Marcos, a 
primit pe însărcinatul cu afaceri 
a.i. al României, Bogdan Bal
tazar.

In cursul întrevederii au fost 
abordate aspecte ale dezvoltării 
raporturilor bilaterale, în spe
cial in domeniul economic.is

*
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Expoziție de artizanat și 
artă decorativă 

românească la Amman

In sala de expoziții a mu
nicipalității din Amman a 
avut loc vernisajul expozi
ției de artizanat și artă de
corativă românească. Cuvin- 
tul de deschidere a fost rostit 
de Talal Hikmat, directorul 
general al Departamentului 
pentru cultură și artă.

Au luat parte reprezen
tanți ai Ministerului Cultu
rii și Informațiilor, oameni 
de cultură și artă, oameni de 
afaceri, membri ai corpului 
diplomatic, ziariști, precum 
și un numeros public.

Au fost apreciate in mod 
deosebit varietatea costu
melor naționale, precum și 
obiectele de ceramică și ta
piserie — expresii elocvente 
ale artei și meșteșugului din 

țara noastră.

• sporirea POPULAȚIEI TERREI. La jumătatea anului 1973, 
populația globului era de 3 860 milioane de locuitori, ceea ce 
reprezintă un spor de 228 milioane față de situația existentă in 
lino, anunță o statistică a O.N.U. In decursul acestor trei ani, 
rata medie de creștere a populației globului a fost de 2.1 la 
sută, inregistrîndu-se insă discrepanțe considerabile intre dife
rite zone geografice. în Europa occidentală, de pildă, această 
rată a fost de 0,6 la sută, în vreme ce într-o serie de regiuni 
din America Latină s-a ajuns pînă la .3,5 la sută a FUMATUL 
PROVOACĂ PIERDEREA AUZULUI. Cercetătorul american Ste
phen Prescod de la Universitatea Andrews a arătat, într-un ra
port privind efectele fumatului asupra urechii mijlocii, că exis
tă o strinsă iegâtură intre fumat și pierderea auzului, Fumatul 
poate afecta auzul într-un rnod asemănător ca și trecerea virs- 
tei. Persoanele care fumează mai mult de 20 de țigări pe zi se 
pot aștepta la pierderea sensibilității urechii aiit pentru su
netele de înaltă frecvență, cit și a celor de frecvență joasă. 
Dintre sunetele de înaltă frecvență amenințate fac parte, în 
opinia cercetătorului american, consoanele „p" și „s" ■ ME
DALIE COMEMORATIVĂ CONSACRATA ZBORULUI COMUN 
„SOIUZ-APOLLO11. Firma niponă „Mațumoto Kisyo** a reali
zat o medalie comemorativă consacrată zborului comun al na
velor cosmice ,,Soiuz“ și „Apollo-*, efectuat în cadrul recentului 
experiment spațial sovieto-american. Medalia, care Înfățișează 
momentul joncțiunii celor două vehicule cosmice, va fi trans
misă partlcipanțllor la realizarea acestui zbor, precum și unor 
muzee • PESTICIDE PERICULOASE PENTRU SĂNĂTATEA 
OMULUI. Agenția federală americană pentru protejarea mediu
lui înconjurător a hotărît să interzică utilizarea pesticideior 
„chlordane11 șl „heptachlor", fabricate în vederea combaterii ter
mitelor și a dăunătorilor in agricultură, ca urmare a constatării 
de către specialiști a periculozității lor pentru sănătatea omu
lui. Agenția americană amintită a reușit pînă în prezent să im
pună interzicerea utilizării in Statele Unite a pesticideior „DDT1*, 
Aldrin" și „Dieldrin" • UN AVION MILITAR CHILIAN s-a 

