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ÎN SPIRITUL RELAȚIILOR DE PRIETENIE Șl STIMĂ RECIPROCĂ

S a încheiat vizita președintelui 
Nicolae Ceausescu în Liberia

In timpul semnării documentelor oficiale RADIOFOTO

Au fost semnate documente comune de mare însemnătate care

• statornicesc un cadru fertil colaborării multilaterale româno-liberiene
• proclamă ideile nobile de legalitate, principiile noi de relații interstatale
• exprimă poziții constructive cu privire la marile probleme ale contemporaneității
• afirmă voința comună de a conlucra pentru un nou curs în viața internațională

Semnarea Declarației solemne comune 
și a Comunicatului comun româno-liberianVizita oficială de prietenie, pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a efectuat-o în Liberia, împreună ou tovarășa Elena Ceaușescu, s-a încheiat luni seara prin solemnitatea semnării unor documente care înscriu un moment de referință în Istoria bunelor relații

dintre cele două țări și popoare : Declarația solemnă comună și Comunicatul comun.Ceremonia a avut loc în prezența personalităților care îl însoțesc pe șeful statului român și a membrilor guvernului liberian.Sînt de față din partea română :

Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministru al comerțului exterior, Ștefan Andrei, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, George Macovescu, minis-(Continuare în pag. a II-a)

La plecarea din Monrovia

DIN NOU PRIMIRE ENTUZIASTĂ 
PE MELEAGURILE LATINO—AMERICANE

Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
a sosit în Argentina 

LA BUENOS AIRES, MANIFESTĂRI 
DE CALDĂ SIMPATIE Șl PRIETENIE- 

EXPRESIE A BUNELOR RELAȚII 
ROMĂNO-ARGENTINENE

La sosire, pe aeroportul din Buenos AiresDe la Monrovia la Buenos Aires sînt 6 900' de kilometri. După ce străbate, în timpul unui zbor în bună parte nocturn, spațiul de deasupra Atlanticului, aeronava prezidențială survolează teritoriile Braziliei și Uruguayului. De la bordul avionului, președintele Nicolae Ceaușescu transmite președinților celor două state telegrame de salut, adresează popoarelor brazilian și Uruguayan urări de prosperitate și pace. Odată cu trecerea graniței argentinene, aeronava este escortată de o escadrilă de onoare, alcătuită din reactoare ale forțelor militare aeriene ale Republicii Argentina.Este ora 11,00 — ora locală, ora 15.00 — ora Bucureștiului. Ne aflăm în incinta principalului aeroport al capitalei argentinene. In întîmpinarea înalților oaspeți români au sosit aici președintele Republicii Argentina, general-locote- nent Juan Domingo Peron, și doamna Maria Estela Martinez de Peron, vicepreședinte al Republicii Argentina. în momentul în care(Continuare în pag. a IlI-a)

Convorbiri între președintele 
Nicolae Ceaușescu, 

tovarășa Elena Ceaușescu 
și președintele 

Juan Domingo Peron, doamna 
Maria Estela Martinez de PeronLa „Olivos", reședința șefului statului argentinean, s-au desfășurat, marți la amiază, la puțin timp după sosirea la Buenos Aires a oaspeților români, primele convorbiri între președintele Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu și președintele Juan Domingo Peron, doamna Maria Estela Martinez de Peron.La convorbiri au participat, din partea română, tovarășii Ștefan

Andrei și George Macovescu, iar din partea argenti neană ministrul relațiilor externe, Alberto Vignes, cu soția, ministrul afacerilor interne, Benito Llambi, cu soția, Jose Lopez Rega, secretar particular al președintelui Republicii Argentina, ministrul bunăstării sociale.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie și deosebită cordialitate.

DECLARAȚIA SOLEMNA COMUNA 

a Republicii Socialiste România 

și Republicii Liberia
Republica Socialistă România și Republica Liberia, LUÎND ÎN CONSIDERARE relațiile intemeiate pe stimă reciprocă și prietenie, statornicite intre poporul român și poporul liberian,DORIND să extindă în continuare raporturile prietenești de înțelegere și colaborare reciprocă între cele două țări, pe baza dreptului și justiției internaționale,HOTARÎTE să sporească contribuția celor două țări la afirmarea păcii, progresului și securității internaționale, la dezvoltarea cooperării dintre toate statele,REAFIRMîND atașamentul lor față de scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite, care proclamă dorința popoarelor de a trăi in pace unul cu altul, intr-un spirit dc bună vecinătate, și de a dezvolta relații amicale intre toate națiunile,CONȘTIENTE de răspunderea care revine tuturor statelor mici, mijlocii sau mari pentru instaurarea păcii, securității și cooperării în lume și pentru dezvoltarea relațiilor prietenești între toate țările, indiferent de sistemul lor politic, economic și social sau de nivelul lor de dezvoltare,REAMINTIND dreptul și fndatorirea tuturor statelor de a participa activ, fără nici o discriminare, Ia soluționarea tuturor problemelor internaționale de interes comun,REAFIRMÎND deplina lor convingere că pacea și securitatea internațională trebuie să se bazeze pe respectarea dreptului sacru al fiecărui stat la existență, libertate, suveranitate și independență națională, la pace și securitate, a dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și hotări liber destinul, fără nici un fel de amestec, constringere sau presiune din afară,DORIND să sporească sprijinul politic, material și

Pentru Republica Socialistă România,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

moral țărilor care și-au cucerit suveranitatea și independența națională și care pășesc pe calea dezvoltării independente, precum și mișcărilor de eliberare națională din țările care se găsesc încă sub dominație colonială,RELIEFÎND necesitatea respectării stricte și punerii în aplicare a Declarației O.N.U. cu privire la acordarea independenței țărilor coloniale (1514/XV) și condamnind cu hotărire orice acțiune care se opune transpunerii in viață a acestei declarații în ansamblul prevederilor sale.AFIRMÎND hotărirea lor fermă de a-și aduce în continuare contribuția la lupta împotriva colonialismului și neocolonialismului, sub orice formă s-ar manifesta, ca și împotriva apartheidului și a discriminării rasiale,HOTARÎTE să-și aducă contribuția la promovarea și întărirea în continuare a spiritului de înțelegere și colaborare în întreaga lume, de a participa în mod activ la viața internațională, pentru imprimarea unui curs nou politicii mondiale care să înlăture folosirea forței sau amenințarea cu forța și politica de dominare din relațiile internaționale,CONVINSE de necesitatea de a se trece Ia măsuri efective de încetare a cursei Înarmărilor și de dezarmare generală,REAFIRMÎND, ca țări în curs de dezvoltare, dreptul suveran al fiecărui stat la utilizarea in mod liber a resurselor naturale în interesul său propriu și necesitatea sporirii eforturilor pe plan național și internațional, pentru a se asigura un progres mai rapid al(Continuare în pag. a Il-a)
Pentru Republica Liberia,

Dr. WILLIAM R. TOLBERT jr.
Președintele Republicii

Liberie

COMUNICAT 
COMUN 

privind vizita 
președintelui 
Consiliului de 
Stat al Repu
blicii Socialiste 
România, tova
rășul Nicolae 
Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena 
Ceaușescu în 
Republica 

Liberia

• PLECAREA 
DIN 

MONROVIA
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Exprim deosebita satisfacție pentru desfășurarea acestei vizite, în cursul căreia am pus bazele unei colaborări largi, în toate domeniile, economic, tehnico- științific și cultural.Prin stabilirea acestei colaborări, prin semnarea documentelor comune, vizita capătă o însemnătate istorică pentru popoarele noastre; am adus, împreună, un serviciu atît intereselor prieteniei și colaborării dintre popoarele noastre, cît și cauzei generale a colaborării și păcii în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Declarația solemnă și comunicatul comun sînt documente deosebit de semnificative și importante pe care le-am încheiat cu entuziasm și care reflectă voința noastră de a coopera, hotărârea noastră de a realiza o colaborare exemplară.Doresc să vă asigur, marele meu prieten, că vom îndeplini toate prevederile acestor documente și vă exprim urarea să vă bucurați de sănătate și de viață lungă pentru a continua marea dumneavoastră operă dinamică, dedicată intereselor poporului român și ale lumii întregi.
WILLIAM R. TOLBERT jr.

SEMNAREA DECLARAȚIEI SOLEMNE COMUNE 
$1 A COMUNICATULUI COMON RDMANO-LIBERIAN
(Urmare din pag. I)trul afacerilor externe, Vasile Pungan și Nicolae Doicaru, consilieri ai președintelui Consiliului de Stat, Octavian Cărare, ambasador.Din partea liberiană stnt de față C. Cecil Dennis jr., ministru al afacerilor externe, Stephan A. Tolbert, ministrul finanțelor, James T. Phillips, ministrul agriculturii, William E. Dennis jr., ministrul comerțului, industriei și transporturilor, Franklin Neal, ministrul planificării și afacerilor economice, E. Reginald Townsend, ministru de stat pentru afacerile prezidențiale, Lafayette Morgan, ministru fără portofoliu.La invitația celor doi șefi de stat, miniștrii de externe ai Liberiei și României au dat citire textului Declarației solemne comune a Republicii Socialiste România și a Republicii Liberia și Comunicatului comun privind vizita președin

telui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu în Republica Liberia — ca expresie a convingerii împărtășite de ambele părți că documentele ce urmează a fi semnate sînt de o importanță cu totul deosebită.într-o atmosferă solemnă, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Liberia, dr. William R. Tolbert jr., își pun semnăturile pe cele două documente.Cei doi președinți se felicită apoi cu căldură, își string mîinile îndelung, se îmbrățișează cu cordialitate.în continuarea ceremoniei, președintele William Tolbert jr. și președintele Nicolae Ceaușescu au rostit alocuțiuni și au închinat, în cinstea evenimentului, o cupă de șampanie.

precum și pe membrii delegației care însoțesc pe domnul președinte Nicolae Ceaușescu să ridice acum paharul în sănătatea marelui și bunului meu prieten, pen
tru prosperitatea și dezvoltarea rodnică a relațiilor dintre cele două guverne, popoare, dintre Republica Liberia și Republica Socialistă România. (Aplauze).

Cuvîntul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Cuvîntul președintelui 
William R. Tolbert jr.Mare prieten, președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, președinte Ceaușescu,Doresc să folosesc acest prilej pentru a exprima satisfacția mea deplină în legătură cu vizita dumneavoastră și a soției dumneavoastră, doamna Elena Ceaușescu, însoțiți de distinsele personalități care fac parte din delegația dumneavoastră.Astă-seară am semnat declarația solemnă și comunicatul comun. Conținutul acestor documente este pozitiv și foarte clar, de aceea nu văd necesitatea de a dezvolta sau comenta asupra textului. Aș dori însă, în mod deosebit, să subliniez faptul că prevederile acestor documente, pe care le apreciez drept deosebit de semnificative și importante, pot fi caracterizate ca fiind rezultatul voinței și acordului nostru liber. Aceste documente

au fost încheiate cu entuziasm și în mod spontan. Ele reflectă voința noastră de a coopera, hotă- rîrea noastră de a înfăptui această voință și de a pune în aplicare, în viața practică, prevederile declarației solemne și comunicatului comun.Nu vreau să reprezint viitoarea noastră cooperare și să o descriu prin atributul de splendidă. Aș prefera să adaug că vom avea o colaborare exemplară.Doresc să vă asigur, marele meu prieten, în numele meu și al poporului liberian, că vom îndeplini toate prevederile declarației și comunicatului.Doresc să exprim dorința ca să vă bucurați de sănătate și de viață lungă, pentru a continua marea dumneavoastră operă dinamică, dedicată nu numai intereselor guvernului și poporului dumneavoastră, dar și ale lumii întregi.îi rog pe membrii guvernului,

