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In spiritul dorinței reciproce de a dezvolta colaborarea rodnică și de a asigura

un viitor trainic bunelor relații româno-britanice, ieri a avut loc

SEMNAREA DECLARAȚIEI COMUNE
a Republicii Socialiste România și a Regatului Unit

al Marii Britanii și Irlandei de Nord
Joi. 18 septembrie a.e., pre

ședintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
primul ministru al Regatului 
Unit al Marii Britanii și Irlan
dei de Nord, Harold Wilson, au 
semnat, in cadrul unei solemni
tăți desfășurate la Palatul Repu
blicii, Declarația comună a Re
publicii Socialiste România și 
Regatului Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord.

In prezența șefului statului ro
mân. a avut loc, în cadrul ace
leiași ceremonii, semnarea de 
către primul ministru a_l Guver
nului Republicii 
România, Manea 
primul ministru al 
Regatului Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord, Harold Wil
son, a următoarelor documente :

„Acordul pe termen lung de 
colaborare economică si coope
rare industrială și tehnologică 
Intre Republica Socialistă Româ
nia și Regatul Unit al Marii 
Britanii si Irlandei de Nord" ; 
„Convenția între Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Gu
vernul Regatului Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord 
pentru evitarea dublei impuneri 
cu privire la impozitele pe ve
nit si cîștiguri in capital" și „A- 
cordul între Guvernul Republi
cii Socialiste România și Gu
vernul Regatului Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord pri
vind cooperarea in domeniul fo-

energiei ato-

Socialiste 
Mănescu, și 
Guvernului

losirii pașnice a 
mice".

La solemnitate 
tovarășii Emil Bobu, Ștefan Voi- 
tec, Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Gheorghe Oprea, Du
mitru Popescu, Gheorghe Radu
lescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, 
Ștefan Andrei, Iosif Banc, Ni
colae Giosan, Ion Ursu, precum 
și George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, alți membri 
ai guvernului și ai conducerii 
unor ministere economice.

Au participat Jeffrey Charles 
Peterson, ambasadorul Marii 
Britanii la București, E. Deakins, 
subsecretar de stat parlamentar, 
dr. Gavin Strang, subsecretar 
de stat parlamentar, K. R. Sto
we, secretar personal principal 
al primului ministru. J. T. W. 
Haines, șeful secretariatului pre
sei, L. Lightman, subsecretar 
pentru relații comerciale și ex
port, P. R. H. Wright, secretar 
personal, B. G, Cartledge, șeful 
Departamentului Europa de est 
și U.R.S.S . A. St. J. H. Figgis, 
prim-secretar al Depart amentu
lui Europa de est și U.R.S.S., 
alți membri ai delegației brita
nice.

După semnare, președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul mi
nistru Harold Wilson au rostit 
alocuțiuni, urmărite cu deosebit 
interes de cei prezehți și subli
niate cu aplauze.

au luat parte

Cuvintul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Domnule prim-ministru,
Domnilor,
Stimați tovarăși,
Doresc să exprim, incă o dată, 

„tisfacția mea, a guvernului și 
poporului român pentru dezvol
tarea ascendentă a relațiilor 
dintre România și Marea Brita- 
nie, pentru realizarea acestei vi
zite a dumneavoastră și semna
rea cu acest prilej a unor docu
mente importante cu privire la 
dezvoltarea colaborării româno- 
engleze, precum și a Declarației 
comune în care sînt consemna
te principiile ce călăuzesc și vor 
călăuzi relațiile țărilor noastre 
atit între ele, cît și pe plan in
ternațional.

în discuțiile pe care le-am 
purtat, am ajuns la înțelegeri 
comune cu privire la extinderea 
colaborării economice, tehnico- 
științifice și culturale, la favori
zarea schimburilor dintre țările 
noastre în toate domeniile — a- 
cestea înscriindu-se în spiritul 
relațiilor tradiționale dintre 
România și Marea Britanie, cît 
si al documentelor semnate Ia 
Helsinki si care, fără îndoială, 
vor exercita o influență favora
bilă nu numai asupra dezvoltă
rii relațiilor ___
noastre, dar și în Europa și în 
lume.

In timpul 
juns la o serie de concluzii co
mune : as menționa, în acest 
sens, cu satisfacție, dorința de a 
contribui activ la înfăptuirea în 
viață a celor înscrise în docu
mentele de la Helsinki cu pri
vire la realizarea securității, pă
cii și colaborării pe continentul 
nostru.

în Declarația comună, pe care 
am semnat-o cu cîteva momen
te mai înainte, se prevede că 
țările noastre vor acționa ferm.

dintre popoarele

convorbirilor am a-

în spiritul deplinei egalitățiîn spiritul deplinei egalități în 
drepturi, al respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile in
terne, renunțării Ia forță și la 
amenințarea eu forța, atit în ce 
privește dezvoltarea raporturilor 
dintre ele, cît și, în general, în 
relațiile internaționale.

Aș dori să reafirm încă o dată 
hotărirea României socialiste de 
a face tot ceea ce depinde de 
ea pentru a dezvolta relațiile 
multilaterale de colaborare cu 
Marea Britanie, de a contribui 
Ia soluționarea problemelor 
complexe ale vieții internațio
nale, care impun participarea 
activă a tuturor statelor, fără 
deosebire de orînduire socială, 
respectarea dreptului fiecărui 
popor, al fiecărei națiuni la dez
voltare liberă, corespunzător nă
zuințelor sale.

Regret că vizita dumneavoas
tră a fost, de data aceasta, foar
te scurtă ; dar sper că ați putut 
cunoaște cite ceva din preocu
pările și năzuințele poporului 
nostru. Am insă satisfacția că, 
deși vizita a fost scurtă, am a- 
juns la o serie de concluzii și 
la semnarea unor documente 
care deschid perspective mi
nunate pentru colaborarea din
tre popoarele noastre.

Vă rog să duceți cu dumnea
voastră cele mai 
te de prietenie 
român față de 
Britanii, precum 
tră de noi succese pe calea dez
voltării sale, de bunăstare, pace 
și fericire. Iar dumneavoastră, 
vă urez succes în întreaga acti
vitate ; apreciez mult și relațiile 
personale — care s-au dezvoltat 
și cu acest prilej — și sper că 
ele vor contribui la întărirea 
colaborării româno-engleze, vor 
servi cauzei popoarelor noastre 
și păcii în lume. (Aplauze).

bune sentimen- 
ale poporului 
poporul Marii 

și urarea noas-
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HAROLD WILSON CONVORBIRILE

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

• Ambasadorul Republicii Cipru
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a’ primit, joi dimi
neața, pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al " 
blicii Cipru la București, 
Kranidiotis.

Ambasadorul cipriot a 
mis președintelui ! 
Ceaușescu un mesaj din partea 
arhiepiscopului Makarios, pre-

ședințele Republicii Cipru. îm
preună cu cele mai bune urări 
prietenești.

Mulțumind, președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
ambasadorul cipriot să trans
mită cele mai bune urări pre
ședintelui Makarios.
Președintele Nicolae Ceaușescu 

a reafirmat, cu acest prilej, po
ziția României cu privire la căile

de rezolvare a situației din Ci
pru. subliniind necesitatea de a 
se depune în continuare eforturi 
pentru o soluție politică, me
nită să asigure unitatea, suvera
nitatea și independența țării, 
restabilirea păcii și colaborării 
între cele două comunități din 
Cipru.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială.

• Ministrul comerțului și industriei
din Malayezia

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi după- 
amiază, pe Dato Hamzah bin 
Abu Samah, ministrul comerțu
lui și industriei din Malayezia, 
care face o vizită în țara noas
tră.

La primire a luat parte Ion 
Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale.

A fost de față Raja Aznam 
bin Raja Haji Ahmad, ambasa
dorul Malayeziei în România.

în cursul convorbirii, 
apreciată cu satisfacție 
pozitivă din ultimii ani

* Charles

a fost 
evoluția 
a rela-

E.
membru al

fiilor româno-malayeziene. De 
ambele părți s-a exprimat do
rința sinceră ca aceste rapor
turi să cunoască o dezvoltare 
continuă în viitor, în spiritul 
principiilor de deplină egalitate, 
respect al independenței și su
veranității, de neamestec în tre
burile interne și avantaj reci
proc. In context, s-au examinat 
posibilități concrete de lărgire 
și diversificare a schimburilor 
de mărfuri, a colaborării și coo
perării economice și tehnico- 
științifice, relevîndu-se că pro
gresul celor două țări oferă con
diții favorabile în această di
recție. A fost împărtășită con-

co- 
in- 

eco- 
să

vingerea că promovarea multi
laterală a conlucrării româno- 
malayeziene corespunde pe de
plin intereselor ambelor țări și 
popoare, cauzei generale a 
laborării și păcii în lume, 
staurării unei noi ordini 
nomice internaționale, care
stimuleze dezvoltarea economi
că și socială a tuturor popoa
relor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat urări de prosperitate 
și bunăstare, un salut prietenesc 
poporului malayezian.

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

Woodruff, prim-vicepreședinte,
Consiliului de Administrație

al Corporației „Manufacturers Hanover
Trust Company"

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, în 
cursul după-amiezii de joi, pe 
Charles E. Woodruff, prim-vice
președinte, membru al Consi
liului de Administrație al Cor
porației „Manufacturers Hanover 
Trust Company" din New York.

La primire au luat parte Ion 
Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, și Vasile Volo-

șeniuc, președintele Băncii 
Române de Comerț Exterior.

Oaspetele a fost însoțit de 
Harry G. Barnes jr., ambasado
rul S.U.A. la București.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire în cadrul căreia au 
fost abordate probleme referi
toare la. intensificarea cooperă
rii economice și financiar-ban- 
care între organizațiile româ
nești de ‘resort și companiile a- 
mericane, precum și cu privire 
la inițierea unor noi acțiuni de 
colaborare menite să contribuie

la dezvoltarea și diversificarea 
raporturilor economice dintre 
Cele două țări.

In cursul convorbirii a fost 
apreciată activitatea sucursalei 
din București a Băncii america
ne „Manufacturers Hanover 
Trust Company", care creează 
bune posibilități pentru promo
varea unor acțiuni de colabora
re reciprociavantajoasă între 
organizații economice din Româ
nia și companii din S.U.A.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

'Produse de înaltă tehnicitate.
cu un consuni redus de metal

Domnule președinte,
Domnule prim-ministru, 
Domnilor miniștri,
Excelențe, domnilor,
Importantele documente 

care le-am semnat împreună 
in această dimineață reflectă în 
primul rînd o activitate labo
rioasă de multe luni depusă da 
miniștri și ambasadori, de perso
nalul lor, de ministerele aface
rilor externe și de departamen
tele noastre economice. Activi
tatea pe care au depus-o a fost 
foarte ambițioasă in ce privește 
conținutul, și acest lucru se re
flectă în documentele pe care 
le-am semnat. Intr-un anumit 
sens, ei au acționat, de aseme
nea. în direcția soluționării 
problemelor care au existat în
tre cele două țări ale noastre 
într-o perioadă de aproximativ 
30 de ani. Și aș dori, domnule 
președinte, să mă alătur dum
neavoastră în a exprima apre
cierea noastră reciprocă în le
gătură cu ceea ce s-a realizat 
de către toți cei care au lucrat 
pentru a face posibile reglemen
tările pe care le-am semnat îm
preună în această dimineață.

Documentele reflectă, de ase
menea, după cum în mod just 
ați remarcat dumneavoastră, și 
spiritul angajamentelor pe care 
ni le-am asumat împreună cu 
multe alte state participante la 
recenta Conferință de la Hel
sinki, ele reprezintă un efort 
de a continua și de a dezvolta 
spiritul care a animat discu
țiile și acordurile încheiate la 
Helsinki.

Documentele pe care le-am 
semnat reflectă — și sper că a- 
ceasta va fi și părerea popoare
lor noastre — dorința puternică 
de a dezvolta relații și mai am. 
ple, mai constructive, între gu-

pe

vernele și popoarele celor două 
țări ale noastre.

După cum am mai spus, dis
cuțiile noastre nu s-au limitat 
numai la aceste aspecte impor. 
tante ale relațiilor bilaterale, 
ci — ca în toate prilejurile, cînd 
cineva are plăcerea de a sta 
îndelung de vorbă cu dumnea
voastră — ele s-au referit Ia o 
mare parte a problemelor ome
nirii, Ia problemele marii fami
lii umane. Putem spune, de 
fapt, că nu există vreo problemă 
cu semnificații mai largi pe plan 
mondial pe care să nu o fi dis
cutat foarte aprofundat în tim
pul pe care l-am avut la dispo
ziție. Consider deci. domnule 
președinte, că ceea ce am reali
zat astăzi reflectă, de asemenea, 
și cadrul înțelegerii și prieteniei 
personale care s-a stabilit între 
noi încă în timpul 
care v-am făcut-o 
Mării Negre, într-o 
care nu eram încă 
să vorbesc în numele guvernu
lui unei țări. De atunci s-au 
petrecut schimbări însemnate 
din acest punct de vedere în 
țara noastră. Acum am putut 
continua acele convorbiri, acele 
discuții la nivel guvernamental ; 
și, firește, aș greși dacă n-as 
menționa și importantele discu
ții pe care le-am avut anterior, 
în cursul acestui an la 
quers.

Permiteți-mi, domnule 
ședințe, ca, mulțumindu-vă 
tru primirea caldă și cordială 
cu care ne-ați 
de la sosire, 
și pentru 
roasă pe care ne-ați 
dumneavoastră și toți 
ocupat de asigurarea 
discuțiilor noastre.

(Continuare în pag. a 111-a)

OFICIALE
ÎNTRE PREȘEDINTELE 

NICOLAE 
CEAUSESCU

Șl PRIMUL MINISTRU 
HAROLD WILSON

DECLARAȚIE
COMUNĂ

vizitei pe 
pe litoralul 
perioadă în 
împuternicit

A REPUBLICII 
SOCIALISTE 

ROMÂNIA SI A 
REGATULUI UNIT AL 

MARII BRITANII SI 
IRLANDEI DE NORD

Pe baza indicațiilor secretaru
lui general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, privind 
necesitatea adoptării unor mă
suri hotărîte în vederea redu
cerii consumurilor specifice de 
materii prime, materiale, com
bustibil și energie electrică atit 
ministerele cît și centralele in
dustriale și întreprinderile au 
trecut la elaborarea unor pro
grame concrete de acțiune a 
căror materializare se află în 
plină desfășurare. Prin ce forme 
și modalități specifice se acțio
nează ? Cum sînt antrenați ti
nerii la înfăptuirea acestor 
sarcini și cu ce rezultate ? Iată 
obiectul investigațiilor noastre 
întreprinse la I.M.U.M.-Baia 
Mare.