prăbușit joi în apropiere de Santiago de Chile. Toate cele 7 
persoane aflate la bordul aparatului au pierit de pe urma aces
tei catastrofe, s-a anuntat oficial la Santiago de Chile. Acci
dentul s-a produs cind avionul se afla deasupra bazei de an
trenament a parașutiștilor de la Colina, localitate situată la 
40 km de capitală, ca urmare a unei pierderi bruște de viteză 
• DESCOPERIREA UNEI NOI PARTICULE A ATOMULUI. Fi
zicienii americani care lucrează la acceleratorul linear de la 
Stanford (California) au descoperit o particulă misterioasă ce 
intră în compoziția atomului. Noua particulă a fost denumită 
„U“, prima literă a cuvîntului englez „Unknown" (necunoscut). 
Această particulă poate fi considerată. asemănătoare ■ celor două 
particule „PSI“ descoperite în lur^ noiembrie a anului trecut 

. tot la Stanford. Izolarea noif particule a f.ost realizată în urma 
\ ciochirii in interiorul'unui tunel lung a unor fascicule de elec

troni cu „pozitrorii antimaterie11. Cercetătorii de la Stanford sînt 
de părere că noile descoperiri contestă concepțiile tradiționale 
despre modul în care se formează materia. Ultimele descope
riri ridică serioase îndoieli față de teoriile care susțin că parti
culele, ce intră în compoziția atomului pot fi cuprinse într-un 
sistem, care să includă Citeva categorii de bază. Profesorul Mar
tin Perl, de la .Universitatea Stanford, este de părere că în ceea 
ce privește particula „U“ sint posibile două explicații. Ea s-ar 
putea înrudi cu particulele „PSI" descoperite anterior sau ar 
putea fi un membru- necunoscut, dar în același timp mai greu, 
al familiei de particule elementare denumite leptoni. Urmează 
să se stabilească care dintre ipotezele amintite se află mai aproa
pe de adevăr,- a declarat Martin Perl. Ultimele descoperiri, a 
arătat savantul american, indică faptul că particulele- mai grele 
pot fi puse în legătură cu formarea materiei.

*
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nunț al juntei militare chiliene, 
citat de agențiile Prenșa Latina, 
France Preșse și Reuter.

Secretarul general al P.C. din 
Chile a fost internat — după cum 
s-a precizat — la 24 iulie în 
spitalul naval din Valparaiso, 
unde a fost operat de urgență. 
Anterior, el fusese încarcerat, la 
Tres Alamos, în apropierea ca
pitalei chiliene.

„Cosmos-753"
In Uniunea Sovietică a fost 

lansat, joi, pe o orbită circum- 
terestră. un nou satelit artificial 
al Pămintului „Cosmos—753". a- 
vind la bord aparatura științi
fică destinată continuării cer
cetărilor ' spațiului cosmic — a- 
nunță agenția TASS.

Satelitul, a fost plasat- pe o 
orbită cu următorii parametri : 
perioada inițială de rotație — 
89,6 minute, distanța maximă de 
la suprafața Pămintului — 351 
km. distanța minimă — 189 km, 
și înclinația orbitei față de pla
nul ecuatorial de 62,8 grade.

Deschiderea Conferinței internaționale 
împotriva bombelor atomice și cu hidrogen 

Gensuikyo

Mesajul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

s-a bucurat de un deosebit
răsunet

La Tokio s-au deschis, vineri, 
lucrările celei de-a XXI-a Con
ferințe internaționale împotriva 
bombelor atomice și cu hidro
gen. organizată de Consiliul ja
ponez împotriva bombelor a- 
tomice și. cu hidrogen — Gensui
kyo. La conferință iau parte 
numeroși reprezentanți ai miș
cării pentru pace din Japonia, 
delegați ai mișcărilor pentru 
pace din peste 20 de țări și tri
miși ai unor organizații interna
ționale. Din țara noastră parti
cipă un reprezentant al Coml-

adoptate
de Conferința la nivel înalt a O.U.A.

tetului național pentru apărarea 
păcii.

Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, adre
sat participantilor Ia cea de-a 
XXI-a Conferință internațională 
împotriva bombelor atomice și 
cu hidrogen a fost prezentat in 
ședința inaugurală. Mesajul s-a 
bucurat de un deosebit ecou, fi
ind primit cu puternice aplauze 
de către participant!.

Luind cuvintul. Nobuo Kusa
no, director general al Gensui
kyo. s-a pronunțat pentru or
ganizarea unor- acțiuni în vede
rea! încheierii unul acord inter
național privind interzicerea 
completă a armelor nucleare și 
eliminarea pericolului unui răz
boi nuclear. „Acum este timpul, 
a subliniat vorbitorul, ca po
poarele lumii întregi să sevuy 
nească pentru a duce la o sch*

ta Kampala au luat 
sfirșit lucrările celei de-a 
XlI-a Conferințe la nivel 
înalt a Organizației Uni
tății Africane.

bare in viața politică interi’ .** 
țională. în scopul interzicerii 
totale a armelor nucleare11.

Vineri seara a avut loc un mi
ting pentru interzicerea totală 
a armelor nucleare, pentru ca 
tragediile de acum 30 de ani de 
la Hiroșima șl Nagasaki să nu 
se mai repete. La miting au 
participat, de asemenea, dele
gații prezenți la lucrările Con- 
lerinței Gensuikyo.

Luînd cuvintul în încheierea 
dezbaterilor, președintele țării 
gazdă și președinte în exer
cițiu al O.U.A., Idi Amin Dada, 
a subliniat că șefii de stat re
uniți la Kampala au depus o 
muncă utilă și rodnică, adoptind 
măsuri necesare pentru dezvol- 

economică a

Participants — șefi de stat 
și de guvern ai țărilor membre 
ale acestui organism panafrican
— au examinat și aprobat do
cumente de importanță majoră 
pentru popoarele Africii, de 
largă rezonanță internațională.

Astfel au fost adoptate prin
cipiile de bază ale documen
tului intitulat „Noua ordine e- 
conomică**, al cărui text va fi 
completat și definitivat de ex- 
perți ai O.U.A., în cadrul reu
niunii programate pentru jumă
tatea lunii curente, la Addis A- 
beba. Documentul afirmă nece
sitatea respectării suveranității 
naționale asupra resurselor na
turale și a instituirii unei noi 
ordini economice internaționale, 
care să țină cont de interesele 
tuturor statelor lumii. După cum 
S-ă precizat, acest document ur
mează să fie prezentat, de țările 
africane la Conferința ministe
rială de la Lima a Statelor nea
liniate și la Adunarea generală 
a Națiunilor Unite.

Abordînd evoluția situației din 
Angola, șefii de stat și de .gu
vern africani au chemat la 
instaurarea păcii în această țară 
și au hotărît să trimită în An
gola o comisie a O.U.A. în ve
derea concilierii a două mișcări 
de eliberare națională din acest 
teritoriu — M.P.L.A. și F.N.L.A. 
Cei prezenți la Kampala au ce
rut mișcărilor de eliberare men
ționate să pună capăt imediat 
ciocnirilor armate ; Portugaliei
— care continuă să fie autorita
tea legală in Angola, pînă la 
proclamarea independenței țării
— i s-a cerut să-și exercite în 
mod plenar responsabilitățile 
ce-i incumbă.

A fost aprobată o declarație în 
problema Africii de Sud. adop
tată la sesiunea extraordinară a 
Consiliului ministerial al O.U.A. 
de la Dar Es Salaam, document 
în care este reliefată poziția co
mună a țărilor independente de 
pe continentul african față de 
necesitatea lichidării dominației 
coloniale și a eliberării Africii, 
ca și față de regimurile rasiste 
din Rhodesia și R.S.A.

Participanții la reuniunea de 
la Kampala au adoptat o rezo
luție cu privire la insulele Co- 
more. prin care se asigură în
tregul sprijin al O.U.A. pentru 
ca tînărul stat să surmonteze 
dificultățile actuale de ordin po
litic și economic.

tarea socială și 
popoarelor Africii.