Bunul meu prieten, președinte al Republicii Liberia, președinte William Tolbert,Aș dori să dau expresie sentimentelor mele, ale soției și colaboratorilor mei și să exprim deosebita satisfacție pentru vizita pe care am făcut-o în frumoasa dumneavoastră țară, pentru întîl- nirea avută cu dumneavoastră, cu doamna Victoria Tolbert, precum și cu onorabilii dumneavoastră colaboratori.într-adevăr, în cursul acestei vizite am avut convorbiri asupra problemelor dezvoltării colaborării dintre țările noastre, precum și asupra unor probleme internaționale, și am ajuns la concluzii co- , mune care își găsesc expresia în declarația solemnă și în comunicatul pe care le-am semnat împreună cu puțin mai înainte.Am putut, vizitînd unele obiective economice, să cunoaștem cîte ceva din preocupările poporului prieten liberian, din eforturile pe care le face pe calea dezvoltării sale economico-sociale. într-adevăr, declarația solemnă, precum și comunicatul sînt elocvente și nu este necesar să mai fie comentate, ele exprimînd, în mod deosebit de clar, dorința comună a noastră, a poporului român și a poporului liberian, de a dezvolta larg colaborarea în toate domeniile de activitate.Cu puțin mai înainte de a semna noi aceste documente au fost semnate o serie de acorduri și înțelegeri privind colaborarea în diferite domenii dintre țările noastre.într-adevăr, se poate spune că, în cursul acestei vizite, deși relativ scurte, am pus bazele unei colaborări largi, în toate domeniile

— economic, tehnico-științific și cultural — și, prin aceasta, vizita capătă o însemnătate istorică pentru popoarele noastre. Fără’ îndoială că, punînd bazele acestei colaborări, prin semnarea documentelor la care m-am referit, am adus, împreună, un serviciu atît intereselor prieteniei și colaborării dintre popoarele noastre, cît și cauzei mai generale a colaborării și păcii în lume.Vă pot asigura — așa cum am convenit în cursul convorbirilor — că, în ce ne privește, vom face totul pentru realizarea în cele mai bune condiții a tuturor acordurilor, pentru a dezvolta, în spirițul declarației comune, colaborarea în toate domeniile țje activitate, inclusiv în activitatea pe plan internațional.Aș dori să exprim încă o dată speranța de a vă revedea, bunul meu prieten, într-o perioadă nu prea îndepărtată, în România, împreună cu doamna Tolbert.Părăsim frumoasa dumneavoastră țară cu deosebite impresii asupra preocupărilor, muncii poporului dumneavoastră, asupra felului în care am fost întîmpinați în tot timpul șederii noastre în Republica Liberia prietenă.Aș dori să vă urez dumneavoastră succese depline în întreaga activitate închinată dezvoltării și întăririi independenței, bunăstării și fericirii poporului liberian.Vă rugăm, domnilor miniștri și tovarăși, să ridicăm paharul7 în sănătatea președintelui, bunul meu prieten,Să-i urăm multă sănătate și putere de muncă,Pentru colaborarea și prietenia între popoarele noastre ! (Aplauze).

La plantațiile de arbori de cauciuc de la Harbel

DECLARAȚIA SOLEMNA COMUNĂ 
a Republicii Socialiste România 

și Republicii Liberia(Urmare din pag. I)

„0 PAGINĂ DE CEA MAI MARE IMPORTANTĂ
nIN RELAȚIILE ROMĂNO-EIRERIENE“

Ziarele liberiene au acordat spații largi vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu în Republica Liberia.
„Liberienii îl salută pe șeful sta

tului român" — sub acest titlu, pe întreaga lățime a primei sale pagini, cotidianul „LIBERIAN STAR" a publicat un amplu reportaj al vizitei președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, surprinzind, în succesiunea lor, principalele momente din prima zi .„Liberian Star“ reamintește că relațiile dintre cele două țări, stabilite cu doi ani în urmă, au perspective favorabile de dezvoltare în domeniul schimburilor comerciale, ca și în alte domenii.Reportajul, apărut în numărul de luni al ziarului, este Însoțit de portretele tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, publicate pe prima pagină, precum și de date biografice ale înalților oaspeți.Același ziar a inserat un amplu comentariu al corespondentului său diplomatic asupra relațiilor ro- mâno-liberiene, comentariu intitulat „O punte de legătură intre con
tinente". „in istoria Liberiei, cît și 
a României, sosirea la Monrovia 
a președintelui Nicolae Ceaușescu, 
primul șef de stat al unei țări so
cialiste care vizitează Liberia, va 
înscrie o pagină de cea mai mare 
importanță" — scrie „Liberian Star". 
„Evenimentul depășește in însem
nătate cadrul relațiilor bilaterale, 
pentru că marchează un nou pas 
in direcția apropierii intre conti
nente, grupuri regionale și țâri cu 
tradiții și ideologii diferite. Vizita 
oglindește politica luminată a doi 
președinți care au inițiat o eră 
nouă in activitatea internațională a

țărilor lor. lărgind aria relațiilor 
externe, diversificînd și extinzind 
cooperarea cu alte state in noi și 
noi domenii. Deși există anumite 
asemănări și puncte comune de le
gătură intre România și Liberia, 
cele două țări erau, pină nu de mult, 
practic necunoscute una pentru 
alta ; și totuși ambele țări pot con
tribui reciproc la bunăstarea fiecă
reia. In anumite privințe, econo
mia lor este complementară. Libe
ria, de pildă, poate beneficia de pe

le noastre țări și conducătorii lor 
sint conștienți de faptul că statele 
mici și mijlocii trebuie să joace un 
rol mai important in lume, să-și 
spună cu mai multă putere cuvin- 
tul in stabilirea viitorului ei. Și, 
in sfirșit, ambele țări sint conduse 
de președinți energici, dinamici, al 
căror exemplu și a căror activita
te intensă au ridicat popoarele res
pective pe noi trepte ale bunăstării 
și demnității, in condiții deosebite 
pentru fiecare caz in parte".

PRESA DIN MONROVIA SALUTĂ 
VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

urma experienței României in do
menii ca exploatarea diferitelor 
minereuri, construcția de drumuri, 
siderurgie, exploatarea pădurilor, 
ca și in domeniul producerii unei 
game largi de articole industriale".

„Din punct de vedere politic, a- daugă ziarul, cele două țări se pot 
sprijini reciproc pentru respecta
rea idealurilor pe care le împăr
tășesc și a principiilor pentru care 
militează. Deși ambele țări sînt 
partizane ale cooperării și solida
rității regionale, amîndouă sint 
conștiente că o înțelegere mai lar
gă și un ajutor mutual dincolo de 
granițele pe care le constituie li
mitele continentelor trebuie să fie 
stabilite, dacă omenirea dorește 
să-și continue mersul înainte și să 
evite o catastrofă care ne-ar da pe 
toți înapoi cu sute de ani. Ambe-

într-un alt comentariu, apărut marți și intitulat „Semnificația vi
zitei domnului Ceaușescu", cotidianul subliniază că aceasta „va pre
găti calea unor relații mai bune 
între cele două țări și popoare. 
Convorbirile fructuoase purtate in
tre cei doi șefi de stat vor impul
siona, in beneficiul popoarelor lor, 
adincirea relațiilor bilaterale, re
lații începute atît de fericit de 
președintele Tolbert și președintele 
Ceaușescu".Pe lingă acest editorial, „Liberian Star" publică un film al vizitei oaspeților români la unele obiective economice și culturale, consemnind interesul pe care atît România, cit și Liberia îl acordă dezvoltării relațiilor reciproce.In articol este inserat un capi

tol privitor la vizita tovarășei Elena Ceaușescu la Universitatea din Monrovia.Relatînd despre desfășurarea vizitei, despre momentele ei semnificative, un alt ziar care apare la Monrovia — „LIBERIAN AGE“ — se referă pe larg la cuvîntările rostite de cei doi președinți la banchetul oferit în onoarea Înalților oaspeți români. Ziarul subliniază, in special, remarcile făcute de președintele Tolbert asupra politicii României și a activității prodigioase a conducătorului ei, relevînd sprijinul acordat popoarelor africane în lupta lor împotriva imperialismului, colonialismului, apartheidului și rasismului. în continuare, „Liberian Age" redă pe larg toastul președintelui Nicolae Ceaușescu.Postul de radio „L.B.C." a transmis, cu prilejul vizitei, o emisiune de o jumătate de oră consacrată României, activității și personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu. Prezentarea principalelor aspecte ale dezvoltării României, a succeselor pe care țara noastră le-a obținut in toate domeniile de activitate, precum și a personalității șefului statului român a fost făcută de A. B. Tolbert, cunoscut om politic liberian, care a subliniat că potențialul industrial al României creează premise dintre cele mai favorabile cooperării cu Liberia, țară aflată într-o perioadă importantă de eforturi proprii pe calea progresului. Totodată, el a apreciat că vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în țara sa va contribui, cu siguranță, la găsirea căilor și mijloacelor unei largi cooperări reciproc avantajoase.

economiilor tuturor țărilor in curs de dezvoltare, indiferent de orinduirea lor socială sau zona geografică din care fac parte, in scopul eliminării decalajului dintre țările în curs de dezvoltare și cele dezvoltate, AFIRMÎND dreptul tuturor statelor la dezvoltarea economică, socială și culturală independentă, precum și dreptul de a partlciDa la cooperarea internațională și de a avea acces nestingherit Ia cuceririle științei și tehnologiei moderne,DORIND să participe activ la stabilirea, prin consensul general al tuturor statelor, a unor noi principii și linii directoare, în concordantă cu normele fundamentale ale dreptului international, care să guverneze utilizarea generală a materiilor prime și resurselor de energie, inclusiv a petrolului,I. PROCLAMA VOINȚA ȘI HOTĂRlREA LOR COMUNA :de a lărgi și adinei relațiile lor prietenești și de cooperare in domeniile politic, economic, științific, tehnologic și cultural ;de a dezvolta, pe baze reciproc avantajoase, colaborarea economică in multiple domenii, de a extinde schimburile comerciale, perfecționînd metodele și instrumentele desfășurării acestora, și de a extinde cooperarea industrială, in scopul valorificării depline a resurselor lor naturale ;de a facilita și încuraja dezvoltarea schimburilor și de a perfecționa căile de cooperare în domeniile invă- țămintului, pregătirii de cadre, științei, culturii, artelor și sportului, promovînd, prin aceasta, înțelegerea și prietenia dintre popoarele celor două națiuni.II. PROCLAMA VOINȚA LOR COMUNA DE A FUNDAMENTA RELAȚIILE DINTRE ELE, PRECUM ȘI RELAȚIILE CU TOATE CELELALTE STATE, pe următoarele principii :1. Dreptul sacru al fiecărui stat Ia existență, la independență, libertate și suveranitate națională și obligația fiecărui stat de a trăi in pace și de a întreține relații de bună vecinătate cu celelalte state.2. Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-și alege sistemul său politic, economic și social, corespunzător voinței și intereselor proprii, in deplină libertate și fără nici un amestec străin.3. Dreptul suveran al fiecărui stat de a decide de sine stătător asupra resurselor naturale și celorlalte bogății ale sale, conform intereselor sale naționale.
i. Deplina egalitate in drepturi a tuturor statelor, indiferent de mărime, nivel de dezvoltare și sistem politic, economic și social.5. Dreptul inalienabil al fiecărui stat de a participa, in condiții de deplină egalitate, la examinarea și rezolvarea problemelor internaționale de interes comun.6. Asigurarea avantajului reciproc în cooperarea dintre state în orice domeniu al relațiilor internaționale.7. Dreptul și îndatorirea statelor de a coopera intre ele, indiferent de sistemele lor social-politice, în diverse domenii ale relațiilor internaționale, în scopul menținerii păcii și securității internaționale, al promovării progresului economic și social al tuturor națiunilor și dreptul necondiționat al tuturor statelor de a participa la cooperarea Internațională și de a avea acces nestingherit la cuceririle științei și tehnologiei moderne.8. Neamestecul în treburile interne sau externe ale altui stat, sub nici o formă și sub nici un motiv.9. Abținerea de Ia folosirea forței sau amenințarea cu