Acționînd cu perseverență, pe 
toate fazele tehnologice, de la 
proiectare și pînă la execuție, 
colectivul de la I.M.U.M.-Baia 
Mare a realizat pînă în prezent 
economii de metal de peste 500 
tone. „Principalele direcții către 
care ne-am orientat eforturile 

.— ne spune tovarășul Nicolae 
Marcovescu, secretarul comite
tului de partid — au fost cele 
referitoare la modernizarea uti
lajelor, în sensul reducerii ga
baritului acestora, perfecțio
narea tehnologiilor de execuție 
și reproiectarea unui mare nu
măr de subansamble. Sînt ac
țiuni la care am antrenat prac
tic întregul nostru colectiv, or
ganizația U.T.C., toți tinerii". 
Intr-adevăr, nu a existat sec
ție, atelier sau loc de muncă

unde inginerii, tehnicienii, mun
citorii să nu ne vorbească des
pre realizările lor, să nu ne pre
zinte preocupările actuale și de 
perspectivă, în domeniul reduce
rii consumului de metal. Cîteva 
dintre măsurile mai importante .. 
aplicate sau aflate în curs de fir 
nalizare sînt edificatoare pentru

Preocupâri și rezultate 

la I.M.U.M. Baia Mare

efortul depus în scopul reali
zării unor produse cu perfor
manțe tehnice superioare, cu un 
cît mai redus consum de metal. 
Iată de pildă, prin înlocuirea 
pereților laterali din tablă în
doită cu profile ușoare s-a 
reușit diminuarea consumului de 
metal necesar la fabricarea 
transportoarelor de șpan cu 500 
kg pe bucată ; la fel, prin re- 
proiectarea unor subansamble 
din tablă de la aerotoarele me
canice, greutatea acestora a scă
zut cu 12 kg ; prin matrițarea 
Ia cald a carcaselor se vor ob
ține anual economii de peste 
40 tone metal ș.a. Sînt desigur 
succese Ia care au contribuit și 
cei mai tineri muncitori și spe
cialiști ai uzinei prin soluții 
tehnice originale, printr-o parti
cipare activă și susținută la toa
te acțiunile inițiate în acest do
meniu de organizația U.T.C.

„La noi în atelierul de debitare 
— ne spune tovarășul Anton 
Chira, secretarul organizației 
U.T.C. — unde tinerii reprezintă 
pește 80 la sută, am declanșat 
o adevărată ofensivă împotriva 
risipei și a celor care o mai 
practicau. în acest sehs, măsu
rile inițiate și urmărite de noi 
vizează croirea judicioasă a 
tablelor de metal, sortarea de
șeurilor utilizabile în vederea 
realizării unor repere mai mici 
ș.a. Ca atare, în prezent, circa 
50—60 tone de deșeuri metalice 
care altădată se predau la 
I.C.M. au acum o destinație pro
ductivă precisă, eficientă".

De fapt, preocuparea pentru 
gospodărirea judicioasă a fie
cărui gram de metal, pentru ob
ținerea unor economii cît mai 
mari constituie unul din obiec
tivele de bază ale acțiunilor ute- 
ciste întreprinse în cinstea Con
gresului al X-lea al U.T.C., ti
nerii, fiecare organizație U.T.C. 
străduindu-se să ocupe un loc 
fruntaș în întrecerea care a cu
prins întreaga întreprindere.

COMUNICAT

Che-

N. SAVIN

La mare, in acest inceput 
de toamnă, am văzut trei 
tineri foarte frumoși, pe pla
ja aproape pustie la ora a- 
ceea de după-amiază, aple
cați asupra unui pescăruș ca
re avea aripa ruptă. cine 
știe cum. M-am gindit ime
diat, firește, la Baudelaire. 
Dar mă înșelam, era exact 
invers, ei priveau cu interes

inconjurat încă 
să vă mulțumesc 

ospitalitatea gene- 
acordat-o 

eei ce s-au 
succesului

Tradiția, frumoasă,
trebuie adaptată

la cerințele prezentului
Dacă iți propui să scrii despre 

tradițiile culturii de masă exis
tente de-a lungul timpului in 
vatra spirituală a Oraviței, nu 
este neapărat nevoie să apelezi 
la documente. Memoria localni
cilor, îndeosebi a celor mai in 
vîrstă, este doldora de amintiri. 
Intii de toate țin să-ți spună, 
chiar dacă din punctul de ve
dere al istoriei există contro
verse, că teatrul din Oravița 
este cel mai vechi din țară. Cu 
toții știu că in urmă cu 158 de 
ani un mănunchi de entuziaști 
de prin partea locului, iubitori 
ai muzelor, după ce au pus mină 
de la mină de au zidit un lăcaș 
potrivit, au devenit ei înșiși 
autori șl interpreți de teatru și 
muzică. Prestigiul dobindit și 
rolul avut in afirmarea tradiții-

lor, a spiritualității românești și 
a naționalităților conlocuitoare 
este subliniat de prezența pe 
scena locală a unor prestigioase 
personalități din cultura româ
nească. La loc de frunte este 
citat Eminescu, apoi un concert 
dirijat de George Enescu, un 
spectacol cu opereta „Crai nou“, 
apoi poetul Ion Minulescu, Ma
ria Tănase etc. Te lași copleșit 
de orgoliul interlocutorilor pen
tru ca apoi intr-un moment de 
răgaz să-i întrebi ce se intim*  
plă azi, cum este păstrat Și dez
voltat prestigiul despre care, 
vorbindu-ni-se, înțelegem că re
prezenta o solidă formă de edu
cație patriotică și cetățenească. 
Celui căruia ii solicităm mai in
tii un răspuns este tovarășul 
Gheorghe Luca, directorul casei

de cultură, el însuși de mai bine 
de 30 de ani dirijor și autor de 
compoziții corale, animator a 
numeroase formații artistice nu 
numai din 
împrejurimi, 
care iși desfășoară 
îndeosebi in preajma 
cursuri. O formație 
unde de mai bine de ... __ __
tivează aceiași oameni. In total 
vreo 12. Orchestra de muzică 
populară, care in primii ani după 
ce a luat ființă a izbutit să-și 
creeze o personalitate, trăiește 
in prezent de asemenea în preaj
ma unor festivaluri, deși cel pu-

localitate, ci și din 
„Avem un cor dar 

activitatea 
unor con- 
de teatru 
10 ani ac-

ION DANCEA

(Continuare în pag. a Il-a)

că ea nu mai poate plana 
albă deasupra mării, anun- 
țind triumfătoare că furtuna 
poate începe.

La mare, in șantierul pavai, 
la docurile uscate, unde e- 
norme copastii păreau a- 
ripi de pescăruș intr-un u- 
nivers cosmic, mecanicul Tu
dor Iuliu care mă însoțea, 
a spus încet, lingă mine — 
„vedeți ce mate curent de 
artă a fost impresionismul ?“ 
L-am privit uimită, intr-ade
văr. atit de uriașe și mate
riale, feliile de vapor care 
țișneau in sus, pe fundalul 
irizat al mării, păreau nesi
gure. un joc al luminii. Și 
in sfirșit, tot la mare, noap
tea, se intimplă să privesc 
spre negrul compact sfișiat 
de spuma albă, ca-ntr-o co
pie pe negativ de peliculă 
filmică lingă doi tineri, o 
fată și un băiat, care puteau

SMARANDA JELESCU
(Continuare în pag. a 11-a)
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PE CIMP,
AUTURI OE

însoțiți de profesori și în
vățători, de activiști ai U.T.C., 
elevii din Pitești, din cele
lalte localități, pornesc in 
zorii fiecărei dimineți cu 
autobuzele spre lanurile de 
porumb sau spre livezile 
care li s-au repartizat pen
tru recoltare. în ziua de 16 
septembrie, cea dinții zi pli
nă de lucru, au fost prezenți 
Ia această acțiune peste 5 000 
de elevi. Au beneficiat de 
contribuția lor stațiunile ex
perimentale Ștefănești și Al- 
bota, fabricile de conserve din

Topoloveni și Boiculești, In
stitutul pomicol din Mără- 
cineni, fermele I.A.S. din 
Oarja, Vedea, Băilești, Mi- 
hăilești, Costești, Curtea de 
Argeș, Cîmpulung etc. Bi
lanțul este mai mult decit 
satisfăcător. Elevii Liceului 
mecanic Colibași au recoltat 
intr-o singură zi 1 392 kg fa
sole și 1 449 kg castraveți, cei 
de la Școala profesională din 
Ștefănești 1 200 kg struguri, 
colegii lor din Cîmpulung 
peste 5 200 kg prune, 8 370 kg 
mere, 1,5 tone cartofi, iar 
elevii Liceului economic din 
Pitești, peste 60 tone porumb. 
Importante cantități de fruc
te, legume și porumb au 
strîns și elevii liceelor din 
Ștefănești, Domnești, Costești 
etc.

— Noi am primit ajutorul 
a 270 elevi de la Liceul 
„Vlaicu Vodă" din Curtea de 
Argeș, ne spune inginerul 
Nicolae Ciucă, directorul Fa
bricii de conserve din Boicu
lești, și ne declarăm deosebit 
de mulțumiți de munca lor. 
Au sortat în prima zi, 5 tone 
de fructe, au plivit un mare 
Ian cultivat cu căpșuni, 
ne vor ajuta, de 
continuare pină Ia 
campaniei.

Intr-adevăr, din 
rea întocmită la 
județean U.T.C., în colabora
re cu conducerile școlilor și 
ale unităților agricole reiese 
că pină la 30 octombrie, în 
preajma Congresului al X-lea 
al U.T.C. un număr de peste 
11 000 de elevi vor participa 
la stringerea recoltelor.

Ei 
altfel, in 
încheierea
planifica- 
Comitetul

ROMULUS LAL

ÎN AVANS
LUCRĂRILE

Fată de graficul 
de execuție al lucră
rilor agricole in ju
dețul Ilfov, coopera
torii din Moara Vlă- 
siei se află în avans 
la principalele ac
țiuni de sezon. Așa, 
de pildă, floarea- 
soarelui a fost recol
tată în întregime de 
pe toate cele 300 hec
tare cultivate, iar 
producția predată la 
bazele de recepție. 
Cooperatorii din 
Moara Vlăsiei numă- 
rîndu-se printre pri
mii care au raportat 
finalizarea acestei 
acțiuni, acum înche
iată în toate unită
țile cooperatiste si 
de stat ale județului. 
Porumbul se recol
tează cu o viteză 
zilnică de 35 hecta
re. început din vre
me, culesul porumbu
lui s-a realizat pe 
mai bine de jumă
tate din suprafața 
cultivată (medie pe 
județ, este de 25 la 
sută), astfel că, încă 
în cursul săptămînii

EA STR1NSUL RECOLTEI

Foto : AGERPRESCartierul Titan din Capitală

DOUĂ INTERVIURI

La întrebările:
Spuneți-ne ce filme ale Casei pe care o conduceți vom ve

dea în curînd pe ecrane și ce proiecte de viitor aveți ? Vorbiți-ne, 
vă rugăm, despre activitatea tinerei generații de cineaști în cadrul 
producției Casei pe care o conduceți.

directori ai unor case de filme răspund:

u

TREBUIE SĂ PUNĂ UMĂRUL
u

TOT SATUl
Pe primarul comunei 23 Au

gust. județul Constanța, tovară
șul Vasile Vasilica, îl intilnim 
la puțin timp după o scurtă șe
dință de comandament. „A fost 
nevoie să convocăm membrii 
comandamentului pentru a re
zolva citeva probleme urgente 
legate, bineînțeles, de campania 
agricolă de toamnă — ne spu
ne primarul comunei. Din con
statările de pe teren a reieșit 
că recolta culeasă nu se trans
portă in aceeași zi. Astfel, am 
hotărit ca fiecare membru al co
mandamentului împreună cu oa
menii să nu părăsească cîmpul 
pină nu se transportă ultima 
cantitate recoltată. Totodată, am 
repartizat mijloacele de trans
port pe fiecare din cele trei uni
tăți cooperatiste din raza comu
nei noastre, asigurindu-se fie
căreia capacitatea necesară de 
transport. O altă problemă care 
nu mai suferă aminare este u- 
darea de aprovizionare. Din 
cauza lipsei de precipitații, so
lul este greu de lucrat în vede
rea semănatului de toamnă. 
Pentru a se executa întregul 
complex de lucrări în bune con
diții, de astăzi, s-a trasat sar
cina expresă unităților agricole 
de a pune în funcțiune instala
țiile de udare. Prin această mă
sură vom putea să pregătim în
treaga suprafață ce va fi semă
nată cu grîu și orz pină pe data 
de cel tîrziu 25 septembrie".

Problemele rezolvate pe loc 
de către comandamentul comu
nal, ne demonstrează o dată în 
plus, participarea efectivă a tu
turor cetățenilor, inclusiv a or
ganelor de conducere, la strîn- 
aerea recoltei. Așa de exemplu, 
datorită muncii neîntrerupte a 
cooperatorilor, avind la bază o 
bună organizare a activității, re
coltatul florii-soarelui a fost în
cheiat în toate cele trei unități 
cooperatiste aparținînd comunei 
23 August. adică pe o suprafa
ță de 315 hectare. întreaga can
titate de recoltă a fost transpor
tată în baza de recepție. Fără 
răgaz, cooperatorii ajutați 
elevi au trecut la strinsul 
rumbului, 
precum și 
fețelor de 
Bunăoară,
timp ce patru motopompe tri
miteau apa pe suprafețele eli
berate. mecanizatorii Gheorghe 
Mitrana, Gheorghe Sănduț și 
alți doi colegi ai lor executau 
lucrările pregătitoare în vederea 
însămînțării griului. Inginerul

de 
po- 

legumelor, furajelor 
la eliberarea supra- 
resturile vegetale, 

la C.A.P. Dulcești, în

CU TOATE

șef al cooperativei agricole, Ni
colae Dingă, face totul ca moto- 
pompele să trimită apă conti
nuu. Preocuparea inginerului șef 
pentru funcționarea neîntreruptă 
a motopompelor este explicabi
lă. Din cele 300 de hectare ce 
urmează a fi semănate in toam
nă, au fost arate doar 45 de hec
tare. „E drept, se putea face 
mai mult — ne relata ingine
rul șef. Totuși, speram ca pe 
data de 25 septembrie să înche
iem lucrările pregătitoare insă- 
mînțării griului".

Sintem în grădina de legume. 
Șefa fermei, ing. Felicia Stoica, 
ne informează că livrările de 
tomate și ardei se desfășoară 
conform graficelor. In ziua rai
dului nostru la beneficiari au 
ajuns 7 tone de tomate, 300 kg 
de 
Au 
cu 
cu 
ardei șt fasole. De luni, ritmul 
recoltării a sporit prin ajutorul 
primit de la elevii școlii gene
rale din localitate.

Cea mai mare concentrare de 
forțe am întîlnit-o la culesul 
porumbului. La cooperativa a- 
gricolă din Moșneni, 90 de coo
peratori strîngeau de zor recol
ta de porumb, același lucru fă- 
cindu-l și cei peste 60 de coo
peratori de la C.A.P. Dulcești 
și 23 August. Săptămîna trecu
tă ei au reușit să recolteze ma
nual 42 de hectare cu porumb, 
iar mecanizat 20 de ha. Ritmul 
de muncă este destul de lent 
dacă ne gîndim la simplul fapt 
că intr-o singură zi, cooperati
va agricolă din Pecineaga a 
transportat în baza de recepție 
29 de camioane încărcate cu po
rumb, pe cind, pe total, cele 
trei unități cooperatiste din 23 
August au transportat doar 10 
camioane. Discordanță vădită 
între unități vecine.

Ședința comandamentului co
munal din acea zi a fost nece
sară. Au fost rezolvate operativ 
unele probleme sesizate de gos
podarii ogoarelor. Dar coman
damentul nu trebuie să uite 
nici o clipă rolul său de orga
nizator al întregii activități de 
pe ogoare și în primul rînd al 
mobilizării oamenilor la muncă. 
Spunem aceasta deoarece din 
5 000 de locuitori ai comunei, 
pe cimp am intîlnit doar a ze
cea parte.

Tradiția, laî *
cerințeles prezentului

DE SEZON

ardei și 1500 kg de cartofi, 
mai rămas de recoltat 13 ha 
tomate, 5 ha cu varză, 8 ha 
cartofi și alte suprafețe cu

OVIDIU MARIAN

(Urmare din pag. 1) 
țin aici nu ducem lipsă de 
talente autentice cum 
Elena Bonescu, Mihai Toca, Ion 
Biriș și alții. In sfirșit, brigada 
artistică înființată in 1953, a im- 
bătrînit și ea. Cam atit." Cu un 
efectiv de aproximativ 50 de 
persoane care își consacră o 
bună parte din timpul lor liber 
menținerii acestora este intr-a
devăr greu să te impui exigen
țelor mult sporite față de actul 
culturii de masă. Și cind te gin- 
dești că in privința 
existente acestea au 
siderabil.