$1 DAKAR
INTRE GOREE

La Dakar am parcurs de-a lungul citorva ore pagini ale 
istoriei. Un tur al orașului pe largile sale bulevarde, prin 
periferiile sale, la ultra-modernele complexe turistice, scurte 
opriri la citeva instituții guvernamentale, înregistrarea pe 
pelicula memoriei a imaginilor fugare reprezentind obiective 
economice și culturale, o vizită pe insula Goree — cindva ce
lebru „antrepozit de sclavi" și, in sfirșit, un popas pe cheiu
rile portului, oferă vizitatorului secvențe elocvente despre 
trecutul și prezentul poporului senegalez, despre eforturile 
sale de a depăși urmările îndelungatei dominații coloniale.

Călătorind în Senegal, a devenit un fapt obișnuit ca ospi
talierele gazde să ofere prilejul unei scurte plimbări pe insula 
Goree, situată la cițiva kilometri de țărm,, in largul apelor 
Atlanticului. O mică insulă, cu coasta lină, propice ancorării, 
ascundea dincolo de puțina vegetație, vechi clădiri, încă pu
ternice, construite din piatră, în stilurile diferite ale epocilor 
coloniale cărora le aparținuseră. Aici, in spatele unor ziduri 
de fortăreață, aveam să cunosc mărturii ale zbuciumatei is
torii africane. Ne aflam pe locurile de unde, cu secole in 
urmă, zeci și zeci de mii de negri erau smulși — cu forța 
sau prin vicleșug — de pe păminturile natale, din.,mijlocul 
triburilor lor și duși spre Americi sau in alte colțuri ale 
lumii, la muncă pe plantații. Aici, cu secole in urmă, se con
suma una din dramele cele mai teribile ale existenței umane. 
Imaginile au rămas parcă împietrite in timp: curtea unde 
se incheiau tranzacțiile, celulele in care sclavii așteptau în
grozitoarea călătorie, podiumul de pe care se prezenta ..mar
fa", atelierul de lanțuri și cătușe uneltele de tortură, cîntare 
și alte instrumente pentru a măsura puterea celor aduși in 
robie, se înfățișează privirilor vizitatorilor. Negustorii erau 
pretențioși cu „marfa" ce-o cumpărau. Pentru a fi vinduți,

Eforturi

I

întreaga aparatură instalată la 
bordul lui „Cosmos-753" funcțio
nează normal

• ȘEFUL STATULUI SPA
NIOL, generalul Francisco Fran
co. a prelungit cu patru luni, 
pină la 15 martie 1976. cea de-a 
X-a legislatură a Cortesurilor 
spaniole (Parlamentul). Docu
mentul ' este datat 31 iulie. Se 
apreciază că această măsură va 
da Parlamentului, între altele, 
posibilitatea de a aproba. înainte 
de 1 ianuarie 1976, noul buget 
al statului.

• PRIMUL MINISTRU JA
MAICAN. Michael Manley, a 
relevat că unul din principalele 
obiective prioritare ale politicii 
interne actuale a țării este era
dicarea corupției, șomajului și 
parazitismului social. Toate a- 
eeste fenomene — a declarat el 
în cadrul unei reuniuni a Parti
dului Național Popular, de gu- 
vernămînt, — afectează procesul 
de dezvoltare economică și soci
ală a tării și ele trebuie lichi
date cu desăvîrșire cit mai ra
pid.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

f * li»

pentru reconciliere 
în Angola

Vineri a sosit la. Luanda. — 
centrul administrativ al Ango- 

. lei — o misiune militară por
tugheză formată din Carlos Fa- 
biao, șef ui Sta tul ui Major al Ar
matei de uscat, amiralul Rosa 
Coutinho și maiorul Jose Canto e 
Castro, membri ai Consiliului 
Revoluției — relatează agențiile 
France Presse și Reuter. Mem
brii misiunii vor stabili contacte 
cu reprezentanți ai părților inte
resate în vederea realizării în
cetării luptelor ce se desfășoară 
între combatanți 
Populare pentru 
golei (M.P.L.A.) 
Național pentru 
golei (F.N.L.A.).