forța, de la orice forme de constringere sau presiuni Împotriva independenței politice a oricărui stat și a integrității teritoriale, recunoscind faptul că orice încercare din partea unui stat de a incălca frontierele existente ale altor state sau de a viola caracterul sacru al unității lor naționale reprezintă prejudicii și pun în pericol pacea și securitatea internațională. Reglementarea, prin mijloace pașnice, a diferendelor dintre state constituie un principiu cardinal care trebuie să fie respectat.10. Obligația statelor de a se abține In relațiile lor internaționale de Ia orice fel de constringere de ordin militar, politic, economic sau de altă natură, de la amenințarea cu forța sau folosirea forței împotriva altui stat. Această îndatorire sacră nu va aduce atingere, in nici o împrejurare și sub nici o formă, dreptului inalienabil al fiecărui stat la apărarea individuală sau colectivă, conform art. 51 din Carta O.N.U.în interpretarea și aplicarea lor, aceste principii fundamentale ale dreptului internațional sint legate intre ele și fiecare principiu trebuie interpretat în contextul celorlalte principii. Ele trebuie să fie respectate riguros de către toate statele in relațiile lor reciproce și nici o violare a unuia dintre aceste principii nu ar putea fi justificată niciodată și in nici o împrejurare.III. DECLARA IIOTARÎREA LOR COMUNA tde a colabora intre ele șl cu celelalte state pentru întărirea rolului Națiunilor Unite în menținerea și consolidarea păcii și securității internaționale, prin respectarea și punerea in aplicare a principiilor și realizarea scopurilor înscrise in Cartă, prin dezvoltarea cooperării între toate națiunile și promovarea șl respectarea normelor dreptului internațional in relațiile dintre state ;de a aduce o contribuție continuă și activă Ia examinarea și soluționarea tuturor problemelor internaționale, în interesul tuturor națiunilor, în vederea lichidării tuturor focarelor de tensiune, reducerii încordării și promovării destinderii internaționale, a consolidării păcii și securității în lume ;de a dezvolta relații de prietenie și colaborare cu țoate statele, de a promova adoptarea de măsuri efective de natură să întărească pe mai departe destinderea, pacea, încrederea și cooperarea in lume, pentru a instaura un curs nou in viața internațională, care să înlăture forța și amenințarea cu forța din relațiile interstatale ;de a acționa împreună, potrivit necesităților. In vederea lichidării definitive a colonialismului și neoco- lonialismului, precum și a discriminărilor rasiale și a politicii de apartheid și de a depune eforturi in acordarea unui sprijin politic, diplomatic, moral și material mai însemnat mișcărilor de eliberare națională ;de a acționa in comun, potrivit necesităților, pentru promovarea progresului economic și social al tuturor țărilor, îndeosebi in țările în curs de dezvoltare, pentru a elimina decalajul dintre acestea șl țările dezvoltate.IV. în vederea aducerii Ia îndeplinire a prevederilor prezentei declarații, Republica Socialistă România și Republica Liberia declară voința lor comună de a aprofunda și lărgi consultările dintre ele la toate nivelurile, prin folosirea căilor diplomatice obișnuite și prin schimburile de vizite șl întîlnlrile periodice ale reprezentanților lor.întocmită la Monrovia, Ia 4 martie 1971, in două exemplare, în limbile română și engleză, ambele texte avind valoare egală.
încheierea unor acorduriîn urma celor stabilite de președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și președintele Republicii Liberia, William R. Tolbert jr., au fost convenite următoarele înțelegeri :Protocolul privind aplicarea acordului comercial și de cooperare economică și industrială între Republi

ca Socialistă România și Republica Liberia, acordul de cooperare Intre guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Liberia in domeniul dezvoltării miniere și petroliere și acordul între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Liberia cu privire la posibilitățile de participare la

proiectele în curs pentru zăcămintele de minereu de fier.Documentele au fo^t semnate, luni seara, la reședința prezidențială din Monrovia, de Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, și Stephan A. Tolbert, ministrul finanțelor.
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COMUNICAT COMUN SOSIREA ÎN ARGENTINA
privind vizita președintelui Consiliului de Stat,
tovarășul Nicolae Ceausescu, si a tovarășei

’ 7 ’ 7 J

Elena Ceaușescu in Republica LiberiaLa invitația președintelui Republicii Liberia, Excelența Sa dr. William R. Tolbert jr., președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu soția sa, tovarășa Elena Ceaușescu, au efectuat o vizită oficială, de prietenie, în Liberia, între 3 și 5 martie 1974.în timpul vizitei în Liberia, oaspeții români s-au bucurat de o primire caldă și prietenească, expresie a sentimentelor de stimă reciprocă nutrită de către popoarele celor două țări.Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Liberia, dr. William R. Tolbert jr., au purtat convorbiri prietenești, la care au fost prezenți :— din partea română : tovarășii Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, Ștefan Andrei, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Vasile Pungan, consilier al președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Doicaru, consilier al președintelui Consiliului de Stat, Octavian Cărare, ambasador, și Marcel Dinu, director a.i. în Ministerul Afacerilor Externe,— din partea liberiană : excelența sa C. Cecil Dennis jr., ministrul afacerilor externe, donțnii Stephan A. Tolbert, ministrul finanțelor, William E. Dennis jr., ministrul comerțului, industriei și transporturilor, James T. Phillips jr., ministrul agriculturii, D. Franklin Neal, ministrul planificării și afacerilor economice, A. Nyema Jones, ministrul terenurilor și minelor, E. Reginald Townsend, ministru de stat pentru afacerile prezidențiale, și Lafayette Morgan, ministru fără portofoliu.în cursul discuțiilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială și prietenească, cei doi președinți s-au informat reciproc asupra preocupărilor actuale ale celor două țări în procesul dezvoltării lor ; ei au procedat la un schimb de păreri asupra unor aspecte privind dezvoltarea relațiilor bilaterale, precum și în unele probleme internaționale de interes reciproc.Cei doLșefi de.stgte au constatat cu satisfacție dezvoltarea continuă a relațiilor dintre Republica Socialistă România și Republica Liberia și au căzut de acord să acționeze în strînsă legătură pentru 
a accelera cooperarea bilaterală în domenii de interes reciproc și pentru a întări legăturile de prietenie care există în prezent între cele două țări și popoare.Președintele Nicolae Ceaușescu a felicitat pe președintele William R. Tolbert jr. pentru politica sa dinamică dusă în scopul ridicării nivelului de trai al maselor poporului liberian, prin mobilizarea eforturilor proprii ale întregului popor liberian în procesul complex al creării națiunii. Președintele român a exprimat deosebita sa considerație și stimă pentru politica externă clară a președintelui Tolbert, care este în mod permanent orientată spre micșorarea tensiunii și spre stabilirea păcii, înțelegerii internaționale și cooperării în lume.Președintele William R. Tolbert jr. a felicitat pe președintele Nicolae Ceaușescu pentru succesele obținute de poporul român în activitatea sa de ridicare pe trepte superioare a noii societăți care se construiește în România și a exprimat deosebita sa considerație și stimă pentru politica internațională clarvăzătoare dusă de România, personal de către președintele Consiliului de Stat, consecvent pusă în slujba întăririi păcii și dezvoltării cooperării în întreaga lume.

Plecarea din Monrovia
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu, și-au încheiat vizita oficială de prietenie în Liberia.Președintele Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena Ceaușescu sosesc la aeroport însoțiți de președintele William R. Tolbert jr.. și de doamna Victoria Tolbert. în salonul de onoare, cei doi președinți, tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Victoria Tolbert se întrețin cu multă cordialitate.Momentul plecării înalților oaspeți români a fost marcat de aceeași căldură care a caracterizat desfășurarea întregii vizite în Republica Liberia. în ciuda orei înaintate, la aeroportul Roberts- field din capitala liberiană sosiseră, pentru a-și lua rămas bun de la președintele Nicolae Ceaușescu și de la tovarășa Elena Ceaușescu, vicepreședintele Republicii Liberia, James Greene, președintele Camerei Reprezentanților, Richard A. Henries, președintele interimar al Curții Supreme, George Henrief, președintele interimar al Senatului, Frank E. Tolbert, ministrul afacerilor externe, C. Cecil Dennis jr., ministrul finanțelor, Stephan A. Tolbert, ministrul justiției, Clarence

Procedînd la un schimb de păreri asupra situației internaționale actuale, cei doi președinți și-au exprimat părerea că relațiile internaționale sînt astăzi caracterizate, în mod fundamental, de tendința de intensificare a cooperării dintre state, precum și de afirmarea puternică a dorinței popoarelor de a asigura destinderea și pacea în lume și de a promova, pe o scară tot mai largă, folosirea negocierilor ca mijloc de soluționare a problemelor litigioase.Ei au menționat creșterea rolului și a influenței forțelor păcii, democrației și progresului în lumea contemporan^ și au subliniat necesitatea de a fi luate măsuri mai ferme pentru eliminarea tendințelor de dominare și amestec în treburile interne ale altor state, pentru asigurarea respectării dreptului popoarelor de a decide ele însele asupra căilor de dezvoltare economică și socială.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele William R. Tolbert jr. au subliniat necesitatea ca relațiile dintre state să fie bazate pe respectarea strictă și punerea în practică a principiilor universal acceptate ale dreptului internațional : respect pentru independența și suveranitatea națională, drepturi egale și avantaj reciproc, neintervenția în afacerile interne ale altor state, renunțarea la forță sau la amenințarea cu forța, integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor, precum și rezolvarea tuturor disputelor dintre state pe cale pașnică.Ei au evidențiat rolul tot mai important pe care îl joacă statele africani în determinarea căilor și găsirea soluțiilor pentru rezolvarea problemelor dificile ale vieții contemporane, reamintind, în acest context, eforturile mari depuse de Organizația Unității Africane.Cei doi președinți au salutat progresele înregistrate, pînă acum, de Conferința generală pentru securitate și cooperare în Europa și și-au exprimat speranțele că a- ceasta va conduce la rezultate pozitive, în beneficiul tuturor țărilor interesate.în legătură cu conflictul din Orientul Apropiat, cei doi președinți și-au exprimat acordul asupra faptului să n pace «justă și trainică în această regiune poațe fi realizată numai prin aplicarea prevederilor rezoluției 242 a Consiliului de Securitate, din noiembrie 1967 : retragerea trupelor lsraeliene din teritoriile arabe ocupate în 1967 și ulterior ; asigurarea dreptului la existență al tuturor statelor din regiune; soluționarea justă a problemei poporului palestinean.Cei doi șefi de stat au căzut de acord că lichidarea completă a colonialismului, neocolonialismu- lui și rasismului constituie unul din obiectivele cele mai importante ale vieții contemporane. Ei au subliniat necesitatea de a se a- corda un sprijin susținut îndeplinirii prevederilor Declarației O.N.U. cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale, precum și celorlalte rezoluții ale O N.U. și ale Organizației Unității Africane referitoare la decolonizare și apartheid și au exprimat hotărîrea țărilor lor de a sprijini în continuare mișcările de eliberare din toate teritoriile aflate sub dominație colonială, apartheid sau orice alt mod de discriminare rasială pentru ca a- ceste popoare să-și exercite dreptul la autodeterminare și să-și cucerească independența națională.Cei doi președinți au evidențiat deosebita iipportanță a faptului că, la ultima sa sesiune, Adunarea Generală a O.N.U. a recunoscut mișcările de eliberare națională din teritoriile aflate sub dominație portugheză drept singurii reprezen

Simpson, ministrul apărării, Allan Williams, ministrul dezvoltării, reconstrucției urbane și problemelor locale, Jonathan Goodridge, ministrul lucrărilor publice, Gabriel Tucker, ministrul agriculturii, James T. Phillips jr., ministrul comerțului, industriei și transporturilor, William E. Dennis jr., ministrul informațiilor, turismului și culturii, Ben Page, ministrul planificării și afacerilor economice, 
TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Excelenței Sale
Domnului WILLIAM R: TOLBERT jr.