Vechea clădire a 
fost declarată monument istoric, 
tn locul ei a fost construită o 
sală de spectacole cu 400 de 
locuri, săli de repetiții și un club 
pentru tineret. Orarul ca și pro
gramul de activitate sint practic 
la discreția oricărui amator do
ritor să-și valorifice talentul. 
Numai că cei care se încumetă 
să ii treacă pragul sint din ce 
in ce mai puțini. Doar atunci 
cind se trece la intense mobili
zări determinate de apropierea 
unor concursuri sau festivaluri, 
numărul artiștilor amatori este 
in sensibilă creștere Ba. mai 
mult, la spectacolele care se 
dau la sediu prezența in sală, 
chiar dacă prin metode știute se 
vind toate biletele, este foarte 
mică. Din această cauză în 1974 
numărul reprezentațiilor de tea
tru a fost doar de 4, al celor de 
muzică populară de 6, iar al bri
găzii de 20. Am încercat să ne 
edificăm asupra motivelor. După 
părerea noastră ele se pot îm
părți în două. Pe de o parte cu 
caracter general, iar pe de alta, 
cu caracter particular.

Orice tradiție pentru a-și men
ține prospețimea trebuie adap
tată la condițiile prezentului. Or, 
in această privință și la Oravița 
ca și în alte locuri preluarea 
este adesea mecanică, fără o 
prealabilă educație atit a artis
tului amator cit și a spectatoru
lui, care să se simtă autori la 
actul creației. Altfel, ei preferă 
să rămînă simpli consumatori, 
lucru mult mai simplu de reali-

tinere 
ar fi

condițiilor 
sporit con-
teatrului a

zat stind acasă in fața televizo
rului. împlinirea acestui dezide
rat nu se realizează — așa cum 
ni s-a spus că există — prin 
simpla intocmire de programe 
comune împreună cu organizația 
de U.T.C. și sindicat pe care a- 
poi să le abandonezi intr-un 
sertar. Că astfel se prezintă lu
crurile ne-o dovedește și urmă
torul fapt : l-am întrebat pe se
cretarul comitetului orășenesc al 
U.T.C., tovarășul Preotesoiu, dacă 
el personal activează in vreo for
mație artistică. Ne-a spus că nu. 
Are atitea de făcut incit nu-i 
mai rămîne timp și pentru așa 
ceva. Ne-a fost imposibil să con
tinuăm dialogul. Atita vreme cit 
unul dintre principalii factori 
învestiți cu educația tinerei ge
nerații consideră că prezența sa 
in activitatea culturală de masă 
este un act de bunăvoință și nu 
o obligație, fenomenul scăderii 
interesului pentru tradițiile cul
turii se explică.

O altă explicație constă in fe
lul in care este concepută acti
vitatea in domeniul culturii de 
masă. Turneele unor formații de 
prestigiu avind in frunte mari 
personalități nu numai că răs
plăteau preocupările și intere
sele localnicilor pentru fenome
nul artistic dar aveau ca efect 
și vitalizarea acestora. Or, în 
prezent, in afara unor formații 
de muzică ușoară și din cind în 
cind, populară, nici un teatru — 
exceptindu-l pe cel din Reșița —

nu-ji mai aduce aminte de Ora- 
vița. Simpla întilnire prin inter
mediul televiziunii este insufi
cientă. Astfel nu este de mirare 
că atunci cind pe scenă își fac 
apariția amatorii locali, în sală 
se găsesc doar prietenii si ru
dele. Nu ar fi rău, considerăm, 
ca tocmai datorită îndelungate
lor tradiții aici să fie organizate 
anual sau bianual manifestări 
culturale de amploare la care 
să participe și formații profesio
niste avind ca principal obiectiv 
găsirea celor mai adecvate mo
dalități de valorificare la nive
lul exigențelor actuale a expe
rienței acumulate. Este la fel de 
adevărat că însăsi activitatea 
metodiștilor este considerată sa
tisfăcătoare dacă la apelul foru
rilor superioare se răspunde 
prezent cu cite o formație ar
tistică de amatori. Se pierde din 
vedere că în prezent datorită 
mijloacelor de difuzare în masă 
a actului de cultură, altfel tre
buie gîndită propria activitate. 
Nu este suficient să admiți că 
datorită televiziunii, radioului, 
presei oamenii preferă ipostaza 
de consumatori. O analiză mai 
atentă — si sociologii culturii au 
demonstrat-o — dovedește că în 
realitate interesul a crescut, nu
mai că altul este conținutul a- 
cestui interes. Este tocmai ceea 
ce trebuie să determine activiș
tii culturali — și nu numai ei — 
pornind de la specificul local.

Tinerii pe platoul 
de filmare

ION BUCHERU, directorul Tot pentru anul viitor avem

viitoare porumbul va 
fi recoltat de pe 
toate cele 637 hec
tare cultivate. Simi
lar se prezintă lu
crurile si în pregăti
rea terenului pentru 
însămi ntările 
toamnă cu grîu 
orz : din cele 
de hectare 
ficate, 700 
recepționate la data 
vizitei noastre (me
dia pe județ — 17 la 
sută). Pe cele 50 
hectare planificate a 
fi semănate cu se
cară pentru masă 
verde, sămînta se 
afla la aceeași dată 
în pâmînt (media 
pe județ — 1 la sută). 
A fost încheiată de 
asemenea însămîn- 
țarea orzului pe în
treaga suprafață 
prevăzută. în sfirșit, 
recoltatul sfeclei de 
zahăr se desfășoară 
în ritmul stabilit 
prin graficul de pre
luare al bazei de 
recepție : 40 tone
zilnic, fapt pentru 
care din cele 80 hec-

de 
și 

800 
plani- 

fuseseră

tare cultivate, sfecla 
a fost recoltată 
pe mai bine 
mătate din 
fată.

Explicația 
ritm intens, 
tui avans fată de 
grafic si față de me
dia realizărilor pe 
județ ni-1 dezvăluie 
primarul comunei, 
Nicolae Stoica 
comună avem 
meni harnici, 
gospodari cere 
că de felul în 
muncesc 
soarta recoltei") 
instructorul 
totului județean de 
partid, Dumitru Po
pescu („Buna orga
nizare a muncii, fo
losirea la capacita
tea maximă a ma
șinilor și mijloacelor 
de transport, apli
carea consecventă a 
indicațiilor tova
rășului Nicolae 
Ceaușescu, date Ia 
reoenta Consfătuire 
de lucru").

de 
de ju- 
sunra-

(„în 
oa- 

buni 
știu 

oare 
depinde 
‘ . si 

comi-

AL. DOBRE

URME FIERBINȚI
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PESCĂRUȘUL
(Urmare din pag. I)

fi 
tori, 
mi-au înginat gindul. Băiatul 
a spus limpede : e o mare 
ca-n Fellini... Natura a de
venit un reper cultural ? 
Foarte banala observație că 
astăzi nu o dată raportul 
comparativ se face invers, de 
la opera ilustră la realitate 
e de natură să ne neliniș
tească ? ,Ar însemna să fa
cem speculații cu suflete us
cate — uscăciunea sufletului 
dealtfel este o condiție a 
speculației.

Nu, să ne bucurăm și să 
dăm laudă timpului. Timpu
lui nostru in care cultura 
s-a instalat in respirația 
noastră firească, s-a asimilat 
cu ființa noastră socială cu 
o anvergură fără precedent. 
Cind intilnești electricieni 
„in secret" fanatici arheologi, 
mecanici constructori de nave 
care cunosc istoria artei, și 
cind Fellini este surprins in 
esența emoției sale in fața 
lumii, de tip atit de special 
— orice suspiciune trebuie să 
cedeze.

Cind un grup mare de pe- 
trochimiști izbucnesc la u- 
nison in rîs dacă-i întrebi 
„Nu va e teamă de o socie
tate tehnicistă ?“, previziunea 
sumbră de pe aiurea și une
ori chiar de pe aici că tine
retul de azi nu e preocupat 
decit de cifre și seriale T.V. 
cade din schematism in ridi
cai. Bineînțeles, tinerii iu
besc in continuare poezia 
chiar dacă calculează elec
tronic, bineînțeles ei vor 
culoarea și lumina picturii și

orice — studenți, munci- 
funcționari, și care

Știu să descifreze funcțiile 
plastice ale filmului de artă. 
Uneori, temerile noastre care 
par izvorite din bună cre
dință ascund de fapt faptul 
că ne facem prost sau spo
radic treaba. Un profesor de 
literatură care spune „astăzi 
toți elevii vor realul" nu este 
un bun profesor de literatu
ră si poate exagerăm cind 
ne îngrijorăm că simbătă 
seara tineretul stă la serial. 
Toată lumea stă la serial, 
distinși intelectuali și elevi 
de scoală profesională, cu 
toții avem nevoie de destin
dere. Dar e coadă și la fil
me ilustre pentru care pro
gramatorii se tem că nu vor 
avea „casă", e coadă și la 
filmul românesc de gravă 
problematică, și toată lumea 
știe ce coadă e, cea mai plă
cută, la ștandul de cărți. In
tr-un timp cind natura devi
ne reper cultural și asta nu 
e o excepție, răspunderea 
pentru canalizarea acestei ne
voi spirituale, răspunderea 
pentru propagarea culturii 
autentice este mai mare de- 
cit semnele de întrebare pe 
care le punem cu rost sau 
fără. Acum, în prag de toam
nă studioasă, cind marginile 
pustii de pădure, ca-n An- 
dreescu, așteaptă plecarea 
melancolică a păsărilor mi
gratoare, să mai repetăm o 
dată, niciodată nu-i destul, 
că sufletul tinerilor noștri 
care nu cunosc cruzimea 
marinarilor lui Baudelaire, 
așteaptă de la noi, cei che
mați să-i instruim, să le în
tindem cu pasiune și compe
tență cărțile de aur.
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Casei de filme nr. 1 : Pină la 
sfîrșitul acestui an vom avea pre
miera filmelor „Cursa" și „Din
colo de pod". „Cursa" este un 
film de actualitate ai cărui eroi 
sint doi șoferi și o fată. Este, 
cel puțin așa l-am dorit, o ple
doarie pentru încrederea în oa
meni, o ilustrare a ideii că sen
timentele curate și puternice îi 
ajută pe oameni să depășească 
momentele dificile in viață. De
monstrația despre frumusețea 
morală a unor oameni se face 
intr-un mediu muncitoresc, des
tul de puțin investigat de cine
matografia noastră.

„Dincolo de pod" este o ecra
nizare liberă a romanului „Ma- 
ra“ de Ion Slavici. Filmul se 
oprește mai atent asupra im
plicațiilor sociale ale povestirii. 
Scenaristul și regizorul acestui 
film este Mircea Veroiu, repre
zentant al tinerei generații de 
cineaști. Regizorul filmului 
„Cursa" este tinărul debutant 
Mircea Daneliuc. Imaginea a- 
cestor filme este semnată de ti
nerii operatori Florin Mihăi- 
lescu („Cursa") și Călin Ghibu 
(„Dincolo de pod").

Dintre filmele destinate pre
mierei in 1976 avem în pline fil
mări „Serenadă pentru etajul 
XII" și „Mere roșii". Primul 
film este o comedie de actuali
tate, nu lipsită de nuanțe satiri
ce. Ea se petrece în mediul 
muncitoresc și este povestea 
mutării in bloc a unor oameni 
care au trăit o viață în case 
„așezate", cu curte. Momentul 
despărțirii de aceste case și in
trarea intr-un alt mediu de via
ță implică o serie de schimbări 
in viața acestor oameni, in obi
ceiurile lor. Filmul prilejuiește 
debutul regizorului Carol Cor- 
fanta. Un alt debut de tinăr re
gizor va însemna filmul „Mere 
roșii" (regia Alexandru Tatos). 
Filmul este povestea unui medic 
comunist care, încâdrîndu-se in
tr-un spital de provincie, are de 
luptat cu o mentalitate venală 
de a înțelege meseria. Nu ușor 
el va învinge în conflictul cu 
cei care profită odios de aceas
tă meserie, acumulind ciubucuri. 
Va fi un film de dezbatere etică.

aprobat scenariul lui Dumitru 
Solomon „Gloria nu cintă", pe 
care il apreciem ca o comedie 
de bună calitate, de certă fac
tură intelectuală. Scenariul a 
fost încredințat tinărului regi
zor Andrei Cătălin Băleanu 
care, după primul său film se 
întilnește acum cu genul care 
ii este, credem, mai apropiat i 
comedia.

Mai avem în vedere o serie 
de alte scenarii. „Buzduganul 
cu trei peceți" este un scenariu 
de Eugen Mândrie dedicat ideii 
unirii în acțiunea lui Mihai Vi- 
teazu. Această pagină de epo
pee națională va fi transcrisă în 
imagini de tinărul regizor Con
stantin Vaeni. După romanul 
„Apa", Alexandru Ivasiuc a 
scris un scenariu cu titlul „Trei 
zile și trei nopți" cu care vrea 
să debuteze regizoral tinărul o- 
perator Dinu Tănase. Un proiect^ 
este și scenariul „întimplări din 
secolul XXI" de Alexandru Mi-, 
rodan și Beno Meirovici. Este 
o comedie lirică din universul 
spiritual al lui Mihail Sebastian, 
sperind să reînvie tradiția umo
rului duios. Inspirată din piesa 
„$eful sectorului suflete", a- 
ceastă comedie lirică regizată de 
Cornel Todea va pleda pentru 
puritatea relațiilor dintre oa
meni. Un viitor film este și 
„Ziua pescărușului" a cărui ac
țiune se desfășoară in mediul 
marinăresc. Tinărul Timotel Ur- 
su semnează scenariul și regia 
acestui film.

Mai avem în vedere încă mul
te scenarii, dar acestea privesc 
producția 1977—1978. Casa noas
tră de filme este și va fi în con
tinuare interesată de filmul de 
actualitate și de revigorarea 
unui gen mult gustat de public, 
comedia. După cum ați putut 
vedea, majoritatea regizorilor cu 
care lucrăm sint tineri. Perso
nal sint preocupat de a oferi 
tinerei generații posibilitatea 
de a se exprima în teme funda
mentale. Mulți dintre tinerii 
creatori din cinematografie sint 
foarte dotați și merită toată în
crederea. Mi-arn propus ca a- 
ceastă Casă de filme pe care o 
conduc să fie una din porțile de 
intrare a valorilor tinere.

Scenarii și regizori 
pentru noi filme

DUMITRU FERNOAGA, di
rectorul Casei de filme nr. 5.: 
Primul film despre care voi 
vorbi este cel care poartă titlul 
provizoriu „Cine rîde la urmă". 
Acest film va prilejui două in
teresante debuturi: actrița Dra
ga Olteanu și operatorul Geor
ge Cornea semnează scenariul. 
George Cornea semnează și re
gia acestui film care se preo
cupă de destinul unei femei în 
perioada de mari transformări 
a anilor ’45—’48.

Un alt debut regizoral îl va 
prilejui filmul „Tufă de Vene
ția" după un scenariu de Va
lentin Silvestru. Regia acestei 
comedii în scheciuri va fi sem
nată de Petre Bokor, cunoscut 
colaborator al televiziunii. A- 
cestea sînt filme în lucru.