Agențiile de presă relatează, 
pe de altă parte, că la Luanda 
este așteptată să sosească în a- 
celași scop și o misiune de con
ciliere a Organizației Unității 
Africane, instituită în cadrul 
recentei conferințe Ia nivel înalt 
a organizației.

ai Mișcării 
Eliberarea An- 
și ai Frontului 
Eliberarea An

• UMBERTO AGNELLI, ad- 
ministrator-delegat ăl firmei 
Fiat, a declarat că societatea 
este gata să colaboreze cu Par
tidul Comunist Italian pentru 
rezolvarea problemelor ce pri
vesc orașul Torino. EI a preci
zat că, în ceea ce privește pro
blemele de ordin administrativ 
ale orașului, intre opiniile expri
mate de P.C.I. și conducerea 
societății Fiat există asemănări, 
ceea ce deschide calea colabo
rării.

sclavii trebuiau șa aibă cel puțin 60 de kg, să fie sănătoși. 
Ghidul păstrează tăcere. O pasarelă îngustă conduce spre 
locul de îmbarcare de odinioară. Privind spre fundul apei, 
încercăm să-i descifrăm culoarea. Acolo, undeva, de o parte 
și de alta a punții care urma să-i despartă definitiv de Afri
ca, adincimile se înfățișau inălbite. Se spune că mulți încercau 
să evadeze. Lanțurile ii trăgeau la fund, rechinii mișunau in 
jur...

La înapoiere, pe navă, cu ochii ațintiți spre Goree, gîndurile 
se întorceau mereu spre anii cumpliți ai trecutului. Doar 
forfota cheiului, cu vacarmul de nedescris. comun pe undeva 
tuturor porturilor internaționale, avea să ne readucă la reali
tate. Nave moderne, de diferite tonaje, arbofind numeroase 
pavilioane străine, se îndreptau spre danele Dâkar-ului. Prin 
apropiere, mineraliere, petroliere, cargouri, vapoare de pa
sageri, vase pescărești, pirogi, nave cu pinză, țeseau desene 
nebănuite pe valurile ușor ondulate.

Apropiindu-te de gara maritimă — situată în vecinătatea 
celei feroviare, construită la începutul celui de al doilea 
deceniu al secolului nostru —, poți cu ușurință să desprinzi 
feluritele încărcături, atestind importanța majoră a activității 
portuare în cadrul economiei senegalese. Alături de ar'ahide. 
sorg și mei, produse tradiționale ale agriculturii, au început 
să apară pentru export, in special in ultimii ani și alte pro
duse agricole cum sint ananașii, bananele, fructele mango, 
bumbacul. Fapt și mai îmbucurător, pe documentele de trans
port și în halele navelor și-au făcut apariția și produse ale 
tinerei industrii senegaleze. Sporirea anuală cu 10 la sută a 
traficului portuar, a numărului navelor aflate în tranzit, 
creșterea legăturilor navale ale Dakar-ului cu alte porturi din 
lume, contribuie la impulsionarea economiei țării. Răspunzind 
unor necesități de viitor, autoritățile au pus la punct și au 
început să realizeze un proiect amplu de extindere și inten
sificare a activităților economice navale. Planul cvadriendl 
de dezvoltare social-economică (1974—1977) prevede un volum 
sporit de investiții, cu 17 la sută mai mare decit in planul 
precedent. O parte importantă a alocațiilor financiare sint 
destinate modernizării și dezvoltării portului șl împrejurimi
lor sale, transformindu-le in anii următori într-un vast com
plex industrial-portuar.

I. TIMOFTE
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