Președintele Republicii Liberia MONROVIAPărăsind teritoriul Republicii Liberia doresc să adresez, încă o dată, dumneavoastră și poporului liberian prieten, mulțumiri călduroase pentru ospitalitatea și prietenia de care ne-am bucurat în timpul scurtei noastre șederi în frumoasa dumneavoastră țară.Ne exprimăm convingerea că vizita făcută, convorbirile rodnice pe care le-am avut vor contribui la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Liberia, în interesul celor două popoare ale noastre, al cauzei păcii și cooperării internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

tanți legitimi ai acestor popoare, afirmînd dreptul inalienabil Ia autoapărare și independență a popoarelor respective și a tuturor celorlalte popoare sub dominație colonială.Cei doi președinți au subliniat că Republica Socialistă România și Republica Liberia, ca țări în curs de dezvoltare, consideră că micșorarea și lichidarea decalajelor dintre țările în curs de dezvoltare și țările avansate economic este o problemă de importanță majoră și că rezolvarea ei echitabilă poate fi de importanță vitală pentru întărirea păcii și realizarea progresului umanității.Cei doi președinți au căzut de acord să sprijine inițiativa președintelui Republicii Algeriene Democratice și Populare, Houari Boumediene, care a cerut secretarului general al O.N.U. să convoace o sesiune extraordinară a Adunării Generale în vederea studierii problemelor dezvoltării economice și relațiilor economice internaționale.Cei doi președinți au căzut de acord asupra necesității continuării consultărilor dintre cele două țări, la diverse niveluri, în legătură cu sesiunea extraordinară a Adunării Generale a O.N.U. cu privire la materiile prime și dezvoltare.Cei doi șefi de stat au scos în evidență necesitatea ca O.N.U. să joace un rol mai important în transpunerea în viață a strategiei internaționale în cadrul celui de-al doilea deceniu O.N.U. pentru dezvoltare, în extinderea și diversificarea programelor de cooperare tehnică, precum și a altor programe, menite să înlăture decalajele dintre țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele William R. Tolbert jr. au reliefat importanța schimburilor de vizite la diverse niveluri și au constatat cu satisfacție că întîlnirile și convorbirile dintre președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și președintele Republicii Liberia au contribuit la întărirea și adîncirea relațiilor de prietenie dintre cele două țări și popoare.în timpul’Wizltel, șteî dtfi președinți au semnat o Declarație solemnă comună, care dă expresie hotărîrii celor două state de a dezvolta și consolida relațiile de cooperare dintre ele în toate domeniile și care reafirmă credința și adeziunea țărilor lor la principiile fundamentale ale dreptului internațional, pe care trebuie să fie așezate relațiile dintre toate statele.Cu ocazia vizitei, au fost semnate mai multe acorduri și înțelegeri de cooperare economică între cele două țări, în domeniile mineritului, metalurgiei, industrializării lemnului și prelucrării cauciucului natural.în vederea înlesnirii dezvoltării relațiilor bilaterale în toate domeniile de interes comun, cei doi președinți au căzut de acord ca reprezentanțele economice ale celor două țări la Monrovia și, respectiv, București, să îndeplinească și funcțiuni consulare.Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a exprimat mulțumiri și aprecierea sa pentru calda ospitalitate ce l-a fost acordată lui și soției sale, precum și celorlalte personalități care l-au însoțit în timpul șederii lor în Liberia și au transmis președintelui Republicii Liberia și doamnei Victoria Tolbert invitația cordială de a vizita Republica Socialistă România. Invitația a fost acceptată cu plăcere. Data vizitei va fi stabilită pe cale diplomatică.

David Franklin Neal, alte persoane oficiale.Sînt prezenți, de asemenea, membrii corpului diplomatic acreditați la Monrovia.La scara avionului, cei doi președinți își string călduros mîinile, se îmbrățișează, își iau un prietenesc rămas bun.La ora 3,30 (ora locală), aeronava prezidențială decolează spre Buenos Aires.

(Urmare din pag. I)președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu își fac apariția la ușa avionului, se trag, în semn de salut, 21 de salve de tun. Momentul întîlnirii dintre cei doi conducători este un moment emoționant, plin de bucuria revederii. Se reîntîlnesc două personalități proeminente ale vieții internaționale, legate prin relații de prietenie și stimă reciprocă. Cei doi președinți își string îndelung mîinile, se îmbrățișează cu căldură, manifestîndu-și satisfacția pentru reluarea dialogului, de această dată pe pămînt argentinean. Aceeași cordialitate și simpatie caracterizează și revederea dintre tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Peron.în continuarea desfășurării ceremoniei, președintele Peron prezintă tovarășului Nicolae Ceaușescu personalitățile oficiale argentinene aflate pe aeroport : Râul Lastiri, fost președinte al Argentinei, președinte al Camerei Deputaților, Alberto Vignes, ministru de externe, Jose Lopez Rega, ministrul bunăstării sociale, Benito Llambi, ministru de interne, Angel Robledo, ministrul apărării, alți miniștri, generali reprezentând toate genurile de arme, reprezentanți ai celor două camere ale Congresului Național, precum și pe membrii suitei permanente atașate pe lîngă înalții oaspeți.La rîndul său, președintele Nicolae Ceaușescu prezintă persoanele oficiale române : Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., George Macovescu, ministrul afacerilor externe.Au fost de față ambasadorul României la Buenos Aires, Mihai Bălănescu, și ambasadorul Argentinei la București, Juan Carlos Marcelino Beltramino.Cei doi președinți, tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Peron se îndreaptă spre podiumul de onoare. Președintele Juan Domingo Peron rostește o alocuțiune de bun venit.
Alocuțiunea președinte

lui Juan Domingo Peron :

„ESTE PENTRU NOI O I- 
MENSĂ PLĂCERE SĂ VĂ A- 
CORDĂM ATENȚIA DEOSEBI
TĂ PE CARE O MERITAȚI CU 
PRISOSINȚĂ".Domnule președinte,Vă mulțumesc profund pentru amabilitatea pe care ați avut-o venind aci, pentru a vă putea îmbrățișa, ceea be' vă datorezde diți^ va ani. Vă rog să vă simțiți'aici1 că in propria dumneavoastră casă. Sintem aici spre a face totul pentru dumneavoastră. Va fi pentru noi o imensă plăcere să vă arătăm puținul pe care îl avem și să vă acordăm atenția, cu totul deosebită, pe care dumneavoastră o meritați cu prisosință.Răspunde tovarășul Nicolae Ceaușescu.

O călduroasă revedere

Alocuțiunea președinte
lui Nicolae Ceaușescu :

„SINCERE MULȚUMIRI PEN
TRU INVITAȚIA DE A VIZITA 
FRUMOASA DV. ȚARĂ".Domnule președinte,Aș dori să vă exprim sincere mulțumiri pentru invitația ce ne-ați adresat-o de a vizita frumoasa dumneavoastră țară, de a ne reintîlni aici, pe pămintul Argentinei. Aș dori să vă adresez dumneavoastră, poporului prieten argentinean un salut călduros din partea mea, a soției mele, a întregului nostru popor. Sper că vizita și convorbirile cede vom avea, con- tinuind convorbirile de acum un an din România, vor identifica noi posibilități de colaborare între popoarele noastre, in interesul reciproc, pentru o lume a colaborării, a păcii.Alocuțiunile sînt subliniate de asistență cu puternice aplauze. într-o atmosferă solemnă răsună imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Argentina. «uutâ s .alsr-în semn de cinstire deosebită față de personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, față de ceea ce reprezintă solul poporului român în viața internațională, primarul orașului Buenos Aires, generalul de brigadă Jose Embrioni, înmînează președintelui Consiliului de Stat al României cheia acestei mari metropole. 

Cuvîntul primarului Jose 
Embrioni:

„AFECȚIUNEA, CONSIDE
RAȚIA, RESPECTUL Șl DRA
GOSTEA VĂ VOR ÎNSOȚI 
PERMANENT".Excelența VoastrăPreședintele Consiliului de Stat, în numele orașului Buenos Aires îmi este deosebit de plăcut să vă spun bine ați venit, în momentul în care pășiți pentru prima dată pe pămîntul argentinean.Primindu-vă, cinstim la întreaga sa valoare înalta reprezentare pe care o exercitați într-o țară ca România, care este pămînt al latinității fixat în inima Europei, ca legătură între Orient și Occident.în aceste momente, cele două țări ale noastre se caracterizează prin faptul că au în fruntea lor conducători de popoare care luptă permanent pentru demnitatea omului și bunăstarea popoarelor lor.în februarie anul trecut, Excelență, actualul nostru președinte a vizitat frumoasa dumneavoastră patrie. A cunoscut-o și a rămas îneîntat. Intuiția sa, cunoașterea realității ’ți posibilităților’ țțomâ-,f*> niei i-au arătat necesitatea unei . apropieri care să se traducă în fapte pozitive de interes și beneficiu reciproa pentru cele două națiuni.Azi, prezența dumneavoastră aici are menirea să contribuie la această speranță șl la această convingere.în Argentina, extrem de bogată în cîmpii, care se cer populate, este cazul să amintim că și sîngele ro

mânesc a contribuit la măreția patriei noastre și la formarea omului argentinean. De-am putea să beneficiem și de acum înainte de un aport atât de valoros !Excelența Voastră,Cu aceste puține cuvinte vă în- mînez cheia simbolică a orașului. Dar ochiul dumneavoastră de conducător și inima dumneavoastră de om vor putea să perceapă cît de profunde sînt afecțiunea, considerația, respectul și dragostea cu care vă vom însoți în fiecare moment.Aș dori ca aceste zile de bucurie să fie pentru dumneavoastră în orice moment cît mai plăcute, să contribuie prin prezența dumneavoastră nu numai la întărirea legăturilor prietenești dintre România și Argentina, ci să fie, totodată, o adevărată nestemată a prieteniei dintre popoarele noastre și prestigioșii lor președinți. Vă mulțumesc.
A răspuns, mulțumind, to

varășul Nicolae Ceaușescu

„CHEIA DE AUR" NE DES
CHIDE NOI PORȚI ALE PRIE
TENIEI".Aș dori să vă mulțumesc în mod călduros pentru cheia de «tir® o- rașuiui pe care mjf-ați înrnpat-o la sosirea mea în Buenos Aires. Vizita pe care o facem în Argentina prietenă este o expresie ■ sentimentelor, a dorințelor poporului .român da a dezvolta relațiile de colaborare multilaterală cu poporul argentinean, dar ea constituie, totodată, și expresia relațiilor stabilite cu președintele dumneavoastră cu prilejul vizitei domniei sale și a soției sale acum un an în România.Trebuie să vă declar de la început că convorbirile pe care le-am avut au pus de atunci bazele unor relații de prietenie și fără nici o îndoială ele se vor reflecta în dezvoltarea relațiilor care durează de mult timp între popoarele noastre. Și în noile condiții, cînd poporul nostru și poporul argentinean depun eforturi pentru a asigura dezvoltarea economică și socială independentă, colaborarea dintre popoarele noastre este o necesitate imperioasă. Sper că vizita, contactele, dialogul pe care le vom continua în capitala Argentinei vor identifica noi căi de amplificare a colaborării.Vă mulțumesc încă o dată pen

tru această cheie de aur. Sper că 
ea ne va ajuta să deschidem și alte porți ale prieteniei. Nu mă mai refer la drumul spre președinte pentru că această cale a fost deschisă la București, dar sper că, la fel ca și cheia din poveste, ea ne va ajuta să deschidem multe porți —- acele porți ale prieteniei și colaborării dintre popoarele noastre. Cu aceste gînduri vă mulțumesc încă o dată și urez întregii populații din Buenos Aires mult succes pe calea dezvoltării economico- sociale, multă prosperitate și pace.Comandantul bazei militare se apropie de podium, prezintă onorul și invită pe cei doi președinți să treacă în revistă compania de onoare, alcătuită din detașamente ale celor trei arme.Ceremonia primirii, care a durat o jumătate de oră și care a fost transmisă în întregime de posturile de radio și televiziune argentinene, ia sfîrșit.Coloana oficială de mașini se îndreaptă spre „Olivos", reședința președintelui Peron, unde încep imediat convorbirile oficiale. Este încă o dovadă a caracterului intens de lucru pe care îl are și actuala vizită.întreaga desfășurare a primirii președintelui Consiliului de Stat și a tovarășei Elena Ceaușescu, înaltele onoruri cu care au fost întîmpinați oaspeții români, cordialitatea cu care au fost înconjurați din prima clipă, manifestările spontane de bucurie ale populației de pe marile bulevarde ale îneîn- tătorului oraș de pe malul Fluviului La Plata, ca și din fața reședinței „Olivos", unde au început convorbirile oficiale — iată ambianța favorabilă în care a debutat această vizită consacrată întăririi prieteniei și colaborării româno-argentinene.