în luna octombrie vor începe 
în Maramureș filmările la „Pin- 
tea“ în regia lui Mircea Moldo
van. Filmul evocă figura erou
lui de baladă Pintea Viteazul, 
simbol al mîndriei naționale.

Sergiu Nieolaescu va realiza 
la casa noastră filmul „Osînda" 
după romanul lui V.I. Popa 
„Velerîm și Veler Doamne".

în iarna acestui an vom rea

liza două filme după scenarii 
de Petre Sălcudeanu. Primul, 
„Spaima de la miezul nopții" 
inspirat din activitatea organe
lor de securitate la începutul 
puterii populare va fi regizat 
de Doru Năstase. Al doilea 
film, „Delincvenții minori" a fost4 T 
încredințat tinerei regizoare^ 
Măria Calas-Dinescu. Acest filnff 
cu eroi copii și maturi va fi o 
dezbatere etică despre proble
ma divorțurilor, despre respon
sabilitatea părinților.

Aventurilor brigăzii de stin- 
gători de incendiu din filmul 
„Explozia" le vor urma altele 
de data aceasta avind ca fundal 
de desfășurare o țară din Orien
tul. Apropiat. Filmul ..Cuibul 
salamandrelor" va fi realizat de 
aceeași echipă de la „Explozia". 
Scenariul aparține lui loan Gri- 
gorescu iar regia lui Mircea 
Drăgan. Acestea sint proiectele 
sigure dar în redacția noastră 
de scenarii există destule filme 
posibile despre care cu siguran
ță vom mai vorbi.

Convorbiri consemnate de 
DANA DUMA

REVENIM ASUPRA „CAZULUI CRISTINA“

Colectivul de muncă 
al dr. Pucă „nu se 
amestecă44. De ce?

în vreme ce asupra cazului 
oopiilor Sorin și Cristina Pucă 
sosesc continuu scrisori din toa
te colțurile țării, la locul de 
muncă al tatălui — Institutul 
de virusologie „Ștefan Nicolau" 
din București — am avut ocazia 
să constatăm că ecoul opiniei 
publice a fost înăbușit de indi
ferență. Deplasîndu-ne aici, pri
mim reproșuri din partea unor 
tovarăși de muncă ai dr. Pucă 
fiindcă ne-am amestecat în via
ța omului. (Deși, ancheta, așa 
cum menționam de la început, a 
fost deschisă la insistența tată
lui). Cei care îi luau apărarea, 
„colegială", „tovărășească" nu

citiseră ziarele. Nu au voit să le 
citească. De ce să se amestece în 
problemele de familie, particu
lare, ale colegului ? Cei care au 
citit, care au găsit de cuviință 
că este necesar să-și spună pă
rerea în scris, să se pronunțe 
hotărît, în lumina codului etic 
asupra acestui caz provin din 
diverse locuri de muncă, din 
diverse orașe și sate, nu fac 
parte din colectivul de muncă 
al dr. Pucă. Pe aceștia i-a fră- 
mîntat cazul copiilor, dovedesc 
că nu sînt străini și nu au ră
mas indiferenți de felul cum a 
fost rezolvată această problemă 
și ce curs vor urma evenimen

tele. Dar cei de aici cu care am 
stat de vorbă, manifestă o to
tală indiferență. Ne întrebăm 
dacăii este indiferent unui co
lectiv comportarea membrilor 
săi, ce trebuie să trăiască după 
criterii și norme comuniste și 
să-și educe copiii în spiritul u- 
manismului socialist, al respec
tului față de adevăr. în acest 
caz mai poate fi o problemă, 
particulară cazul acestor doi 
frați ? Este normal să rămînem 
indiferenți la felul cum se face 
educația lor ? Să cităm citeva 
fragmente din discuțiile pe care 
le-am purtat aici, cu cîțiva din
tre membrii acestui colectiv :

— Sînteți coleg de muncă al 
dr. Pucă, ați urmărit această 
anchetă, tovarășe dr. Stoian ?

— Nu am citit, nu mă ames
tec în aceste treburi...

— Dumneavoastră, tovarășe 
contabil șef, Dionisie Gaspari- 
natos ?

— Nu.
— Era totuși un caz in dezba

tere, despre un membru al co
lectivului de aici.

— Nu mă amestec, vă rog să 
mă înțelegeți !

Ce putem înțelege ? ! Astfel 
de convorbiri s-ar putea conti
nua ; nimeni dintre cei cu care 
am discutat nu citise ziarele !

Iată părerea unei tovarășe, do
cumentarista institutului, care a 
condamnat atitudinea mamei, 
dar, culmea, justifica, i se pă
rea normal ca fetița să-și uras
că cu înverșunare mama, pen
tru că „s-au mai văzut cazuri" 
cum ne spunea rece, sentențios.

Stimați tovarăși, colegi de 
muncă cu dr. Pucă ce nu ați 
vrut să citiți ziarele, care ați 
refuzat să cunoașteți adevărul. 
Vă întrebăm, ați aruncat cel pu
țin în fugă o privire caldă, pă
rintească, spre ochii copiilor din 
fotografie ? Știți cumva (dar nu 
știți, căci nu v-a spus tatăl, co
legul dumneavoastră de muncă

— despre care, aflăm că e anga
jat temporar ! —) că cei doi 
frați numai în numerele acestor 
ziare s-au aflat împreună, ca 
frații, căci în viață sînt ținuți 
ca doi străini. Acest lucru nu vă 
îngrijorează ? Vom expedia prin 
poștă numerele de ziar refuzate 
lecturii de către unii tovarăși ai 
institutului și ne exprimăm con
vingerea că atitudinea colecti
vului. cunoscînd adevărul, a în
tregului colectiv, față de cazul 
copiilor va fi o atitudine chib
zuită, matură și responsabilă. 
Așa cum de fapt a fost întot
deauna la Institutul de viruso
logie „Ștefan Nicolau” din 
București.

SA SE APLICE HOTARTREA 
JUDECĂTORILOR I

Cîțiva cititori ne întreabă cum 
se simte Cristina la mamă, ală
turi de frate, cum a fost pri
mită în noua școală, în casa 
mamei. Trebuie să răspundem 
că nu se află la mamă Cristi
na ; florile pregătite să o pri
mească s-au ofilit acasă ; fra
tele încă așteaptă, mama umblă 
pe drumuri, locul în bancă, păs
trat de noua sa școală, a rămas 
liber. Tatăl a obținut încă o a- 
mînare. A treia aminare a ho- 
tărîrii dată pînă acum ! în casa 
tatălui se fac intense pregătiri 
pentru data de 13 octombrie, 
ziua de naștere a Cristinei. A- 
tunci va împlini 10 ani. Dar în 
loc să aniverseze acest eveni
ment în căldura familiei, laolal

tă cu fratele, Cristina va merge 
la proces împotriva mamei. 
Cind va împlini 10 ani și o zi — 
potrivit legilor — tatăl are a- 
tunci dreptul să-și ducă copilul 
în instanță ca să declare acolo, 
să depună mărturie că nu-și 
iubește mama, că nici acum du
pă 10 ani nu cunoaște acest sen
timent — dragostea de mamă. 
Cutremurător ! Dar adevărat. 
Pînă atunci, copilul trebuie să 
aibă o ură proaspătă în suflet, 
ascuțită. De aceea Cristina con
tinuă să fie asmuțită nefiresc 
de către bunică și tată împotri
va mamei. Atunci, ne întrebăm 
mai sînt oare necesare atîtea 
termene de aminare ? în teme
iul căror justificări se amină 
executarea sentinței ? Cind se 
vor regăsi frații ? Hotărîrea ju
decătorilor dată la 4 februarie 
a.c. a fost oprită din cursul său 
operativ de un recurs și alte 
trei amînări : 8 august, 29 au
gust, iar acum i s-a dat cel mai 
lung termen — 31 octombrie. 
De fiecare dată mama și fratele 
își amînă speranțele. Cui ajută? 
Nicidecum copiilor, al căror in
teres trebuie să-l urmărim cu 
seriozitate.

Așa cum ne scriu cititorii, 
așa cum așteaptă mama și fra
tele, cerem și noi — în numele 
grijii față de acești doi copii — 
să se aplice fără nici o aminare 
hotărîrea judecătorilor !

MONICA ZVIRJINSCHI 
ION MARCOVICI

GRUPUL 
ȘCOLAR

AERONAUTIC 
BUCUREȘTI

Primește înscrieri de 
elevi pentru industria aero
nautică prin Școala profe
sională pentru anul școlar 
1975—1976, absolvenți a opt 
clase școală generală cu 
vîrsta de 16 ani împliniți la 
15 iunie al anului de absol
vire și absolvenți a zece 
clase școală generală, vîrsta 
17—19 ani, la următoarele 
meserii, fără examen de 
admitere:

• STRUNGAR ,
• FREZOR,
• RABOTOR,
• MORTEZOR,
• STRUCTURIȘTI, 

AVIAȚIE.

Școala asigură cazare și 
masa gratuit pe toată pe
rioada de specializare.

Informații suplimentare 
la secretariatul școlii din 
București, B-dul Ficusului 
nr. 44, sector 1, telefon 
33 36 16 Băneasa.
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DECLARAȚIE COMUNĂ
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Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

CONVORBIRILE OFICIALE INTRE PREȘEDINTELE
NICOLAE CEAUSESCU SI PRIMUL MINISTRU HAROLD WILSON
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Republica Socialistă România 
și Regatul Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord :

— Constatând cu satisfacție 
dezvoltarea favorabilă din ulti
mii ani a relațiilor lor și 
hotărite să dezvolte și să întă
rească în continuare relațiile 
prietenești dintre ele în toate 
domeniile și contactele intre or
ganizațiile, instituțiile și cetățe
nii lor în spiritul unei strinse 
colaborări și a respectului re
ciproc,

— Exprimînd satisfacția față 
de îmbunătățirea relațiilor pe 
multiple planuri intre țările eu
ropene și salutînd, in acest con
text, Actul final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa, ale cărei hotărîri creea
ză condiții pentru promovarea 
în oontinuare a cooperării între 
toate statele participante, pentru 
o mai bună cunoaștere reciprocă 
și pentru contacte fructuoase.

— Convinse că aplicarea de
plină in practică a tuturor hotă- 
rîrilor Conferinței va reprezenta 
o contribuție esențială la întă
rirea securității pe continentul 
european, la dezvoltarea relați
ilor de cooperare între toate ță
rile europene, la sporirea încre
derii și a progresului spre des
tindere în Europa și în întreaga 
lume,

£ ’ — Reafirmînd necesitatea ca 
statele, indiferent de sistemul 
lor politic, economic și social, de 
mărimea sau nivelul lor de dez
voltare economică, să-și respecte 
reciproc egalitatea suverană și 
individualitatea lor, precum și 
drepturile inerente și care de
curg din suveranitatea lor,

— Subliniind necesitatea gă
sirii unor soluții echitabile pen
tru problemele economice in
ternaționale, a promovării unei 
ordini economice internaționale 
mai juste și mai echitabile,

Au hotărît :
I

1. Cele două părți își exprimă 
hotărîrea de a-și baza relațiile 
reciproce pe dreptul internațio
nal și îndeosebi de a acționa în 
conformitate cu scopurile și 
principiile Cartei Națiunilor U- 
nite. In acest context, ele re
afirmă că litigiile internaționale 
trebuie soluționate prin mijloace 
pașnice și că este de datoria tu
turor statelor să se abțină, în re
lațiile lor internaționale, de a 
recurge la folosirea forței sau la 
amenințarea cu forța împotriva 
integrității teritoriale ori a inde
pendenței politice a vreunui stat, 
fie în orice alt mod incompati
bil cu scopurile Națiunilor Uni
te. Ele reafirmă, de asemenea, 
dreptul tuturor popoarelor de 
a-și hotărî în deplină libertate, 
după propria lor dorință și a- 
tunci cind doresc, statutul lor 
politic intern și extern, fără a- 
mestec din afară și de a-și urma

pentru
Republica Socialistă România

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

pentru
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

HAROLD WILSON
Prim-ministru al Regatului Unit al Marii Britanii 

și Irlandei de NordTELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a primit din partea șefului statului Honduras, 
JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO, următoarea telegramă :

Vă rog să primiți, Excelență, sincerele mele mulțumiri pentru 
amabilul mesaj de felicitare pe care ați binevoit să mi-1 adresați 
cu prilejul aniversării zilei naționale a țării mele.

Reînnoiesc Excelenței Voastre asigurarea înaltei și distinsei mele 
considerațiuni.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii 
Orientale Uruguay, JUAN MARIA BORDABERRY, următoarea 
telegramă :

Vă rog, Excelență, să primiți cele mai sincere mulțumiri pentru 
mesajul pe care mi l-ați transmis cu prilejul celei de-a 150-a ani
versări a independenței Uruguayului, precum și urările mele de 
fericire personală și de prosperitate tot mai mare pentru poporul 
român.

Nioolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, a 
adresat telegrame de felicitare 
președintelui Senatului iranian, 
Sharif Emami, și speaker-ului 
Medjilisului, Abdollah Riazi, cu 
prilejul realegerii lor in aceste 
funcții.

Vizita delegației Uniunii Socialiste a
Tineretului din R. S. Cehoslovacă

în continuarea vizitei pe 
care o întreprinde in țara 
noastră, la invitația C.C. al 
U.T.C., delegația Uniunii 
Socialiste a Tineretului 
(U.S.T.) din R. S. Cehoslova
că, condusă de Jindrich Po- 
lednik, președintele C.C. al 
U.S.T., s-a intilnit cu tineri

CRONICA U. T. C.
Ieri a părăsit Capitala, in- 

dreptindu-se spre Brazzavil
le, o delegație a Uniunii Ti
neretului Comunist, formată 
din tovarășele Ioana Bratu, 
membră a C.C. al U.T.C., și 

conform voinței lor calea dez
voltării politice, economice, so
ciale și culturale. Ele iși expri
mă, de asemenea, hotărirea de 
a-și dezvolta relațiile și coope
rarea pe baza respectării prin
cipiilor elaborate la Conferința 
pentru securitate și cooperare în 
Europa, după cum urmează :

— egalitatea suverană, respec
tarea drepturilor inerente su
veranității ;

— nerecurgerea la forță sau 
la amenințarea cu forța ;

— inviolabilitatea frontierelor ;
— integritatea teritorială a 

statelor ;
— reglementarea pașnică a di

ferendelor ;
— neamestecul in treburile in

terne ;
— respectarea drepturilor o- 

mului și libertăților fundamen
tale, inclusiv a libertății de gin- 
dire, conștiință, religie sau de 
convingere ;

— egalitatea în drepturi a po
poarelor și dreptul popoarelor 
de a dispune de ele însele ;

— cooperarea între state :
— îndeplinirea cu bună cre

dință a obligațiilor asumate con
form dreptului internațional.

Toate aceste principii au o im
portantă primordială și. în con
secință, ele vor fi aplicate in 
mod egal si fără rezerve, fiecare 
din ele fiind interpretat în 
contextul celorlalte.

II
2. Cele două părți sînt hotărîte 

să promoveze, prin dezvoltarea 
relațiilor lor bilaterale, coope
rarea pe termen lung, fructuoasă 
și reciproc avantajoasă intre 
state, indiferent de sistemul lor 
politic, social sau economic, pe 
baza ga'ității depline și a res
pectului reciproc.