Relatarea vizitei :
Adrian IONESCU 
Romulus CAPLESCU 
Victor STAMATE 
Valentin PAUNESCU Telefoto : Angliei Pasat
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6 MARTIE 1945

O strălucită victorie a poporului,
sub conducerea Partidului Comunist Român

în acea zi de primăvară timpurie a anului ’45, speranțele, așteptările înfrigurate ale oamenilor, voința lor Indirjltă de a croi un nou drum țării și-au găsit împlinire în marea victorie de la 6 Martie, care a marcat un moment decisiv în noua istorie a patriei. Pentru prima oară, după veâcUri Îndelungate de dominație a claselor exploatatoare, după nenumărate Încercări de a sfărima lanțurile în care era încătușat, poporul muncitor a izbutit să facă pasul hotăritor pe calea spre înfăptuirea idealului de a-și lua soarta in propriile mîini.Subliniind semnificația istorică a acestui moment de însemnătate crucială In evoluția României, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că „victoria istorică de la 6 Martie a fost rezultatul luptelor revoluționare ale maselor largi populare, desfășurate sub conducerea Partidului Comunist Român, pentru lichidarea vechii puteri burghezo-moșierești și făurirea unei noi orinduiri sociale. Astfel, constituirea guvernului Groza nu a reprezentat o simplă schimbare de guvern, ci O schimbare a însuși regimului politic din țâra noastră: instaurarea puterii revoluționar-democratice a muncitorilor șl țăranilor".Reînviind In amintire dogoarea, clocotul acelor zile de încleștare înverșunată cu forțele reacțîunil. cinstim eroismul și spiritul de sacrificiu al Clasei muncitoare, țărănimii. Întregului popor muncitor care a dobîndit marea biruință de acum 29 de ani. Uriașul șuvoi revoluționar, contopind energia și voința celor mai largi mase populare, a măturat din cale Împotrivirea forțelor reacțiunii, t a aruncat în aer zăgazul care împiedica înfăptuirea aspirațiilor poporului.
★Trecuseră citeva luni de la victoria Insurecției naționale armate antifasciste și antiimpcriâliste. de la evenimentele mărețe din august 1944, actul energic de voință al Întregii națiuni, Care a determinat O cotitură radicală în destinele țării,_ a marcat începutul unei ere noi în istoria patriei, începutul revoluției populare ce avea să chezășulascâ împlinirea idealurilor dă eliberare națională și socială âle poporului român.în acele zile de cumpănă,- cînd în fața țării se punea alternativa istorică — a păși înainte, pe drumul deschis Ia 23 August, spre înfăptuirea unor profunde reforme democratice, spte lichidarea oricărei exploatări și asupriri, spre făurirea orînduirii socialiste, sau a reveni la vechile rinduieli burghezo-moș’ercști — poporul tomân și-a manifestat neȘo- văitor, prin luptă dîrză, revoluționară, hotărîrea de a-și realiza aspirațiile seculare de libertate și dreptate socială;Dacă poporul in ța, ca ceasta fruntea al acesteia ș-a aflat partidul comuniștilor. Marile bătălii revoluționare constituie supremul „test" de verificare a forței șl capacității fiecărui partid, a modului în care își îndeplinește funcția socială. Supus acestui exigent examen al practicii sociale, Partidul Comunist Român, călit de-a lungul a două decenii de activitate ilegală, și-a manifestat în mod strălucit calitățile de avangardă revoluționară a clasei muncitoaț re, a întregului popor, de cea mai dinamică șl combativă forță politică a societății românești — cea mai elocventă dovadă fiind organizarea cu succes a actului de la 23 August, în continuare, maturitatea politică a partidului s-a vădit în modul cum, pe bază cunoașterii temeinice a realităților românești șt a cerințelor o- biective ale evoluției sociale, a elaborat o linie politică clarvăzătoare, urmărind desăvlrșlrea revoluției bur- ghezo-democratlce și trecerea. în etapa următoara, ia lupta pentru socialism.Principalele coordonate ale acestei acțiuni. In care fermitatea orientării principiale și dinamismul revoluționar «-au îmbinat cu elasticitatea tactică, au fost : consolidarea unltă-

în acea încleștare acerbă reușit să-și. Impună Vo* slhgur stăpin in tara sa. ar «a. datorește faptului că în, luptei sale și ca organizator

Litografii în culori

acum parcă

Sub acest titlu, și-a prezentat citeva dintre cele mai recente creații ale sale unul din cei mai cunoscuți pictori bucureșteni — Eugen Popa — la galeriile de artă „Orizont" (bd. N. Băl- cescu nr. 20).Expoziția de se constituie Intr-un adevărat elogiu adresat posibilităților tehnice pe care gravura le poate o- feri artiștilor, demon- strind, in ansamblu, Infinitele posibilități de exprimare ce se pot obține atunci cind tradiționalele mijloace ale litografiei sînt asociate priceperii artistice. Profesor la Institutul de arte plastice „NIcolae Grlgo- rescu", secția grafică, artistul și-a orientat de această dată atenția asupra litografiei.Sînt doar citeva motivele pe care Eugen Popa le reia In mereu alte și alte variante, diferite prin cromatică sau procedee de imprimare. Relulndu-le, Iposta- ziindu-le variat, artistul a dorit parcă să confere graficii caracterul de „limbaj al actualității", multiplicabil. mare capacitate de a pătrunde în rînditl celor mai variate categorii de public, menit deci să răspundă unor nevoi 

reale. In această lumină, lucrările ne-au apărut ca tot atitea variații impuse de faptul că multiplele destinații ale esteticului dobtndesc o a- plicabilitate tot mal largă (de la nevoia de a încălzi cu o culoare peretele alb al unei locuințe moderne — la decorarea unor
CARNET

PLASTIC

spații publice). Echilibrul structural al lucrărilor, transparențele unor volume, rezultate din intervenția directă a artistului In procesul de imprimare, nu fac declt să accentueze asupra necesității de a Împlini utilul prin frumos. Procedeele utilizate relevă grija autorului lor pentru eleganta și frumusețea lucrului imprimat.Gravura lui Eugen Popa, așa după cum s-a relevat din actuala expoziție, și-a exercitat demersurile în citeva direcții. In primul rînd. in cea a culorii. Nici un fel de chin al

repede cu o

ții de acțiune a clasei muncitoare în cadrul Frontului Unic Muncitoresc, ceea ce i-a dat posibilitatea să-și îndeplinească rolul de forță conducătoare In revoluție ; închegarea a- llanțel muncitoreșli-țărănești în focul luptei pentru înfăptuirea pe cale revoluționară a reformei agrare ; atragerea In lupta revoluționară, alături de clasa muncitoare și țărănime, a intelectualității, femeilor, tineretului, a oamenilor muncii din rinduri* le naționalităților conlocuitoare ț dezvoltarea unui larg sistem de
29 de ani de la instaurarea primului

guvern democratic din istoria României

■

alianțe cu forțele patriotice, progresiste, Înglobate iti Frontul Național Democratic, precum și cu acele grupări din cadrul partidelor burgheze care manifestau receptivitate față de cerințele dezvoltării democratice a țării. în perspectiva evoluției ulterioare a evenimentelor, ca și a învățămintelor cil valabilitate mai generală ce se desprind din desfășurarea procesului revoluționar întf-Un șir de țări, reiese Însemnătatea deosebită a orientării consecvente adoptate de partid, încă din primele zile după eliberare spre crearea unor forțe de luptă proprii — gărzile muncitorești înarmate — pentru apărarea cuceririlor revoluționare, paralel cu atragerea de partea revoluției a armatei, In frunte cu cadrele de conducere ale acesteia.Tocmai politica largă de alianțe, care a permis coalizarea într-Un front unic a covirșitoarei majorități a poporului. îmbinată Cu pregătirea partidului pentru toate formele de luptă — pașnice șl nepașnice — a înlesnit desfășurarea Victorioasă a procesului revoluționar.în încercarea disperată de a stăvili lupta poporului pentru refacerea și dezvoltarea democratică a țării. reacțlunea a recurs la metodele cele mai odloâse, de la speculă și sabotajul producției, subminarea a- proviziohărll. intensificarea inflației, opoziția înverșunată față de reformele democratice și atacurile bandelor fasciste, pină la presiunile eco- nomico-politice și amestecul intern al puterilor imperialiste.Și dacă totuși complotul împotriva țării, a viitorului el, a fost in- frint. aceasta s-â datorat faptului că presiunea maselor populare, amploarea și vigoarea luptei lor revo- ■ luționare au atins cote fără precedent in cronica vieții politice a României. îndemnului înflăcărat al comuniștilor „Totul pentru front, totul pentru victorie !“ întregul popor ii răspundea prin eforturile sale pline de abnegație. Muncind din răsputeri, „strîngind cureaua". biruind lipsuri și greutăți copleșitoare, clasa muncitoare ridica fabricile din ruine, refăcea transporturile, sporea producția necesară frontului și aprovizionării populației. La sate, cu sprijinul muncitorilor, țărănime t a trecut cu de la sine putere la confiscarea și împărțirea păminturi- lor moșierești : In pofida împotrivirii guvernelor cu majoritate reacționară, reforma agrară a fost în linii mari realizată încă înaintea instaurării puterii populare. Cucerirea primăriilor și prefecturilor prin a- saltul maselor populare (la începutul lunii martie, în 52 județe din totalul de 58 se aflau prefecți și primari instalați de popor), cuvîntul hotârîtor deținut în întreprinderi de comttetele muncitorești, iar la sate de comitetele țărănești, mitingurile și demonstrațiile de stradă prin care milioane de oameni își exprimau voința de a impune instaurarea unul regim democratic ilustrau contradicția acută dintre existenta unui guvern și « unui aparat central de

potenția- al fiecă- artlstul expresiv însumate

stilului, nici o fugă după metaforă nu răzbat de pe slmezele expoziției ci doar o explozie de culori vii și pure. Interesat în obținerea unor efecte de materie care să sporească Iul decorativ rei lucrări, condensează ciștigurile din experimentarea u- nor noi modalități de limbaj grafic.Conturind imaginile fluturilor, pomilor, temelor de dan», himerelor învăluite cînd în tonuri domoale, cînd într-o atmosferă dramatică, generată de contraste cromatice violente, artistul apelează, In general, la elementul decorativ. Culorile sînt însăși e- sența acestor litografii. Ele constring motivul oferindu-se adesea în locul lui și des- chlzlnd. în același timp, drum comentariului metaforic, posibilității de a fabula. Atmosfera de basm feeric cu străveziml lunare din „Ochiul pădurii" sau „Crepuscul", tristețea inefabilă a „Morțil fluturelui" pot fi. de fiecare dată, la fiecare lucrare în parte. Invocate. Căci Eugen Popa recompune, ingenios, armonioase motive, o ambianță de distilat echilibru.
Marlna PREUTU

Stat dominate de reacțiune și trecerea efectivă a puterii în Întreaga tară în mîiniie maselor populare, a forțelor democratice, coalizate in jurul P.C.R.In aceste Condiții, după spulberarea tentativei de la 24 februarie 1945 a reaCțiunii de a Împinge țara In război Civil, presiunea Irezistibilă a valului revoluționar al maselor populare a impus, la 6 Martie, instaurarea guvernului democratic prezidat de eminentul om politic șl lnflăcăratul patriot dr. Petru Groza.
■

Voința poporului a triumfat, a decis soarta bătăliei pentru putere.Este meritul partidului nostru de a fi știut să folosească condițiile internaționale prielnice spre a conduce la victorie lupta maselor pentru cucerirea puterii. După cum se știe, asupra evoluției ciocnirilor de clasă din perioada care a urmat insurecției naționale antifasciste armate au exercitat o influență pozitivă schimbările petrecute după război in raportul mondial de forțe, sprijinul politic primit din partea Uniunii Sovietice, precum Și faptul că într-un șir de țări era în plină desfășurare procesul de transformare revoluționară a societății, Tocmai finind Seamă de interdependența Situației interne și externe, de unitatea dialectică a factorului național și international. a reușit partidul să elaboreze o linie politică științific fundamentată. prin â cărei aplicate poporul și-a putut impune voința, de- termirtînd instaurarea guvernului democratic.Strălucita biruință obținută Tudor OLARU
Ștefan DINICA ' 
corespondentul „Scînteii

Fruntașă - un titlu care onorează
accelerate

Cu cheie

Secretele rodniciei ogoarelor
se află in miinile noastre

Nota 10

TRACTOARELE

VRANCEA

O viață

ILFOV

Oamenii muncii din agricultură răspund prin fapte chemării conferinței pe țară
Vibranta chemare a Conferinței pe țară a cadrelor de conducere din agricultură a avut un puternic ecou în rîndurile oamenilor muncii din această ramură de bază a economiei naționale. Dind expresie hotăririi de a înfăptui programul de dezvoltare și Înflorire a agriculturii noastre socialiste, țăranii cooperatori, mecanizatorii, toți lucrătorii ogoarelor muncesc acum cu toate forțele pentru a pune bazele unor recolte superioare in acest an. în legătură cu acțiunile și măsurile Întreprinse in acest scop, în diferite unități agricole, reporteri și corespondenți al

FOLOSITE 
LA ÎNTREAGA
CAPACITATE, 

CU CHELTUIELI
MAI MICI Stațiunile pentru mecanizarea grlculturii — s-a arătat la recenta conferință pe țară a cadrelor de conducere din agricultură — poartă nemijlocit răspunderea pentru buna executare a lucrărilor agricole. pentru obținerea producției prevăzute în plan. Răspunzind che- mățji conferinței, acum, la Începutul campaniei agricole, mecanizatorii din județul Ilfov stabilesc noi soluții și mijloace pentru a folosi la Întreaga capacitate tractoarele și mașinile agricole și a reduce nivelul cheltuielilor. Acestui obiectiv i-a fost consacrată consfătuirea de la Giurgiu, la care au participat peste 500 de mecanizatori fruntași in întrecerea socialistă — reprezentanți al. celor peste 6 000 de mecanizatori și mecanici din cele 222 de secții de mecanizare din județ.Consfătuirea a prilejuit un rodnic schimb de experiență, reliefarea sarcinilor mari ce le revin

martie 1945 a creat condițiile realizării, in perioada următoare, a unor profunde transformări înnoitoare în societatea românească. Lupta revoluționară a maselor populare, întărirea continuă a pozițiilor obținute în viața social-politică de clasa muncitoare și aliâții ei. Schimbarea radicală a raportului forțelor de clasă pe plan intern au dat posibilitatea cuceririi întregii puteri politice, înlăturării monarhiei și proclamării republicii — iar apoi naționalizării principalelor mijloace de producție și trecerii la construirea socialismului.Perioada celor 29 de ani care au trecut de la instaurarea primului gUVern democratic din istoria României relevă imensa forță propulsoare a progresului pe care o constituia Unitatea Întregii națiuni în jurul partidului. Viața însăși, propria Sa experiență istorică au a- rătat poporului că la temelia a tot ce a realizat în acești ani, la temelia ă tot ce reprezintă pentru fiecare dintre noi izvor de Îndreptățită mindrie patriotică, se află Încrederea neabătută și dăruirea care e toare a marcat XXX-a ționale liste și P.C.R., martie rea voinței ferme a poporului nostru de a-și Consacra toate forțele înfăptuirii programului partidului de făurire ă societății socialiste multilateral dezvoltate. Aceasta înseamnă muncă harnică, creatoare, pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de partid, eforturi tenace, perseverență și abnegație spre a asigura accelerarea ritmului întregii dezvoltări economico-soclale a țării, valorificarea plenară ă superiorității hoii orinduiri Sociale, adăugind astfel noi împliniri șirului de izbinzi Cărora le-âU deschis calea evenimentele din acele zile de fiedităt ale primăverii lui ’45.

cu înfăptuită politica clarvăzâ- partidului. In anul ce va fi de sărbătorirea celei de-a aniversări a insurecției na- antlfasclste și antiimperiă- de Congresul al Xl-lea ăl evocarea marii victorii din 1945 prilejuiește manifestă-

a-

„Scînteii" transmit :In acest an pentru realizarea producțiilor prevăzute in planul cooperativelor agricole, formularea a numeroase propuneri de Îmbunătățire a muncii. Mecanizatorii cu experiență s-au angajat să ajute și să îndrume pe cel tineri pentru ca și aceștia să execute numai lucrări de bună calitate. Mecanizatorii au venit Ia consfătuire cu inițiative valoroase privind economia de carburanți, piese de schimb, materiale de care depinde în mare măsură reducerea prețului de cost al lucrărilor. S-a ajuns la concluzia că numai prin reducerea deplasărilor în gol șl folosirea mai eficientă a tractoarelor și mașinilor agricole prin cupluri de agregate se pot face economii de carburanți cu care să se lucreze două zile pe lună. Eforturile depuse pînă acum de mecanizatori se concretizeazăJ tr-un mare volum de lucrări.; cooperativele agricole au fost arate i toate cele 8 700 hectare și au fost însămințate 5 640 hectare cu culturi i de primă urgentă.
ln- In

BRAILA

MII DE COOPERATORI
Șl MECANIZATORI 

PE OGOAREIn unitățile agricole brăilene continuă cu intensitate activitatea în cîmp șl în grădinile de legume. Mii șl mii de cooperatori și meca-

CINSTIRE HĂRNICIEI
FEMEILORIlenele din Suciu

Ilenelot des- 
v-am vorbit

Dumbrava.

Prin satele din Ma
ramureș, pe unde am 
trecut de curind, nu 
se găsește bărbat în
treg la trup și la 
minte care să nu aibă 
ocupație. Femeile lu
crează și ele. In comu
na Suciu ne-au fost 
găiddate lelea Ileana 
NeChita, Viorica Filip, 
Ileana Filip I, Ileana 
Filip II și Ileana Fi
lip ut.

Casele 
pre care _ ......se află sub poalele 
dealului Dumbrava. 
Construcțiile sint fru
moase, încăpătoare șl 
noi. tn odaia cea măre 
din casa Ilenei Nechi- 
ta erau adunate o 
mulțime de frumuseți: 
20—30 de Ștergare cu
sute cu amici, citeva 
cojocele maramureșe
ne, zadii, straițe, Vase 
de lut, eșarfe, perne șl 
plăpumi — toate lu
crate după frumosul 
obicei al locului. Dar 
nu erau lucrate de 
gazda bătrînă, ci de 
fata ei care umblă la 
horă... Găzdoaia cosea

și ea la briie, la eșar
fe, și țesea pentru 
cooperativa meșteșu
gărească. AdiCă lucra 
la domiciliu cu salariu 
ca la atelierele din 
orașe.

— Se poate lucra 
destul — zise Ileana 
Filip I — chiar dacă 
pe aici, pe la noi, fe
meile au copii mulți.

— Da — primi ea 
aprobare de la ileana 
Filip II — că la noi o 
fO’ făcută o grădinița 
unde încap toți pruncii 
satului. Cit privește 
feciorii și fetele mari, 
ei merg la cinema, la 
cămin, la bibliotecă. 
Avem timp.

Dar badea Nechita 
spuse :

— Toate sînt âșa 
Cum le-au spus neves
tele. Dar în județul 
nost’ sint comune 
mult mai mari și pu
ternice. Cum ar fi 
Chiar Șomcuta Mare, 
unde la atelierele Co
operativei meșteșugă
rești, la făbricuța 
I.L.F., la C.A.P. și 
I.A.S. lucrează sute de 
oameni •— poate o mie

La întreprinderea de porțelan menaj din Alba Iulia, cel mai tînăr colectiv de muncă din județul Alba, femeile, care au o pondere însemnată in totalul salariaților, sînt angajate cu o înaltă responsabilitate în îndeplinirea ritmică ă sarcinilor de producție.niciel .femeilor . treprindere sînt pi denl, la fiecare fo 
producție. Dovezile pasiunii muncă, ălă priceperii și hăr- din această in- irezertte pretutin- ueux, ia iiecrtiu loc de muncă. La atelierul de modelaj, realizarea unor produse de înaltă calitate constituie deviza întregului colectiv. Contro- loareâ de calitate Ileana Urdă (foto nr. 1), mereu prezentă în mijlocul muncitoarelor, pe fluxul tehnologic.

nizatorl transportă îngrășămintele, fertilizează și pregătesc terenul, pun la punct amenajările pentru irigații. Cooperatorii din Tichi- lcști au transportat peste 4 000 tone gunoi de grajd pe o suprafață de 200 ha, de pe care urmăresc să obțină recolte record. La grădina de legume continuă amenajarea terenului, iar în răsadnițe se însă- mînțează ultimele suprafețe. Pînă acum s-au semănat 2 300 mp cu tomate, ardei, conopidă și varză timpurie. Din zori pînă în noapte se lucrează în cîmp la întreținerea ogoarelor.O însuflețită întrecere desfășoară mecanizatorii și cooperatorii de la C.A.P. „Grivița Roșie“-Insu- răței, Unde se remarcă grija pentru calitatea înaltă a fiecărei lucrări. La această unitate au fost discuite și grăpate 1 500 ha arături, din care 410 ha Sînt pregătite pentru semănat. în total au fost Insămîn- tate 235 ha cu culturi furajere.Răspunzind chemării Conferinței pe țară a cadrelor de conducere din agricultură, cooperatorii și mecanizatorii, specialiștii agricoli acordă o mare atenție cultivării fiecărei porțiuni de teren. în acest sens, pot fi consemnate multe inițiative. De exemplu, în cooperativele agricole Cazasu, Rîmnicelu, Tudor Vla- dimirescu și altele sînt redate în circuitul agricol terenuri recuperate prin îngustarea sau desființarea u- nor drumuri. Mii de cooperatori lucrează la decolmatarea canalelor de irigații și de desecare. La Moh- reanu, cooperatorii au dislocat peste 5 000 m c de pămint. la Valea Cînepii — 900 m c, la Sihleanu — 800 m c etc. O acțiune ce se intensifică de lâ o zi la alta este irigarea griului. Primele zeci de hectare au fost irigate la cooperativele Valea Cînepii, Urleasca, Unirea.Sînt secvențe de muncă care a- testă hotărîrea cooperatorilor și mecanizatorilor de pe ogoarele județului Brăila de a face din acest an un an al recoltelor record. 

*— și unde se cîștigă 
mal bine. Dacă n-au 
avut ce lucta, că la 
Mi e pămint puțin, 
oamenii și-au căutat 
alte mijloace de ve
nituri bune șl sigure. 
Au încropit secții de 
artizanat, ateliere unde 
se lucră lemnul, că
meșile șl covoarele 
maramureșene..,

Intr-un tlrziu, la 
masa ilenei Nechita 
am convenit cu tofii 
că așa e, comuna ara
tă după cum și-o gos
podăresc oamenii.