3. Cele două părți confirmă că 
dezvoltarea relațiilor lor eco
nomice trebuie să aibă loc pe 
baza avantajului reciproc. Ele 
iși exprimă hotărîrea de a ac
ționa pentru extinderea coope
rării economice, industriale, ști
ințifice și tehnice și constată cu 
satisfacție progresul deja reali
zat în aceste domenii. In legă
tură cu aceasta, ele salută sem
narea Acordului pe termen lung 
privind colaborarea economică 
și cooperarea industrială și teh
nologică. Ele își reafirmă, de 
asemenea, hotărirea de a-și con
tinua eforturile pentru a crea 
condiții care să contribuie la 
dezvoltarea dinamică și armo
nioasă, pe bază comercială trai
nică, a cooperării economice și 
industriale. Cele două părți vor 
adopta toate măsurile potrivite 
pentru a încuraja constituirea 
de societăți mixte.

4. Cele două părți subliniază 
că există posibilități largi pen
tru dezvoltarea în continuare a 
comerțului și cooperării dintre 
cele două țări și își exprimă 
hotărîrea de a depune noi efor

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a primit o 
telegramă de mulțumire din par
tea ministrului relațiilor exter
ne brazilian, Antonio Francisco 
Azeredo Silveira, pentru felici
tările transmise cu ocazia săr
bătorii naționale a Republicii 
Federative a Braziliei. 

muncitori de la Șantierele 
navale Constanța și I.A.S. 
Murfatlar. Gazdele au înfă
țișat oaspeților cehoslovaci 
preocupările actuale, realiză
rile obținute în marea între
cere socialistă pentru înfăp
tuirea cincinalului Înainte de 
termen.

Maria Cojanu, activistă la 
C.C. al U.T.C., pentru a lua 
parte la seminarul privind 
„Participarea tinerelor fete 
din Africa la lupta politică, 
economică și culturală".

turi pentru a realiza o creștere 
substanțială a volumului comer
țului pe baza avantajului re
ciproc. Ele constată cu satisfac
ție numărul sporit al contactelor 
între companiile britanice și or
ganizațiile și întreprinderile 
românești și subliniază impor
tanța intensificării în continuare 
a unor asemenea contacte, în
deosebi în domeniile metalurgiei, 
chimiei și petrochimiei, indus
triei constructoare de avioane, 
utilajului pentru transporturi, 
echipamentului pentru comuni
cații, energiei nucleare și in va
lorificarea resurselor naturale.

5. Cele două părți vor favoriza 
dezvoltarea in continuare a 
cooperării, schimburilor și con
tactelor în domeniile științei și 
tehnologiei, în avantajul re
ciproc al părților interesate. 
Ele favorizează cooperarea re
ciproc avantajoasă între insti
tuții. institute de învățămînt 
superior și persoane angajate în 
activități de cercetare științifică 
fundamentală și aplicativă.

S. Cele două părți, subliniind 
importanța unei largi dezvoltări 
a cooperării culturale și în do
meniul învățămîntului pentru o 
mai bună cunoaștere reciprocă 
și o înțelegere reciprocă a reali
zărilor celor două națiuni, expri
mă hotărirea lor de a adinei și 
extinde schimburile de informa
ții între cele două țări și de a 
dezvolta contactele instituționale 
și individuale in toate ramurile 
artelor și științei și în domeniul 
învățămîntului. Ele reafirmă in
tenția lor de a facilita o mișcare 
și contacte mai libere între per
soane, individual sau colectiv, 
in scopuri personale sau oficiale, 
și să contribuie la soluționarea 
și a altor probleme de natură 
umanitară, în conformitate cu 
prevederile și în spiritul Actului 
final al Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa. 
Ele vor depune toate efortu
rile pentru a face posibilă 
o continuă extindere a cu
noașterii reciproce a celor 
două popoare. In acest spi
rit, ele vor facilita o răspîndire 
mai largă a informațiilor și vor 
îmbunătăți circulația, accesul 
public și schimbul de informații 
în domeniile și prin mijloacele 
preconizate în Actul final al 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa.

III.
7. Cele două părți reafirmă 

hotărîrea lor de a acționa în 
mod susținut și cu perseverență 
pentru o reală și trainică des
tindere în Europa și in lumea 
întreagă, cu scopul de a face 
acest proces tot mai viabil și 
atotcuprinzător. Angajamentele 
asumate la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa reprezintă un pas impor
tant și promițător pe această 
cale și spre stabilirea de relații

AWNA
SOSIRI

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, joi dupâ-amiază a so
sit în Capitală o delegație a 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Grecia (inte
rior). condusă de Haralambos 
Drakopoulos, secretar al C.C. al 
P.C. din Grecia (interior). Din 
delegație fac parte : Dimitrios 
Partsalidis. membru al C.C. al 
P.C. din Grecia (interior), și 
Lefteris Voutsas, membru al 
CC. al P.C. din Grecia (inte
rior), director al ziarului 
„Avghi".

La sosirea pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost salutați 
de tovarășii Gheorghe Pana, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. Ște
fan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Ghi- 
zela Vass. membru al C.C. al 
P.C.R., Nicolae Ionescu, șef de 
sector la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

★
Joi a sosit in Capitală o de

legație a Uniunii Socialiste a 
Forțelor Populare din Maroc, 
condusă de Mohamed Jabry. 
membru al Biroului Politic al 
partidului, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită în 
țara noastră.

Delegația a fost salutată la 
sosire de Ion Ursu. membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., Con
stantin Manolescu. membru al 
C.C. al P.C.R., și Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

PRIMIRE
Tovarășul Ion Pățan, vice- 

prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale. s-a intilnit, joi dimineața, 
cu Charles E. Woodruff, prim- 
vicepreședinte, membru al Con
siliului de Administrație al Cor
porației „Manufacturers Hano
ver Trust Company" din New 
York, și William G. Blake, vice
președinte. Oaspeții au fost în
soțiți de Rino G. Raicovich. di
rector al sucursalei băncii ame
ricane la București.

La întrevedere a luat parte 
Vasile Voloșeniuc. președintele 
Băncii Române de Comerț Ex
terior.

★
In Bulevardul Republicii din 

Capitală a avut loc, joi la amia

constructive pe continentul nos
tru. libere de orice element de 
confruntare.

Cele două părți exprimă hotă
rirea lor de a da efect deplin 
rezultatelor conferinței, luind 
măsuri ca toate hotăririle adop
tate de ele la cea de-a treia 
fază să fie in întregime respec
tate și puse in aplicare. Ele con
sideră că procesul multilateral 
inițiat de conferință trebuie să 
continue pe baza și în vederea 
promovării punerii în aplicare 
a tuturor deciziilor conferinței 
de către toți participanții, pe 
plan unilateral, bilateral sau 
multilateral.

8. Cele două părți își declară 
hotărirea constantă de a acționa 
pentru adoptarea de măsuri 
efective de dezarmare și control 
al armamentelor. Ele subliniază 
necesitatea realizării de progrese 
în direcția dezarmării generale, 
inclusiv a dezarmării nucleare, 
sub un control internațional 
strict și efectiv și care să aibă 
ca rezultat întărirea păcii și 
securității în întreaga lume.

9. Cele două părți reafirmă 
hotărîrea lor de a contribui la 
întărirea Organizației Națiunilor 
Unite și de a promova eficacita
tea acesteia in menținerea păcii 
și securității. Ele sînt hotărîte 
să acționeze împreună, în mod 
constructiv, în cadrul Națiunilor 
Unite, al organizațiilor sale spe
cializate și altor organizații 
internaționale corespunzătoare, 
pentru a ajuta la găsirea de 
soluții echitabile problemelor 
economice internaționale, redu
cerea decalajelor între nivelele 
de dezvoltare economică și la 
rezolvarea problemelor țărilor 
în curs de dezvoltare din lumea 
întreagă.

10. Pentru continua dezvoltare 
a relațiilor de prietenie și coope
rare între cele două țări, ele au 
hotărît să adîncească consultă
rile între ele la toate nivelurile, 
prin schimburi de vizite și în- 
tîlniri periodice ale reprezentan
ților lor. atît in probleme inter
naționale de interes reciproc, cit 
și în probleme privind relațiile 
lor bilaterale. Cele două părți 
recunosc rolul pe care misiunile 
diplomatice îl au în dezvoltarea 
relațiilor bilaterale.

11 Ambele părți își exprimă 
hotărirea să acționeze in spiri
tul acestei Declarații pentru o 
dezvoltare mai rapidă a relații
lor dintre România și Regatul 
Unit. în toate domeniile. Ele iși 
exprimă convingerea că ea va 
avea o importantă contribuție la 
dezvoltarea procesului destinde
rii, la cunoașterea reciprocă și 
contacte rodnice și la întărirea 
păcii în Europa și în întreaga 
lume.

întocmită în două exemplare, 
la București, astăzi, 18 septem
brie 1975, in limbile română și 
engleză, ambele texte avînd a- 
ceeași valabilitate.

ză, inaugurarea noului sediu al 
sucursalei din București a băn
cii americane „Manufacturers 
Hanover Trust Company".

Au luat parte Ion Pățan. vice- 
prim-ml nistru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, reprezentanți ai altor mi
nistere.

Au fost de față reprezentanți 
ai conducerii băncii americane, 
precum și Harry G. Barnes Jr, 
ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești.

Cu prilejul inaugurării sediu
lui sucursalei băncii americane 
la București. Charles E. Woo
druff a oferit un dejun.
SESIUNE

Intre 16 și 18 septembrie, la 
București s-au desfășurat lucră
rile celei de-a V-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale 
româno-italiene de colaborare 
economică, industrială și teh
nică.

Au fost examinate, cu acest 
prilej, evoluția acțiunilor de 
cooperare și a schimburilor co
merciale între cele două țări, 
precum și măsurile ce urmează 
a fi luate pentru dezvoltarea și 
diversificarea acestora.

In încheierea lucrărilor a fost 
semnat un protocol, care preve
de acțiunile de cooperare ce 
urmează a fi întreprinse de că
tre întreprinderile românești și 
firmele italiene, in domeniile 
construcției de mașini și electro
tehnicii, industriei chimice și 
petrochimice, industriei meta
lurgice etc.

Documentul a fost semnat de 
președinții celor două părți în 
Comisie, Marin Trăistaru, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, și Francesco 
Cattanei. subsecretar de stat în 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Italiei.

Au fost prezenți Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, precum și Ernesto Mario 
Bolasco, ambasadorul Italiei la 
București, și membrii celor două 
delegații.

în aceeași zi, tovarășul Ion 
Pățan a avut o întrevedere cu 
Francesco Cattanei.

Au fost abordate, cu această 
ocazie, probleme de interes co
mun privind dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor economice 
și de cooperare româno-italiene.

La întrevedere a luat parte 
ambasadorul Italiei la București.

La Palatul Republicii, s-au 
încheiat, joi 18 septembrie, con
vorbirile oficiale intre președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
și primul ministru al Regatului 
Unit al Marii Britanii și Irlandei 
de Nord. Harold Wilson.

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

Reluînd dialogul, președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul mi
nistru Harold Wilson au reafir
mat hotărirea comună — contu
rată pregnant încă de la începu
tul vizitei premierului britanic 
— de a dezvolta o colaborare cit 
mai largă și mai rodnică intre 
cele două țări, de a asigura un 
viitor trainic bunelor relații ro- 
mâno-britanice. In acest sens, 
au fost stabilite importante înțe
legeri și măsuri practice, care se

COMUNICAT COMUN
La invitația președintelui Re

publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a primu
lui ministru al guvernului ro
mân, Manea Mănescu, primul 
ministru al Regatului Unit al Ma
rii Britanii și Irlandei de Nord, 
Harold Wilson, împreună cu so
ția, a efectuat o vizită oficială 
in Republica Socialistă Româ
nia in perioada 16—18 septem
brie 1975.

Primul ministru Harold Wil
son a depus o coroană la Mo
numentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

în cursul șederii, primul mi
nistru al Marii Britanii și per
soanele care l-au însoțit au vi
zitat obiective economice, so- 
cial-culturale și turistice din 
București și din nordul Moldovei. 
Oaspeților Ii s-a rezervat pre
tutindeni o primire călduroasă, 
expresie a relațiilor de priete
nie și colaborare existente între 
cele două țări și popoare.

Președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe primul 
ministru Harold Wilson, cu care 
a avut convorbiri oficiale. La 
convorbiri a luat parte primul 
ministru al guvernului român, 
Manea Mănescu.

Au asistat, din partea româ
nă : Ion Ursu, președintele Con
siliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor, Nicolae 
Ionescu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economi
ce Internaționale, Vasile Pun- 
gan, consilier al președintelui 
republicii, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, Constantin Stanciu, adjunct 
al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice 
internaționale, Ion M. Nicolae, 
adjunct al ministrului industriei 
chimice, Cornel Pînzaru, ad
junct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, Pretor 
Popa, ambasadorul României la 
Londra.

Din partea engleză : Jeffrey 
Charles Peterson, ambasadorul 
Regatului Unit al Marii Brita
nii și Irlandei de Nord la Bucu
rești. E. Deakins și dr. Gavin 
Strang, subsecretari de stat 
parlamentari, K. R. Stowe, se
cretar personal principal al pri
mului ministru, J. T. W. Hai
nes, șeful Secretariatului presei, 
L. Lightman, subsecretar pen
tru relații comerciale și export, 
P. R. H. Wright, secretar per
sonal, B. G. Cartledge, șeful 
Departamentului Europa de est 
și U.R.S.S., A. St. J. H. Fig
gis, prim-secretar la Departa
mentul Europa de est și U.R.S.S.

Plecarea din Capitală a primului ministru 
al Regatului Unit al Marii Britanii 

și Irlandei de Nord
Incheindu-și vizita oficială 

întreprinsă în țara noastră la 
invitația președintelui Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a primului minis
tru al guvernului român, Manea 
Mănescu, primul ministru al 
Regatului Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord, Harold 
Wilson, impreună cu soția, 
doamna Mary Wilson, a părăsit 
joi după-amiazâ Bucureștiul.

Primul ministru britanic a 
fost însoțit in această vizită 
de Jeffrey Charles Peterson, 
ambasadorul Regatului Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de 
Nord la București, E. Deakins 
și Gavin Strang, subsecretari 
de stat parlamentari, K. R. 
Stowe, secretar personal prin
cipal al primului ministru, 
J. T. W. Haines, șeful Secreta
riatului presei, B. G. Cartledge, 
șeful Departamentului Europa 
de est din Ministerul de Exter
ne. de alte persoane oficiale.

Pe aeroportul Otopeni, unde 
erau arborate drapelele de stat 

DE LA BORDUL AVIONULUI
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a primit din partea lui HAROLD WILSON, urmă
toarea telegramă :

Acum, cind părăsim România, soția mea și cu mine transmitem 
Excelenței Voastre și doamnei Ceaușescu. precum și Excelenței Sale 
primul ministru și doamnei Mănescu, vii mulțumiri pentru amabi
litatea și ospitalitatea arătate nouă, precum si întregii delegații, în 
timpul vizitei în frumoasa dumneavoastră țară, în această săptămînă.

Cred că această vizită și convorbirea care a avut loc între noi 
vor marca un punct de cotitură în dezvoltarea aprofundată a bune
lor relații dintre guvernele și popoarele noastre.

vor reflecta în mod pozitiv în 
amplificarea și adincirea conlu
crării pe plan politic, economic, 
tehnico-științific, cultural și în 
alte domenii de interes reciproc, 
în extinderea ariei de cooperare 
în sectoare prioritare ale pro
ducției materiale, în intensifi
carea și diversificarea legături
lor comerciale, in întărirea 
prieteniei dintre țările și po
poarele noastre.

Pe baza indicațiilor date de 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru Harold Wil
son — cu ocazia vizitei premie
rului britanic — s-a stabilit un 
program concret de activitate 
privind dezvoltarea colaborării 
economice, cu precizarea obiec
tivelor concrete în diferite do
menii de interes comun.

Șeful statului român și primul 
ministru britanic au continuat.

In cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat intr-o atmosfe
ră caldă și prietenească, a avut 
loc un larg schimb de vederi cu 
privire la evoluția relațiilor ro- 
mâno-britanice, precum și la 
problemele internaționale de 
actualitate.

Ca o expresie a bunelor rela
ții statornicite între cele două 
țări, președintele Republicii So
cialiste România și primul mi
nistru al Regatului Unit al Ma
rii Britanii și Irlandei de Nord 
au semnat o Declarație comună. 
Ambele părți au constatat cu 
satisfacție că relațiile și coope
rarea româno-britanică au cu
noscut, în ultimii ani, o evolu
ție pozitivă și au fost de acord 
că dezvoltarea și diversificarea 
lor corespund intereselor celor 
două popoare, cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

Ele au convenit să intensifice 
contactele politice și consultă
rile la toate nivelurile, să acțio
neze pentru dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor lor în toate 
domeniile de interes comun.

Recunoscînd rolul important 
al colaborării economice între 
cele două țări, pentru întărirea 
relațiilor de prietenie între po
poarele român și britanic, cele 
două părți sint hotărîte să de
pună eforturi susținute pentru 
o creștere substanțială a volu
mului schimburilor comerciale 
pe baza avantajului reciproc.

în scopul de a folosi mai de
plin posibilitățile economice 
care există in cele două țări, 
părțile au hotărit să ac
ționeze pentru creșterea pină 
în 1980 a volumului schimburi
lor comerciale anuale, în ambe
le sensuri, de două ori și ju
mătate în comparație cu nive
lurile atinse în 1974.

Cele două părți vor lua astfel 
de măsuri ca, pe cit posibil, să 
încheie cu succes, cît mai cu- 
rînd, un număr de negocieri în 
curs între firmele și întreprin
derile din cele două țări.

Ele au constatat cu satisfacție 
sporirea contactelor dintre în
treprinderile românești și fir
mele britanice și au apreciat 
încheierea unor contracte im
portante care prevăd cooperarea 
în domeniile aviației, locomoti
velor Diesel-electrice și produ
selor chimice pentru agricultură.

De asemenea, ele au consta
tat cu satisfacție că sînt deja în 
curs negocieri între un număr 
de companii britanice și orga
nizații românești și se prevede 
încheierea, în scurt timp, a u- 
nor contracte concrete, inclusiv 
aranjamente de cooperare și 
pentru crearea de societăți 
mixte în domenii ca : echi
pamente pentru centrale și 
laboratoare nucleare, unelte e- 
lectrice de mină, ventilatoare 
cu viteză variabilă, uleiuri lu- 
brifiante, echipamente pentru 
industria petrolieră și petrochi

ale celor două țări, premierul 
britanic a fost condus de pri
mul ministru al guvernului ro
mân, Manea Mănescu, împreună 
cu soția. Emil Drăgănescu, vice
prim-ministru al guvernului, 
Ion Ursu, președintele Consi
liului Național pentru Știință 
și Tehnologie, Florea Dumitres
cu, ministrul finanțelor, Ion Șt. 
Ion, secretar general al Consi
liului de Miniștri, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, alte persoane ofi
ciale.

Era prezent Pretor Popa, 
ambasadorul României’ la Lon
dra.

Au fost de față membri ai 
Ambasadei Regatului Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de 
Nord la București.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Regatului Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord și 
Republicii Socialiste România. 
O gardă militară a prezentat 
onorul. 

de asemenea, examinarea unor 
aspecte majore ale actualității 
internaționale. Schimbul de ve
deri a evidențiat, incă o dată, 
voința României și a Marii Bri
tanii de. a colabora tot mai strîns 
pe plan extern, de a promova, 
atit in raporturile bilaterale cit 
și in domeniul vieții internațio
nale. noile principii bazate pe e- 
galitate și respect reciproc, de a 
acționa împreună în vederea so
luționării problemelor complexe 
ale omenirii de astăzi în spiritul 
păcii și justiției, in interesul 
popoarelor, al năzuințelor lor de 
progres și bunăstare, a instaură
rii pe continentul european și in 
lume a unui climat de securi
tate, încredere și cooperare, in 
care toate națiunile să poată 
trăi libere și suverane, potrivit 
aspirațiilor și intereselor lor le
gitime.

mică si echipamente radio pen
tru marină.

Cele două părți au fost de a- 
cord să examineze în mod con
structiv noi posibilități de Coo
perare în producție, inclusiv 
înființarea de societăți mixte în 
România, în special în dome
niile : aviație, echipamente 
pentru oentrale nucleare elec
trice, mașini unelte grele și u- 
tilaje grele.

Ele au convenit, de aseme
nea, să examineze fezabilitatea 
unei cooperări în producția de 
cocs in Marea Britanie pentru 
nevoile celor două țări, precum 
și pentru vinzări pe terțe piețe.

Ele au notat cu satisfacție e- 
xistența unor acțiuni de coope
rare pe terțe piețe între firme
le și întreprinderile din cele 
două țări șl își propun să în
curajeze firmele și întreprinde
rile îor pentru a studia noi po
sibilități de cooperare pe terțe 
piețe. în special în domeniile 
minier, agricol și petrolier.

Ambele părți au fost de acord 
să examineze posibilitățile coo
perării industriale și științifice 
in agricultură.

Dorind să creeze un cadru 
mai favorabil pentru coopera
rea bilaterală, primul ministru 
al Guvernului Republicii Socia
liste România, Manea Mănescu, 
și primul ministru al Regatului 
Unit al Marii Britanii și Irlan
dei de Nord. Harold Wilson, au 
semnat Acordul pe termen lung 
de colaborare economică si coo
perare Industrială și tehnolo
gică.

S-a stabilit ca în cadrul a- 
cestui Acord să înceapă, cît mai 
curind posibil, discuții pentru 
identificarea unor acțiuni con
crete de cooperare economică, 
în vederea aprobării unui pro
gram de cooperare la urmă
toarea sesiune a Comisiei mix
te guvernamentale din ianuarie 
1976.

Ei au semnat, de asemenea, o 
Convenție pentru evitarea du
blei impuneri a veniturilor în
tre Republica Socialistă Româ
nia și Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord.

în discuții, ambele părți au 
exprimat dorința de intensifi
care a conlucrării în diverse 
domenii ale activității științifi
ce și tehnologice. îndeosebi în 
domeniul energiei nucleare. In 
acest scop cei doi prim-miniș- 
tri au semnat un Acord de co
laborare în domeniul folosirii 
energiei nucleare în scopuri 
pașnice.

Președintele Republicii So
cialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și primul ministru 
al Regatului Unit al Marii Bri
tanii și Irlandei de Nord, Ha
rold Wilson, au aprobat un aide- 
memoire cu privire la solu
ționarea unor arierate financia
re britanice. Aide-memoire-ui 
stabilește baza pentru negocieri, 
la o dată cît mai apropiată, in 
vederea încheierii unui acord

Dejun oficial oferit 
de primul ministru Harold Wilson

Cu ocazia vizitei oficiale în 
tara noastră, primul ministru al 
Regatului Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord, Harold Wil
son, și doamna Mary Wilson au 
oferit, joi, un dejun oficial.

Au luat parte tovarășii Ma
nea Mănescu, cu soția, Gheorghe 
Oprea, Ștefan Andrei, Ion Ursu, 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, Florea Dumi
trescu, ministrul finanțelor, Va
sile Gliga, adjunct al ministru

( nvintiil primului ministru
HAROLD

(Urmare din pag. I)
Deși vizita în mod inevitabil 

a fost scurtă, ea a permis cole
gilor mei și mie să vedem o 
parte importantă și istorică a 
țării dumneavoastră — ceea ce 
ne-a făcut o imensă plăcere — 
precum și discuțiile pe care 
le-am avut. Am văzut nu numai 
partea istorică a României in 
acele remarcabile monumente 
ale trecutului României, dar am 
văzut și progresele vieții po
porului român in prezent.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru Harold Wil
son și-au exprimat deplina sa
tisfacție față de rezultatele deo
sebit de fructuoase ale convor
birilor avute și au căzut de a- 
cord să continue dialogul, in fo
losul ambelor popoare, al înțe
legerii și colaborării internațio
nale.

Șeful statului român și pre
mierul britanic au convenit să 
consemneze concluziile convor
birilor purtate la București în 
documente pe care le-au apre
ciat ca fiind de o mare impor
tanță pentru dezvoltarea și în
tărirea tradiționalelor relații de 
prietenie și colaborare dintre 
cele două țări și popoare.

Convorbirile S-au desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă cor
dialitate. de stimă și înțelegere 
reciprocă.

privind reglementarea deplină 
și definitivă a arieratelor in 
cauză.

Ambele părți au exprimat do
rința lor comună pentru extin
derea și diversificarea schimbu
rilor cultural-științifice, inclusiv 
prin Programul de schimburi 
cultural-științifice și tehni
ce româno-britanice, în scopul 
îmbunătățirii cunoașterii reci
proce a celor două popoare.

Discutînd unele probleme in
ternaționale de interes comun, 
cele două părți au apreciat cu 
satisfacție mutațiile pozitive in
tervenite în situația internațio
nală, care au contribuit la pro
cesul de destindere și la lăr
girea cooperării între state.

Ambele părți au subliniat 
importanța pe care o acordă 
procesului de întărire a securită
ții și de dezvoltare a cooperării în 
Europa și au reafirmat angaja
mentul lor de a transpune in 
viață prevederile Actului final 
al Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa.

Cele două părți au căzut de 
acord asupra necesității de a se 
ajunge la o reglementare ra
pidă, justă și durabilă a situa
ției din Cipru, bazată pe res
pectarea independenței, suvera
nității și integrității teritoriale 
ale Republicii Cipru.

Cu privire la situația din O- 
rientul Mijlociu, cele două părți 
au apreciat acordul încheiat re
cent între Egipt și Israel ca un 
nou pas pozitiv, au exprimat 
preocuparea lor față de starea 
de tensiune care persistă în a- 
ceastă parte a lumii și au sub
liniat necesitatea înregistrării 
de noi progrese în direcția rea
lizării unei reglementări juste 
și durabile in regiune.

Cele două părți au exprimat 
preocuparea lor față de decala
jul dintre țările dezvoltate și 
cele în curs de dezvoltare și au 
evidențiat eforturile care se de
pun în forurile internaționale 
pentru reducerea acestuia. Ele 
au subliniat necesitatea edifică
rii unei noi ordini economice 
internaționale, care trebuie să 
aibă ca un obiectiv major rea
lizarea de progrese către o 
structură mai justă și echitabilă 
în relațiile economice interna
ționale. Ele au constatat cu sa
tisfacție încheierea cu succes a 
celei de-a VII-a sesiuni extra
ordinare a Adunării Generale a 
O.N.U. pentru dezvoltarea și 
cooperarea economică interna
țională.

Cele două părți au fost de a- 
cord că întîlnirile și convorbi
rile care au avut loc în timpul 
vizitei primului ministru al Ma
rii Britanii, Harold Wilson, con
stituie un eveniment important 
în dezvoltarea relațiilor bilate
rale dintre Republica Socialistă 
România și Regatul Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de 
Nord, care vor contribui la în
tărirea prieteniei și colaborării 
dintre cele două țări.

lui afacerilor externe, Pretor 
Pop? ambasadorul României la 
Londra.

Au participat Jeffrey Charles 
Peterson, E. Deakins, Gavin 
Strang, K. R. Stowe, J. T. W. 
Haines și alte persoane oficiale 
britanice.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de 
caldă cordialitate, primul mi
nistru Harold Wilson și primul 
ministru Manea Mănescu au 
rostit toasturi.

WILSON
încă o dată, doresc să vă 

mulțumesc cu toată căldura și 
repet ceea ce ați spus dum
neavoastră, subliniind că ceea 
ce am semnat noi astăzi nu re
prezintă sfirșitul unui proces, 
ci este un început, reprezintă ho
tărîrea noastră comună de a con
tinua să construim pe baza celor 
realizate, spre binele popoarelor 
noastre — cu certitudine — și, 
de asemenea, cred, spre binele 
tuturor popoarelor lumii.

Vă mulțumesc (Aplauze).
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O cerință majoră: făurirea unei noi ordini

economice internaționale (•)
• ——

Procesul destinderii, interesele 
păcii impun lichidarea subdezvoltării

D
ezbaterile de la 
O.N.U. privind 
dezvoltarea și co
operarea economi
că internațională 
au reliefat profun

da actualitate a acestei teme, 
preocuparea largă existentă 
pe toate continentele pentru 
eliminarea subdezvoltării și 
pentru instaurarea unei noi 
ordini economice și politice 
mondiale. 108 discursuri au fost 
rostite în cele 22 ședințe plena
re ale sesiunii extraordinare a 
Adunării Generale. într-o va
rietate de forme, cu accente 
proprii dictate de realități spe
cifice, cei ce au urcat la tri
buna O.N.U. au dat expresie 
convingerii că gravitatea și 
complexitatea problemelor eco
nomice internaționale și in 
primul rind ale celor generate 
de subdezvoltare, nu pot și nici 
nu trebuie ignorate. Sînt pro
bleme de o acuitate stringen
tă, a căror soluționare necesi
tă acțiuni concrete, eficace, cu 
participarea tuturor statelor. 
Documentul adoptat prin con
sens, rezultatele pozitive de an
samblu ale sesiunii sint încu
rajatoare. S-a vădit intr-o mă
sură mai mare dorința de a se 
depăși stadiul discuțiilor steri
le, al confruntărilor ineficiente, 
pentru a se trece la un dialog 
capabil să permită adoptarea 
unor măsuri cu caracter prac
tic. Acest curs este abia un în
ceput care trebuie continuat și 
aprofundat, fără să se omită 
multitudinea de dificultăți exis
tente.

Meritul esențial al celei de a 
Vil-a sesiuni extraordinare a 
Adunării Generale — întrunită 
din inițiativa unui mare grup de 
state in curs de dezvoltare, prin
tre care și România — este de 
a fi abordat o problemă vita
lă pentru progresul omenirii, 
demonstrind, in mod elocvent, 
imperativul unei noi ordini e- 
conomice și politice internațio
nale. La desfășurarea și reu
șita lucrărilor România a adus 
o valoroasă contribuție, ilus
trare a convingerii țării noastre 
că se impune intensificarea e- 
forturilor tuturor statelor în 
vederea instaurării pe plan 
mondial a unei noi ordini eco
nomice și politice, a unor rapor
turi noi, cu adevărat democra
tice și echitabile, de natură să 
asigure progresul tuturor po
poarelor și cu deosebire al 
celor rămase in urmă, să pună 
capăt nedreptei împărțiri a 
lumii in țări bogate și țări să
race, să înlăture definitiv sub
dezvoltarea cu toate consecin
țele ei. Eliminarea marilor de
calaje dintre statele dezvoltate 
economic și cele ce poartă po
vara subdezvoltării reprezintă 
o problemă majoră a contem
poraneității de care depinde vii
torul umanității. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia in 
mod just : „VIATA DEMON
STREAZĂ CĂ REALIZAREA 
UNEI DESTINDERI REALE 
ȘI A PĂCII NU SE POATE 
ÎNFĂPTUI ATITA TIMP ClT 
NU VOR FI LICHIDATE SUB- 
DEZVOLTAREA, ÎMPĂRȚIREA 
LUMII IN BOGAȚI ȘI SĂ
RACI". Fără o egalizare relati
vă a nivelului de dezvoltare a 
tuturor națiunilor, fără elimina
rea subdezvoltării, fără înfăp
tuirea unor relații noi de egali
tate reală, fără o colaborare re
ciproc avantajoasă și stabilă 
nu se poate asigura continuarea 
actualului curs pozitiv spre 
destindere.

A reieșit cu claritate din dez
baterile sesiunii extraordinare 
necesitatea de a se schimba fun-

PE SCURT® PE SCURT® PE SCURT® PE SCURT® PE SCURT

„Acționăm ferm, împreună cu alte state ale 
lumii, în primul rînd cu cele în curs de dezvol
tare, pentru realizarea noii ordini economice 
mondiale care să asigure lichidarea subdez
voltării, o egalizare relativă a nivelului de dez
voltare a tuturor națiunilor, să deschidă calea 
bunăstării și fericirii tuturor popoarelor lumii, 
deoarece numai pe această cale se poate asi
gura continuarea cursului destinderii și reali
zarea păcii".

NICOLAE CEAUȘESCU

damental actuala ordine eco
nomică internațională, produs al 
unor condiții istorice depășite. 
Structurile existente în prezent 
datează din perioada cind cele 
mai multe din statele lumii — 
aflate acum in categoria țărilor 
în curs de dezvoltare — nu do- 
bindiseră incă independența și 
cind domina o politică bazată 
pe inechitate și inegalitate. A- 
nacronismeie nu mai pot fi per
petuate fără serioase pericole 
pentru umanitate. Decalajele 
dintre țările bogate și cele să
race continuă să se mărească. 
Două treimi din omenire sînt a- 
fectate în mod dureros de sub
dezvoltare. A prelungi această 
situație înseamnă a nesocoti in
teresele reale ale TUTUROR 
popoarelor. Prăpastia care se 
amplifică intre statele indus
trializate și cele rămase in urmă 
periclitează evoluția economică 
generală, reprezintă un factor 
de îngustare a pieții mondia
le, accentuează criza economică 
și are, in ultimă instanță, re
percusiuni și asupra statelor 
dezvoltate. O atare stare de lu
cruri creează pericolul agra
vării instabilității politice, ge
nerează tensiune, alimentează 
animozități și conflicte ce pot 
amenința pacea lumii. Iată de 
ce România consideră că este 
necesară o acțiune conjugată, e- 
nergică, a tuturor statelor care 
să ducă la instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale 
de natură să asigure tuturor 
popoarelor condiții prielnice 
de dezvoltare, un climat de 
conlucrare fertilă, in interesul 
fiecărui stat, al păcii și pros
perității generale.

Conceptul românesc privind 
noua ordine economică interna
țională, măsurile preconizate de 
România și-au găsit expresie in 
Declarația difuzată la cea de a 
Vil-a sesiune extraordinară a A- 
dunării Generale a O.N.U. Acest 
substantial document intitulat 
„Poziția României cu privire Ia 
instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale" se defi
nește printr-o analiză realistă 
a situației, prin spiritul con
structiv al propunerilor, prin 
clarviziunea pe care o degajă. 
Răsunetul său international — 
dovedit și de faptul că prevede
rile sale își găsesc reflectare în 
rezoluția finală a sesiunii — 
trebuie asociat eforturilor neo
bosite ale României pentru sta
tornicirea unor relații noi. de
mocratice între state, pentru în
lăturarea structurilor anacro
nice, pentru o ordine economică 
care să corespundă cerințelor 
prezentului, aspirațiilor de 
progres și bunăstare ale tutu
ror popoarelor. O nouă ordine 
economică implică abolirea ori

• PRIMUL MINISTRU AL 
ISRAELULUI, Yitzhak Rabin, a 
declarat că reuniunile de la Ge
neva ale grupului de lucru mi
litar care studiază modalitățile 
de aplicare concretă a acordului 
interimar de dezangajare mili
tară în Sinai „se desfășoară în 
mod satisfăcător".

NEGOCIERI 
AMERICANO-SPANIOLE

• LA WASHINGTON s-a în
cheiat cea de-a zecea rundă de 
negocieri americano-spaniole 
privind statutul bazelor militare 
ale S.U.A. de pe teritoriul Spa
niei.

După cum se știe, negocierile 
dintre cele două părți au fost 
consacrate stabilirii textului unui 
nou tratat în acest sens, în per
spectiva expirării, la 25 septem
brie, a tratatului în vigoare.

Pentru continuarea examină
rii problemelor rămase în sus
pensie a fost creat un grup mixt 
de lucru, care își va desfășura 
lucrările la Washington.

• LA SEDIUL Ambasadei 
României din Tokio a avut 
loc, joi, ceremonia conferirii 
ordinului „Tudor Vladimi- 
rescu", clasa a Il-a, pre
ședintelui Comitetului eco
nomic Japonia-România, Ma- 
sashi Isano. Distincția a fost 
inminată de ambasadorul 
țării noastre la Tokio, Ni
colae Finanțu.

Ravagiile uraganului Eloise
Puternicul uragan 

Eloise, format în zo
na tropicală a Ame
rica Centrale, conti
nuă să facă ravagii 
pe teritoriul unor 
state situate în a- 
ceastă regiune. După 
ce a provocat în Por
to Rico 25 de morti, 
un mare număr de 
răniți și pagube ma
teriale evaluate cu 
titlu preliminar la 50 
milioane dolari, ura
ganul s-a abătut a- 
supra Republicii Do

minicane. Ca urmare 
a vintului extrem de 
puternic, care a atins 
peste 110 km pe oră 
și a marilor cantități 
de apă aduse de fur
tună, la Santo Do
mingo s-au prăbușit 
mai multe locuințe, 
iar altele au fost a- 
variate, înregistrîn- 
du-se morți și răniți. 
După cum au anun
țat reprezentanții Co
mitetului Internațio
nal al Crucii Roșii, 
partea de nord a Re

căror practici inechitabile, așe
zarea raporturilor dintre state 
pe temelia respectului deplin 
al independenței și suveranității 
naționale, pe egalitatea in drep
turi, neamestecul în treburile 
interne și avantajul reciproc, 
pe dreptul imprescriptibil al 
fiecărui popor de a-și alege in 
mod liber orinduirea pe care o 
dorește, căile dezvoltării econo
mice și sociale, de a fi singu
rul stăpin al bogățiilor tării 
sale, de a hotări in mod liber 
asupra folosirii lor.

In condițiile accentuării in
terdependenței economice din
tre state, soluționarea proble
melor cardinale ale umanității 
solicită o largă cooperare, con
lucrarea intre toate țările, in
diferent de orînduire socială, ni
vel de dezvoltare sau dimensi
uni. Cerința unei asemenea co
operări s-a reflectat în ampla 
dezbatere de la O.N.U. și rezul
tatele sesiunii reflectă progre
se in această direcție.

S
esiunea a vădit o- 
dată mai mult că 
O.N.U. poate să 
aibă un rol mai 
activ în examina
rea acutelor dosare 

ale contemporaneității, în gă
sirea soluțiilor pentru com
plexele probleme economice 
generate de fenomenul sub
dezvoltării, in eforturile pen
tru instaurarea unei noi or
dini economice internaționale. 
O.N.U. — din care face 
parte aproape totalitatea țări
lor lumii — poate și trebuie să 
ofere într-o măsură creseîndă 
cadrul abordării problemelor 
economice mondiale, care prin 
conținutul lor, prin efectele di
recte și indirecte, afectează pro
cesul destinderii, soarta păcii. 
Nu se poate acționa eficient în 
direcția destinderii ignorind 
subdezvoltarea și marile decala
je economice. Edificiul păcii nu 
poate fi înălțat, nu poate fi 
durabil, fără a instaura o nouă 
ordine economică mondială, fă
ră raporturi noi, democratice 
între state. In această privință 
O.N.U. trebuie să aducă o con
sistentă contribuție, să sporeas
că eficiența activității orga
nismelor sale.

Țara noastră — al cărei aport 
Ia sesiunea extraordinară a 
Adunării Generale a O.N.U. a 
reflectat un înalt spirit de res
ponsabilitate față de destinul 
umanității — este hotărită să 
militeze în continuare cu aceeași 
energie pentru împlinirea dezi
deratului popoarelor — făurirea 
unei noi ordini economice și 
politice internaționale, a unei 
lumi mai bune și mai drepte.

EUGENIU OBREA

SITUAȚIA DIN LIBAN

• ÎN pofida anunțării, în jurul 
prinzului, a unui nou acord de 
încetare a focului, situația din 
capitala Libanului se menținea 
încordată, joi după-amiază, după 
ce, în cursul nopții precedente, 
orașul a fost teatrul unor puter
nice incidente armate, soldate 
cu un număr neprecizat de morți 
și răniți, cu incendii și distru
geri de imobile. Agenția France 
Presse, semnala că, joi după- 
amiază în cartierele cele mai 
agitate a continuat să se tragă 
cu rachete, mortiere, mitraliere 
și arme automate, deși postul 
de radio Beirut anunțase in
trarea în vigoare a încetării fo
cului cu începere de la ora 16,00 
(ora locală).

INUNDAȚII IN YEMEN

• C1TEVA REGIUNI din Re
publica Democratică Populară a 
Yemenului au avut puternic de 
suferit de pe urma inundațiilor 
înregistrate în ultimele zile. Tot
odată, 51 de persoane și-au pier
dut viața, iar un mare număr 
de familii au rămas fără locu
ință. Numeroase vehicule au fost 
avariate și cîteva căi rutiere au 
devenit impracticabile. Pierderile 
materiale sint de circa 7 milioa
ne de dinari (circa 60 milioane 
de dolari).

publicii Dominicane 
a fost complet izo
lată de restul țării. 
Au fost distruse 
mari porțiuni de 
drumuri, rețele de 
comunicații și im
portante suprafețe cu 
culturi agricole.

Agențiile de presă 
menționează că a- 
cesta este cel de-al 
cincilea uragan tro
pical din zona Mării 
Caraibilor din acest 
sezon.

Sesiunea Consiliului Organizației 
de Solidaritate a Popoarelor Afro-Asiatice

MESAJUL PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

PRIMIT CU DEOSEBIT INTERES
MOSCOVA. — în cea de-a 

doua zi a celei de-a XII-a se
siuni a Consiliului Organizației 
de Solidaritate a Popoarelor 
Afro-Asiatice (O.S.P.A.A.), par- 
ticipanțil au audiat mesajele a- 
dresate reuniunii de șefi de sta
te și de guverne.

Cu deosebit interes a fost 
primit amplul mesaj al pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, participanții subli
niind prin îndelungi aplauze sa
tisfacția pentru poziția și activi
tatea României socialiste in inte

Necesitatea unor acțiuni hotărite 
privind dezarmarea

K. WALDHEIM DESPRE SARCINILE DE BAZA ALE CELEI DE-A 
XXX-A SESIUNI A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Cu prilejul tradiționalei sale 
intîlniri cu diplomații acreditați 
la Națiunile Unite, secretarul 
general al O.N.U., Kurt Wald
heim, s-a referit la sarcinile de 
bază ale celei de-a XXX-a se
siuni a Adunării Generale, sub
liniind că un loc primordial în
tre acestea il ocupă problema 
păcii și războiului. După anul 
1945, cind a fost creat O.N.U. 
— a arătat secretarul general — 
în lume s-au produs transfor
mări importante. Cu toate aces
tea, năzuința de pace a popoare
lor continuă să constituie ten
dința dominantă a vieții inter
naționale.

Kurt Waldheim s-a pronunțat 
pentru întreprinderea unor ac
țiuni hotărite în direcția lichi
dării cursei înarmărilor și a re
ducerii cheltuielilor militare, al 
căror total se apropie, în pre
zent, de 300 miliarde dolari

R. D. VIETNAM - imagine a Bibliotecii aaționale din Hanoi

Un pas important in direcția unificării 
forțelor democratice de opoziție 

din Spania
Cele două coaliții reprezentînd 

forțele democratice de opoziție 
din Spania — „Junta democra
tică" și „Convergenta democra
tică" — au dat publicității pen
tru prima oară, la Paris, un co
municat comun în care a- 
firmă că obiectivul acțiu
nii lor constă în instaura
rea în Spania, pe căi paș
nice, a unui regim democratic. 
Cele două grupări de opoziție se 
angajează „să desfășoare un 
efort unitar în vederea realiză
rii de urgență a unei formațiuni 
de largă coaliție, organizată de
mocratic și fără excluderi".

Comunicatul precizează că 
cele două coaliții se pronunță 
pentru „organizarea unitară a 
viitoarelor manifestări de masă 
la nivelul întregii Spânii, care 
să cuprindă toate clasele sociale 
ce se opun dictaturii" și res
pinge terorismul individual ca 
formă de luptă politică.

Semnificația deosebită a aces
tei acțiuni — considerată de

SPORT
Comportare excelentă a sportivilor români; o me

dalie de aur, trei de argint și una de bronz
Campionatele mondiale uni

versitare de atletism au început 
ieri pe stadionul olimpic din 
Roma, reunind la start peste 600 
de participanți din 46 de țări, 
în prima zi a competiției, spor
tivii din România s-au compor
tat excelent, reușind să cîștige 
o medalie de aur, trei de argint 
și una de bronz. Performera e- 
chipei noastre feminine a fost 
Natalia Andrei, care a terminat 
victorioasă cursa de 3 000 m 
plat, stabilind și un nou record 
național cu timpul de 8’54“09/ 
100. Pe locurile următoare s-au 
clasat Thelma Wright (Canada) 
— 8’54“94/100 (nou record ca
nadian), Svetlana Ulmasova 
(U.R.S.S.) — 8’55“08/100, Raisa 
Katiukova (U.R.S.S.) — 9’00“62/ 
100 și Bronislava Ludwikowska 
(Polonia) — 9’04“86100.

Proba feminină de săritură in 

resul cauzei întăririi unității și 
solidarității forțelor antiimperia- 
liste de pretutindeni, a popoare
lor din Africa și Asia in lupta 
lor pentru lichidarea definitivă 
a politicii colonialiste și neoco- 
lonialiste, de dominație și asu
prire, pentru eliberare națio
nală, pentru cucerirea și con
solidarea independenței națio
nale, a dreptului sacru la dez
voltarea liberă, de-sine-stătă- 
toare.

în continuarea lucrărilor, în 
ședințele plenare de joi au luat 
cuvîntul conducătorii mai mul
tor delegații prezente la sesiune.

anual. Armele de distrugere în 
masă — a spus Waldheim — 
reprezintă o sursă principală și 
permanentă de încordare pe are
na internațională, iar pericolul 
proliferării lor este real.

Secretarul general a subliniat, 
din nou, necesitatea unei regle
mentări atotcuprinzătoare a si
tuației complexe din Orientul 
Apropiat, fără de care instaura
rea în zonă a unei păci durabile 
nu poate fi concepută, precum 
și a problemei cipriote. De ase
menea, el a exprimat speranța 
că sesiunea extraordinară a 
Adunării Generale consacrată 
problemelor dezvoltării și co
operării economice internaționa
le, recent incheiată, va contri
bui la crearea în lume a unei 
noi ordini economice,, care să 
țină seama de nevoile stringen
te ale țărilor in curs de dezvol
tare.

observatori ca un prim pas în 
direcția unificării celor două 
grupări — rezidă în faptul că 
rolul determinant în aceste miș
cări este jucat de partidele co
munist și socialist. Această ini
țiativă a fost precedată, de alt
fel, de o serie de contacte între 
reprezentanți ai partidelor din 
cadrul celor două grupări, între
prinse încă din luna iulie a 
acestui an, în vederea realizării 
unui acord.

„Junta democratică" este con
stituită din Partidul Comunist 
din Spania, Partidul Socialist 
Popular, monarhiștii liberali, 
membri ai Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol (cu titlu 
personal), democrat-creștini și 
reprezentanți ai patronatului. La 
rîndul său, „Convergența demo
cratică" are la bază participarea 
Partidului Socialist Muncitoresc 
Spaniol, a carliștilor, a demo- 
crat-creștinilor de stingă și a 
altor organizații de stingă.

CAMPIONATELE MONDIALE 
UNIVERSITARE DE ATLETISM

lungime a revenit concurentei 
Jarmila Nigrinova (Cehoslova
cia), cu 6,48 m, urmată de două 
âtlete românce — Dorina Că- 
tineanu — 6.34 m și Alina 
Gheorghiu — 6,32 m. Locul 4 a 
fost ocupat de Djurdja Fokici 
(Iugoslavia) — 6,28 m.

în proba feminină de arunca
rea greutății, cîtșigată de Elena 
Stoianova (Bulgaria), cu 18,99 
m, concurenta româncă Mihaela 
Loghin s-a situat pe locul doi, 
cu 18,21 m, iar medalia de bronz 
a revenit sportivei sovietice 
Raisa Makauskaite — 18,06 m.

Proba de 10 000 m plat s-a în
cheiat cu victoria cunoscutului 
fondist italian Franco Fava — 
28’37”92/100, secundat de româ
nul Ilie Floroiu — 28’52“39/100. 
Pe locul trei a sosit englezul 
Brown — 29’03“54/100.

Vedere din Dar es Salaam, capitala Tanzaniei

Emirul 
Bahreinului 
a primit pe 
ambasadorul 

român în Kuweit

Emirul statului Bahrein, șeicul 
Issa Bin Salman Al-Khalifa, a 
primit, la 17 septembrie, pe am
basadorul român în Kuweit, 
Constantin Căruntu, care i-a 
transmis un mesaj din partea 
președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Emirul Bahreinului a adresat, 
la rîndul său, cele mai bune 
urări de sănătate și prietenie 
președintelui României, de 
succese tot mai mari poporului 
român în opera de dezvoltare a 
țării.

în aceeași zi, ambasadorul ro
mân a avut întrevederi cu mi
nistrul afacerilor externe, șeicul 
Mohamed Bin Mubarak Al- 
Khalifa, și alte persoane oficia
le din Bahrein, in cursul cărora 
au fost abordate aspecte ale re
lațiilor bilaterale.
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• GUVERNUL FRANCEZ A LANSAT PRIMA SA CAMPANIE 
ÎMPOTRIVA FUMATULUI, propunînd, între alte măsuri, inter
zicerea fumatului în clădirile publice și tipărirea pe pachetele de 
țigări a unui text privind pericolul pe care îl reprezintă tutunul 
pentru sănătatea fumătorului. Ministrul sănătății, Simone Veil, 
a precizat, că actuala campanie nu are un caracter ,,de persecu
ți e“ la adresa fumătorilor, ci urmărește să-i informeze pe aceștia 
asupra pericolelor la care se expun și să-i ajute să renunțe la 
fumat. Ea a menționat că fumătorii francezi rezervă din bugetul 
lor sume mai importante pentru țigări decît pentru pîine sau 
fructe și că vînzările de țigări au sporit, în ultimul timp, în 
Franța într-un ritm ridicat • FOETUS IN EPRUBETĂ. Profeso
rul Petrov-Maslakov de la Institutul de obstetrică și ginecologie 
din Leningrad a reușit să mențină în viață timp de trei zile, în 
mediu artificial, un foetus uman. El speră să poată prelungi 
această durată în viitor. Performanța oferă numeroase perspecti
ve (cercetarea mecanismelor de transmitere a bolilor ereditare 
către embrion și a posibilității de a le găsi un antidot, grefele de 
embrioni pentru mamele sterile care dorese copii, „închirierea" 
de mame etc.), dar ridică și probleme sociale șl juridice noi, 
legate îndeosebi de copiii veniți pe lume pe calea acestor grefe. 
• ȘAIZECI DE BOMBE ȘI MINE DIN CEL DE AL DOILEA 
RĂZBOI MONDIAL au fost explodate de artificierii poliției ora
șului Derna, situat pe coasta de est a Libiei. Ele au fost desco
perite în apropierea orașului, în zona unde s-a desfășurat celebra 
bătălie de la El Alamein. O parte din explozibilele plasate de 
aliați în calea armatei lui Rommel au rămas neexplodate, îngro
pate în nisipul deșertului, și provoacă numeroase accidente mor
tale în fiecare an • PLOAIE DE „NOROI ROȘU“ IN FRANȚA, 
în noaptea de marți spre miercuri, automobilele și clădirile din 
sudul și centrul Franței s-au acoperit cu o peliculă umedă de 
culoare cărămizie. „Noroiul roșu" a fost adus de o „coadă" de 
mare altitudine a vintului Sirocco. Fenomenul, cunoscut în zona 
mediteraneană, a fost însoțit de o căldură sufocantă. Miercuri, 
încă de la zece dimineața, termometrele indicau 31 de grade la 
umbră, cota minimă cea mai ridicată a lunii septembrie din ulti
mii unsprezece ani • CE SE CULTIVA IN JAPONIA ACUM 3 000 
DE ANI ? Patru semințe neidentificate, și care se pare că se 
bucură de respectabila vîrstă de 3 000 de ani, au încolțit, recent, 
la Fukuoka după ce au fost plantate într-un ghiveci de sticlă. 
Semințele au fost descoperite în satul Shika, lîngă Fukuoka, în 
interiorul unui mormînt considerat de arheologi ca datînd de 
aproximativ 3 000 de ani. Specialiștii și-au exprimat speranța că 
experiențele efectuate cu aceste semințe vor permite clarificarea 
unor probleme privind dezvoltarea agriculturii în Japonia, înainte 
de a fi introdusă în țară cultura orezului • 750 DE METRI SPRE 
CENTRUL PAMÎNTULUI. Un grup de speologi sovietici a reușit 
să coboare pînă la adîncimea de 750 metri în peștera Kirktau din 
apropiere de Samarkand. Peștera, cea mai adîncă din U.R.S.S., 
are forma unei scări în spirală, care coboară spre centrul Pă- 
mîntului. Platformele „scării" alternează cu puțuri adinei. în 
dreptul platformelor peștera este formată din săli mari cu 
stalactite și stalagmite.

O nouă verificare a lotului național de fotbal
Lotul de fotbal al țării noastre, 

care se pregătește în vederea 
meciului cu echipa Greciei, a 
susținut ieri un joc de verifi
care, la Brăila, în compania for
mației locale Progresul din Di
vizia B. întilnirea s-a încheiat 
cu scorul de 4—2 (4—2) în fa
voarea selecționabililor. Au 
marcat Iordănescu, Fazekas, Bo- 
loni, Anghelini, respectiv Cara-

Campionatele republicane de tenis
Finala probei de simplu fe

mei din cadrul Campionatelor 
republicane de tenis, ce se des
fășoară la arena Progresul din 
Capitală, se va disputa sîmbătă 
între Virginia Ruzici și Mariana 
Simionescu. în semifinale, Ru
zici a învins-o cu 6—0, 6—2 pe 
Valeria Balaj, iar Simionescu a

★

• LA PALATUL sporturilor 
din Minsk s-au incheiat Cam
pionatele mondiale de lupte li
bere. Dintre luptătorii români, 
cel mai bine s-a comportat Va- 
sile Iorga, care a ocupat locul 
trei și a obținut medalia de

Ministrul apărării naționale al României 
si-a încheiat vizita in Mexic

La 17 septembrie, general de 
armată Ion Ioniță, ministrul 
apărării naționale al Republicii 
Socialiste România, a avut o 
întrevedere cu amiralul Luis 
Bravo Carrera, ministrul mari
nei al Statelor Unite Mexicane. 
Cu acest prilej, cei doi miniștri 
au avut un larg schimb de ve
deri privind posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor româno- 
mexicane in probleme de inte
res reciproc.

Consultările de la Lisabona 
pentru formarea noului guvern
La Lisabona au fost reluate, 

joi, consultările președintelui 
Costa Gomes și ale premierului 
desemnat, Jose Pinheiro de Aze
vedo, cu delegațiile Partidului 
Comunist, Partidului Socialist și 
Partidului Popular Democratic, 
partide care au căzut de acord, 
după cum s-a anunțat, să parti
cipe la formarea celui de-al 
șaselea guvern provizoriu. Po
trivit relatărilor presei portu
gheze. de joi, contactele și dis
cuțiile cu reprezentanții prin
cipalelor partide politice progre
siste ar putea să se prelungeas-
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man și Traian (din lovitură de 
la 11 m).

Iată echipa lotului reprezenta
tiv : Moraru, Purima, FI. Marin, 
Sameș, Anghelini, Dumitru, 
Dinu. Boloni, Fazekas, Dobrin, 
Iordănescu. Iorgulescu și M. 
Sandu (accidentați), precum și 
jucătorii selecționați de la Di- 
namo București nu au participat 
la acest joc.

cîștigat cu 6—1, 6—2 partida cu 
Florența Mihai.

Iată și rezultatele sferturilor 
de finală ale probei de simplu 
bărbați : Hărădău — Popovici 
6—1, 6—2, 6—3 ; Sotiriu — T. 
Marcu 6—2, 4—6, 6—3, 6—4 : V. 
Marcu — Suto 6—4, 6—0, 4—9 
abandon ; Ovici — Mureșan 6—2, 
6—3, 6—1.

★ ★

bronz Ia categoria 82 kg. M. Pîr- 
călabu (74 kg) și S. Morcov (90 
kg) s-au situat pe locul 5, in 
timp ce P. Coman (62 kg) și G. 
Condrat (57 kg) au ocupat lo
cul 6.

în dimineața zilei de 18 sep
tembrie, ministrul român al apă
rării naționale a părăsit Mexi
cul, îndreptîndu-se spre patrie.

La aeroportul international-; 
din Ciudad de Mexico, el a fost 
salutat de reprezentanți din con
ducerea Ministerului Apărării 
Naționale al Mexicului, generali 
și ofițeri superiori, precum și de 
ambasadorul român în Mexic, 
Dumitru C. Mihail, și colonelul 
Gheorghe Albu, atașat militar, 
aero și naval.

că, datorită persistenței unor 
deosebiri de vederi, atit în le
gătură cu repartizarea portofo
liilor ministeriale, cit și cu pri
vire la politica și direcțiile, de 
acțiune ale guvernului ce ur
mează să fie format.

Paralel cu continuarea efor
turilor pentru constituirea nou
lui guvern, se desfășoară pro
cesul de desemnare de către 
adunările celor trei arme a re
prezentanților lor in viitorul 
Consiliu al Revoluției, care se 
va compune din 19 membri. 
Vorbind despre adunarea din 
cadrul marinei, amiralul Rosa 
Coutinho — desemnat să facă 
parte din Consiliul Revoluției — 
a apreciat că reuniunea repre
zentanților marinei s-a desfășu
rat intr-o atmosferă de unitate, 
dînd expresie sprijinului deplin 
al ofițerilor din forțele mariti
me militare față de Mișcarea 
Forțelor Armate și revoluția 
portugheză.

Potrivit relatărilor presei, în 
ultimele zile în diferite locali
tăți din Portugalia au avut loc 
adunări, mitinguri și demonstra
ții ale oamenilor muncii în care 
s-a exprimat sprijinul față de 
eforturile pentru constituirea 
neîntîrziată a unui nou guvern, 
care să contribuie la depășirea 
crizei politice din țară, pentru 
continuarea procesului de trans
formări democratice, a națion?,-. 
lizărilor și înfăptuirii consecver 
te a reformei agrare, pent?" 
unitatea forțelor progresiste în 
lupta pentru adîncirea procesu
lui democratic și consolidarea 
cuceririlor revoluției.

INTERVIU AL 
MINISTRULUI DE EXTERNE 

ARGENTINIAN
într-un interviu acordat zia

rului „La Opinion", din Bue
nos Aires, ministrul de externe 
argentinian, Federico Angel 
Robledo, a declarat că guvernul 
Argentinei susține dreptul fie
cărui stat de a menține și dez
volta relații cu toate țările lu
mii. Referindu-se la cazul con
cret al tării sale, el a arătat că 
Argentina „dorește, în spirit 
realist, relații comerciale cu 
toate națiunile, indiferent de 
sistemul lor social-politic".

Abordînd probleme ale evo
luției relațiilor bilaterale cu 
Brazilia — „relații care au cu
noscut momente de tensiune 
accentuată" — ministrul de ex
terne argentinian a relevat că, 
în momentul de față, ele se 
caracterizează prin destindere 
si, totodată, prin consensul am
belor părți de a soluționa dife
rendele dintre ele prin nego
cieri bilaterale.

PROGRAMUL 1
16,30 Teleșcoală. 17,00 Baschet 

masculin: România — Grecia
(campionatul balcanic). 18,20 Emi
siune In limba germană. 19,20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 
Univers științific. 20.30 Film ar
tistic: „Despre o anume fericire". 
22,00 Muzică ușoară. 22,10 24 de 
ore. 22,30 închiderea programului.

PROGRAMUL 2
17,00 Telex. 17,05 Dans șl mu

zică ușoară. 17,30 Film artistic : 
„9 zile dintr-un an“. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Trep
tele afirmării. 20,20 Un milion de 
personaje pentru un singur film. 
20,40 Viața economică a Capitalei. 
21,05 Telex. 21,10 Opereta „La ca
lul bălan". 22,25 închiderea pro
gramului.

Teatrul s, Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Sala Studio) : TITANIC 
VALS — ora 19,30; circul Bucu
rești : CIRCUL MARE DIN VAR
ȘOVIA — ora 19,30.
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• ÎN CADRUL UNEI DECLA
RAȚII făcute presei mexicane, 
Raul Castro, prim-viceprim-mi- 
nistru și ministrul forțelor ar
mate al Cubei, a arătat — refe- 
rindu-se la perspectivele relații
lor dintre Cuba și S.U.A. — că 
un prim pas spre masa negocie
rilor îl constituie necesitatea ri
dicării complete a blocadei eco
nomice impuse Cubei de Statele 
Unite. în ceea ce privește baza 
navală de la Guantanamo, ocu
pată de S.U.A., Raul Castro a 
subliniat că guvernul cubanez 
aspiră să recupereze acest teri
toriu prin mijloace pașnice, di
plomatice.

REPRESIUNI IN R.S.A.
• COMITETUL SPECIAL AL 

O.N.U. PENTRU APARTHEID a 
anunțat că a primit informații 
privind declanșarea unui nou 
val de arestări în rîndul 
populației de culoare din 
Republica Sud-Africană. Ra
poartele primite arată că 
numai în ultimele zile au fost 
aruncate în închisoare peste 60 
de persoane, printre care tineri 
sub 20 de ani.

• ÎN CADRUL Organizației 
internaționale de colaborare e- 
conomică și tehnico-științifică 
în domeniul industriei electro
tehnice „Interelectro", la Mos
cova au fost semnate opt con
venții de specializare și coope
rare multilaterală în fabricația 
de produse și utilaje electro
tehnice de către reprezentanții 
ministerelor de resort din Bul
garia, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Polonia, România, Un
garia și U.R.S.S.

Convențiile amintite sînt me
nite să contribuie la o mai de
plină satisfacere a necesarului 
țărilor participante în produse 
și utilaje electrotehnice.

• PRIMUL MINISTRU al 
noului stat independent Papua- 
Noua Guinee, Michel Thomas 
Somare, a adresat oficial secre
tarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, cererea ca țara sa 
să devină membră a Organiza
ției Națiunilor Unite. În docu
ment se arată că Papua-Noua 
Guinee își asumă toate obliga
țiile ce decurg din Carta O.N.U. 
și se angajează solemn să le în
deplinească.

— Tiparul s Combinatul poligraflo „Casa Sclnteli", 40362 E