—■ Dar mat na-vă și 
mai beți — ne îmbie 
ileana Filip II — 
turnindu-ne in ulcele.

Am gustat din* acea 
băutură care te Cutre
mură. St să vă spu
nem drept, se făcuse așa de cald în casă și 
mirosea numai a vă
ruiala proaspătă și a 
mere coapte! Și ba
dea Nechita zîmbea 
intr-un dinte și sorbea
— ce-i drept cam des
— din ulceaua lui...

Gh. GRAURE

urmărește cu exigență respectarea întocmai a parametrilor de calitate. Cu aceeași pasiune și pricepere se muncește Și în atelierul de creație, cei mai tînăr sector al întreprinderii. Tinere absolvente de liceu, muncitoarele-crentoare MlcklOs Eli- sabeta (foto nr. 2) și Maria Solomon (foto nr. 3) au învățat în fabrica de porțelan să redescopere frumusețea motivelor folclorice de inspirație, să transpună în porțelan modele de cusături și dantelării din bogată zonă etnografică a Mureșului șl Tir- navelor.

LUCRĂRILE IN VII 
Șl LIVEZI SlNT IN TOIViticultorii și pomicultorii vrin- ceni, care au obținut anul trecut producții mari de struguri și fructe, muncesc din zori pină in noapte la îngrijirea plantațiilor, la tratarea lor împotriva bolilor și dăunătorilor, la executarea altor lucrări de sezon. Ei sînt hotărîți de a valorifica în acest an și mai bine potențialul productiv al viilor și livezilor, pentru a obține recolte mal mari. Cu această convingere, mii de cooperatori și lucrători din I.A.S. pun in valoare întreaga lor pricepere și experiență, executînd lucrări de cea mai bună calitate, în timp optim. Cooperatorii din Timbolești, de pildă, organizați pe echipe, au fertilizat toate cele 770 ha plantate cu viță de vie, iar in prezent cei mai buni viticultori fac tăierile de rodire.Pretutindeni, în podgorii, la Co- tești, Vîrteșcoi, Panelu. Tifești, mii de cooperatori au început din plin noul ciclu de producție, hotărîți să obțină producții superioare celor de anul trecut. Pe dealurile din Ja- riștea lucrează zilnic peste 1000 de cooperatori. Unele echipe completează golurile, altele execută lucrările prevăzute in proiectul de amenajare pentru irigații pe 130 ha cu vită de vie.Și în plantațiile pomicole din Dumbrăveni, Vidra. Dumitrești. Măicănești, Tulnici, cooperatorii execută acum tăierile de rodire, fertilizarea cu îngrășăminte naturale. Totodată, organizați pe echipe, cooperatorii plantează zeci de mii de meri, pruni, piersici, nuci. La Păunești au. fost plantați, in masiv. 3100 vișini. Mii de pomi au plantat și cetățenii din comunele Slobozia-Ciorăști. Nănești, Fi- tionești, Răcoasa.

[faptul^
IDIVERS i- - - - - - -
| O farsă
| inedităDupă un chef prelungit la braseria „Jiul", Aurel iova, din Drobeta TurnU-Severin (str. Cicero nr, 163), zărindu-1. pe geam pe un lucrător de miliție, ii Chemă înăuntru și I se destăinui, pe un ton grav, disperat î— Ați picat la timp. Nu mai pot să mă ascund. Sint un criminal. Mi-am omorît soția. Ve- niți acasă și dacă n-o fi așa, luați-mă, arestați-mă, faceți ce vreți...vreți...Cînd milițianul a ajuns cu „criminalul" acasă, i-a găsit soția acestuia „bine mersi".— Am făcut o farsă. Nu mal aveam bani cu ce plăti consumația — zise „criminalul".Acum plătește farsa cu... 10 zile de detenție. Doar el singur Spunea : „Dacă n-o fi așa, ți*mă, arestațl-mă..." lua-
| Acțiune

în trenuri

O inițiativă salutară a Inspec
toratului general al miliției l 
timp de citeva zile, 27 de va
goane restaurant de la trenuri 
accelerate $1 10 unități de ali
mentație publică din gări au 
fost supuse unui control privind 
respectarea regulilor generale 
de comerț. 92 de salariați, gă
siți in neregulă, au fost pe loc 
amendați. Nici nu se putea alt
fel. Fiind vorba de vagoane 
atașate la trenuri accelerate, 
măsurile au fost... rapide !

și sub... cheieMultă Vreme, Căzui pe bare îl relatăm a constituit o veritabilă enigmă pentru lucrătorii de miliție din județul Ialomița, tn trei unități comerciale din Lehliiî se comiseseră spargeri, și toate trei, absolut la fel, parcă trase la indigo : nici o urmă, cit de mică, nici un indiciu care să ușureze prinderea1 făptașului. Valoarea bunurilor sustrase ajunsese la 40 881 lei. Pînă la urmă, ipoteza emisă cu privire la existența u- nei dubluri de chei s-a dovedit inspirată și făptașul dovedit: se numește Gheorghe Enache. Umblînd cu prea multe chei, a ajuns $1 el sub... chele.
de om pentru 
o țigară

Nici nu apucase bine să se 
crape de ziuă, cind pompie
rii militari din Miercurea 
Ciuc se îndreptau cu toa
tă viteza spre imobilul din 
strada Grivița Roșie nr. 42. In 
timp ce localizau incendiul, pom
pierii au dat de trupul carboni
zat al lui Nagy Gabor, Venind 
acasă seara tirziu, după un chef, 
adormise cu țigara aprinsă...

Colonelul Constantin Valentin, șeful miliției județene, ne trimite o scrisoare în care ne relatează fapta de laudă a unei eleve din comuna Hodac, județul Mureș : „Ieșind de la școală, eleva Pop Lucrețla, din clasa a Vil-a, a găsit, în drum spre casă, o mare sumă de bani. Imediat, eleva s-a prezentat la postul de miliție din comună, unde a depus suma respectivă. In urma investigațiilor făcute de către lucrătorii de miliție a fost găsit și păgubașul, care s-a bucurat ca un copil cînd s-a văzut din nou cu banii în mînă. De fapt, este o păgubașă. Dar asta n-are importanță. Important este gestul elevei șl eu, dacă i-aș fi diriginte, i-aș pune nota 10 la purtare, cu licitări". Și noi, la fel. fe«
| O literă
| schimbată O- sePe un șantier din orașul 

țelul Roșu (Caraș-Severin) 
pripășise un anume Marin Ră- 
lani de prin părțile Vasluiului. 
Intr-o zi, cineva ii zise :

— Ce te-a făcut să vii toc
mai pe-aici, Marine ? Că doar 
și-n Vaslui sint șantiere...

întrebarea l-a pus pe gindurl. 
Se mai uită o dată la buletin. 
Totul era in ordine. Schimbase 
doar o literă, ca in jocul acela 
în care, să zicem, în loc de 
„n" de la nuc, pui o altă li
teră și ies alte cuvinte : cuc, 
suc... El, in loc de ,,.B“ de la 
Bălani, făcuse pe buletin un 
„R“ și ieșise Rălani. De Rălani 
nu-l știa nimeni. In schimb, pe 
Bălani, Tribunalul din Iași il 
condamnase, încă din primă
vara trecută, la 18 luni pentru 
o infracțiune. Acum, in loc de 
literă i s-a schimbat cifra 
nilor...

lu-

Rubrlcd redactata de
Petre POPA 
Gheorcjhe DAVID 
șl corespondenții „Scînteii'

s
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Din Liberia spre Argentina

telegrame de la bordul avionului prezidențial
Numirea ambasadorului
României în Republica

ZIUA NAȚIONALĂ A GHANEI

Excelenței Sale
Domnului general EMILIO GARRASTAZU MEDICI

Președintele Republicii Federative a BrazilieiSurvolarea teritoriului Republicii Federative a Braziliei îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa un cordial mesaj de salut, împreună cu cele mai călduroase urări de prosperitate și pace pentru poporul brazilian prieten.

Guineea-BissauPrin decret al Consiliului de Stat, tovarășul Valeriu Georgescu a fost numit în calitatea ds ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Guineea-Bisșau, cu reședința la Conakry.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit marți după-amiază pe trimisul extraordinar și ministrul plenipotențiar al Republicii Federative a Braziliei la București, Federico Carlos
Carnauba. Intr-o vizită protocolară de prezentare.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a luat parte Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor externe.(Agerpres)

Excelenței Sale
Colonel IGNATIUS KUTU ACHEAMPONG

Președintele Consiliului Redeșteptării Naționale al Republicii Ghana

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Sosirea unei delegații de activiști ai P. C. Bulgar
Cronica

Excelenței Sale
- Domnului JUAN MARIA BORDABERRY,

Președintele Republicii Orientale a UruguayuluiZburînd deasupra teritoriului Republicii Orientale a Uruguayului, doresc să vă adresez dumneavoastră și poporului Uruguayan prieten un cordial salut și cele mai bune urări de progres, prosperitate și pace.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

zilei

Marți la prînz a sosit în Capitală o delegație de activiști ai Partidului Comunist Bulgar, condusă de Atanas Doicev. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C. Bulgar, care, la invitația C.C. al P.C.R.. face o vizită în schimb de experiență în tara noastră.La sosire, delegația a fost Intîm-

pinată de tovarășul Adrian Rogo- ian, adjunct de șef de secție la Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, de activiști de partid,Au fost de fată membri ai Ambasadei R. P. Bulgaria la București.(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a XVII-a aniversări a proclamării Independenței de stat a Republicii Ghana, am deosebita plăcere ca, In numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului și al poporului român, precum și al meu personal, să adresez Excelenței Voastre sincere felicitări șl cele mai bune urări de sănătate șl fericire personală, iar poporului prieten ghanez urările noastre de noi succese, prosperitate și progres. îmi exprim încrederea că relațiile de prietenie existente între Republica Socialistă România și Republica Ghana, între guvernele și popoarele noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul popoarelor noastre, al păcii fi cooperării Internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

A apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU
• Cuvîntare Ia Conferința pe țară a cadrelor 

de conducere din unitățile agricole de stat 
și cooperatiste

EDITURA POLITICA

industria capitalei - Rezultate deosebiteColectivele Întreprinderilor industriale bucureștene au încheiat bilanțul lunilor ianuarie și februarie cu importante depășiri ale principalilor indicatori de plan. în această perioadă industria Capitalei a realizat peste prevederi o producție globală în valoare de 51.3 milioane lei și o producție care se ridică la aproape 198 lioane lei. Printre altele, au realizate peste plan 1 067.2 oțel brut, 915 tone țevi din 388 tone laminate, motoare cu dere internă și motoare electrice însumînd 16 900 C.P. și, respectiv, 18 402 kilowați, aparate electrice de măsură, control și mijloace de automatizare in valoare de 11,7 • milioane lei, 240 tone de produse prelucrate din materiale elastice, 4 112 bucăți anvelope, 17 653 mc panouri mari din beton armat, mobilier din

marfă mi- fost tone oțel, ar-

lemn în valoare de 2,4 milioane lei, 41 500 mp țesături tip bumbac, 33 800 mp țesături de lină, 758,6 tone de uleiuri comestibile etc. în obținerea acestor rezultate, o contribuție deosebită și-au adus-o întreprinderile „Republica”, „23 August”, întreprinderile de mașini grele și mașini electrice, „Timpuri noi”, „Electromagnetica”, „Automatica”, „Danubiana”. întreprinderea de elemente de automatizare ș.a.în prezent, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, colectivele întreprinderilor bucureștene iși mobilizează într-o măsură tot mai mare rezervele de care dispun, iși intensifică ...qfar.tu.rile .incit șă,, ppată încheia primul trimestru al anului cu rezultstie-ftt mai bune in înfăptuirea angajamentului de a îndeplini cincinalul în patru ani și ■ jumătate.

Cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a proclamării Republicii Ghana, George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă de felicitare lui N. A. Aferi, comisarul pentru afacerile externe al Republicii Ghana.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a adresat vicepremieru- lui Consiliului Administrativ, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Democrate Coreene, Hă Dam, o telegramă de felicitare, cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a zilei sale de naștere.
★Marti dimineața, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, a primit în audientă pe E- duardo Varas Videla. noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Chile in Republica Socialistă România, în legătură cu a- propiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare.
★în zilele de 4—5 martie a avut loc sesiunea anuală de referate științifice a Institutului de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea, !n. cadrul căreia au fost prezentate unele rezultate ale cercetărilor in domeniul ameliorării cerealelor și plantelor tehnice, precum și al tehnologiilor de cultivare.La încheierea sesiunii, participan- ții au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu. in care se exprimă hotă- rîrea lucrătorilor institutului de a înfăptui exemplar sarcinile trasate de secretarul general al partidului la Conferința pe țară a cadrelor de conducere din agricultură. (Agerpres)

PRONOSPORTCÎȘTIGURILE CONCURSULUI DIN 3 MARTIE 1974Categoria I (13 rezultate) 19,75 variante a 5 783 lei.Cați’gdria a Il-a (12 rezujtale). 51? Variant# a 268 Iei.Categoria a III-a (11 rezultate) 4 872,80 variante a 42 lei.
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT

CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL BOX

Ministrul comerțului exterior 
al Finlandei a părăsit CapitalaMarți dimineața, Jermu Laine, ministrul comerțului exterior al Finlandei, care a făcut o vizită in țara noastră cu prilejul deschiderii Zilelor tehnice finlandeze „Fintech '74“, a părăsit Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Nicolae

M. Nicolae, ministru-secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior, de alte persoane oficiale.A fost de fată, Penttl Martin Suomela, ambasadorul Finlandei la București. (Agerpres)
Ședința Grupului român al Uniunii 

interparlamentareLa Palatul Marii Adunări Naționale, la 5 martie a avut loc adunarea generală a membrilor Grupului român al Uniunii interparlamentare. Lucrările au fost prezidate de deputatul Corneliu Mănescu. președintele grupului.Pe ordinea de zi au figurat : darea de seamă asupra activității Grupului interparlamentar român pe anul

sesiunii ln- avea loc la aprilie a.c. o serie de
1973 ; Informare asupra terparlamentare, care va București între 15 și 20Deputății au dezbătutprobleme In legătură cu pregătirea sesiunii din primăvară a Uniunii interparlamentare si au aprobat măsurile necesare. (Agerpres)

Probleme și aspi rafii ale 
Mexicului contemporan

Revista iugoslavă „MEJDUNARODNA POLITIKA" publică, sub 
semnătura lui Goran Milici, un articol despre preocupările politice, 
economice și sociale ale Mexicului, din care reproducem ;

încă un pas spre finală
ASEARĂ, ROMÂNIA-DANEMARCA 20-11

Formația noastră pentru 
meciul cu R. D. Germană

Se Împlinesc astăzi 17 ani de la proclamarea independentei Ghanei, eveniment istorie ce a încununat lupta îndelungată a poporului ghanez împotriva jugului colonial.Dobîndirea Independenței, urmată la trei ani de proclamarea republicii, a deschis calea înlăturării treptate a consecințelor colonialismului și dezvoltării de sine stătătoare • tînărului stat.Pe plan economic, primele eforturi au fost îndreptate spre modernizarea agriculturii, principala sursă a formării venitului național. Construirea marelui baraj de la Akosombo, la 90 km de estuarul fluviului

Volta, permite irigarea a zeci de mii de heetare, Vasta rețea de lacuri artificiale aflate în construcție tn bazinul aceluiași fluviu este, de asemenea, menită să ducă la atragerea in circuitul economic a unor importante suprafețe.Pornind de la premisa că întărirea bazelor economice ale Independenței politice, ca și întregul progres economic al societății sint strins legate de industrializare, autoritățile ghaneze au depus eforturi pentru crearea unei industrii naționale bazate îndeosebi pe valorificarea importantelor resurse naturale — aur, bauxită, mangan, fier, diamante. Un com-

binat pentru prelucrarea bauxitei a fost ridicat 1a Tema, oraș în apropierea capitalei, urmat de o fabrică de ciment și o întreprindere pentru a- samblarea automobilelor.Pe plan extern, Ghana promovează o politică de dezvoltare a relațiilor cu toate statele, indiferent de orinduirea lor socială. Ea sprijină lupta anti- colonială, de eliberare națională și militează pentru abolirea a- partheidului. între România și Ghana s-au stabilit relații de prietenie și colaborare care se dezvoltă în interesul popoare, al progresului. ambelor păcii și
M. C,

1>

Nu numai pentru cele opt echipe rămase In cursa pentru titlul suprem, ci și pentru respectivii suporteri, reluarea campionatului mondial de handbal — aseară, în patru orașe din R. D. Germană — a fost așteptată cu mari emoții, cu mare interes, Sîn- tem siguri că mulți dintre cititori n-au putut rezista tentației de a asculta la radio sau a urmări pe „micul ecran” partida care ne interesa : România-Danemarca, disputată la Halle. O spunem cu deplină bucurie : i-am văzut pe handbaliștii noștri într-o formă deosebită, practicind un joc pe măsura talentului, a aureolei lor binecunoscute și cucerind o nouă și prețioasă victorie. Este drept, poate, că nu ne așteptam ca danezii să reușească să le opună o prea mare rezistență. Totuși, ei au încercat tot ce a fost posibil, tot ceea ce le-a permis regulamentul (uneori, chiar și ceea ce nu le-a permis). Echipa României însă a jucat, cum spuneam, foarte bine. Un joc despre care — dacă ne referim la primele 45 de minute — nu am avea de obiectat nimic. Prima repriză, mai ales, totul a funcționat perfect. Românii au știut să desfacă „lacătul” apărării adverse și să înscrie nestingheriți. Acțiunile ofensive, spre deliciul publicului, au fost extrem de rapide, cu pase surprinzătoare, finalizate spectaculos. Nu de puține ori, chiar și renumitul portar danez Fleming părea a fi doar... simplu spectator. Birtalan, golgeterul echipei și lider în clasamentul actual al „tunarilor” campionatului mondial, nu și-a dezmințit faima, mar- cînd imparabil, cu toate că a fost permanent sub supravegherea specială a 1—2 adversari. Formația noastră a avut un spor considerabil în privința eficacității și prin faptul că răspunderea înscrierii golurilor și-au asumat-o și alți jucători. Stockl și Gunesch, Cosma și Licu, Voina, Kic- sid și Gațu — cu mai multe sau cu numai cite un gol — au „contribuit” la zestrea de puncte a echipei, con- turînd, de fapt, cu mult înainte de încheierea partidei, victoria indiscutabilă a reprezentativei noastre. Con- ducînd cu 8 goluri la pauză (9—1 t singurul gol danez a fost înscris de- abia în minutul 22 !), cu 13 goluri în minutul 45 (15—2), problema victoriei erș, desigur, rezolvată. în ultimul sfert de oră, majoritatea jucătorilor noștri și-au permis o anumită relaxare, de altfel des întîlnită la echipele ce se află într-o situație atît de avantajoasă. Această scădere a forței de joc s-a produs mai ales în apărare.Finalul ceva mai degajat al partidei trebuie pus și pe seama faptului că forțele trebuiau menajate pentru următoarea partidă din semifinale, — la Schwerin, cu Cehoslovacia. Chiar dacă aseară la Karl-Marx-Stadt, polonezii i-au întrecut cu 19—16 pe cehoslovaci (echipa noastră rămînînd deci singura neînvinsă și luînd prin aceasta o opțiune

suplimentară pentru a ajunge finalistă), meciul nostru de joi seara rămîne la fel de important. în mod normal, chiar și un rezultat egal ne avantajează. Dar parcă tot mai bine și mai sigur ar fi să mergem la victorie.Pe măsură ce marea competiție se apropie de sfîrșit, satisfacțiile și speranțele noastre sporesc : echipa României continuă cu succes cursa spre marea finală a acestui campionat mondial, care — prin echilibrul participantelor — este fără precedent în istoria handbalului internațional.Foarte interesantă se anunță lupta pentru calificare în finală și în cealaltă grupă. Aseară, la Magdeburg și Schwerin, rezultate normale : Iugoslavia — U.R.S.S. 18—15 (11—8) — în final, amintea crainicul televiziunii, foarteR. D. Germană — Ungaria 17—10 (10—4). Singure neînvinse in această grupă, echipele R. D. Germane și Iugoslaviei se vor intilni joi în meci direct, la Berlin. Cit de mare este miza meciului — e lesne de bănuit : cine cîștigă se califică pentru finală. Iugoslavii, campioni olimpici, pot ajunge în finală și cu un rezultat egal.Deci. în situația previzibilă a calificării echipei noastre, ar fi posibilă o finală inedită, între campionii mondiali și campionii olimpici, sau reeditarea finalei „mondialelor” precedente, din 1970, de la Paris.

Vineri de la ora 19,00, in sala sporturilor Floreasca, va avea loc întîl- nirea internațională de box dintre echipele României și R. D. Germane. în vederea acestei întîlniri, antrenorii echipei noastre. Ion Popa și Petre Mihail, au anuntat următoarea formație, în ordinea celor 11 categorii de greutate : Remus Cosma (Aurel Mihai), C. Gruiescu. Marian Lazăr (Mircea Tone), G. Pometcu, Simion Cuțov. Calistrat Cutov, Sandu Mihalcea, St. Florea, AI. Năstac, I. Gyorffi, I. Alexe.

handbaliștii sovietici erau aproape de egalare — și
în cîteva rînduri• Campionatele mondiale de patinaj artistic au început la „Olym- piahalle” din Miinchen, cu exercițiile impuse în proba individuală masculină. Primul loc în clasament este ocupat de Jan Hoffmann (R. D. Germană) — 76,24 puncte, urmat de Serghei Volkov (U.R.S.S.) - 75,44puncte. Concurentul român G. Faze- kaș ocupă locul 17, cu 61,44 La întreceri participă 26 de din 22 de țări.

„Nu putem tolera ca străinii, res
pectiv companiile străine, să se îm
bogățească pe teritoriul nostru. Tre
buie să acordăm o atenție sporită 
propriilor noastre interese... Avem 
nevoie de colaborare nu de exploa
tare".

Făcînd o asemenea declarație, pre
ședintele Luis Echeverria și-a ex
primat punctul de vedere asupra 
uneia din principalele probleme ațe 
Mexicului contemporan — dep&- ■
dența față de capitalul străin. Corn-'’ 
paniile nord-americane finanțează
85 la sută din investițiile străine in 
Mexic, 70 la sută din exportul Me
xicului fiind orientat spre S.U.A. 
Numai tn 1972 companiile străi
ne au Investit 4 miliarde dolari 
în Mexic. Ele sint atrase de mina 
de muncă ieftină din această țară 
și de posibilitatea obținerii unor pro
fituri mari. Principalele ramuri in
dustriale, se află sub controlul sta
tului, dar și ele depind adesea de 
tehnologia străină și capitalul străin. 
Astfel, în producția de utilaje, de 
exemplu, zece întreprinderi din 
Mexic lucrează pe baza licențelor 
străine, iar un grup de filiale ale 
companiilor multinaționale iși împart 
producția de utilaje electronice și 
aparate electrice. Firmele străine de
țin aproape întregul monopol asupra 
unor sectoâre. Patru companii con
trolează circa 80 la sută din produc
ția industriei de automobile. Situația 
este similară și în industria alimen
tari și farmaceutică.

Tocmai de aceea, președintele E- 
cheverria avertizează : „Investițiile 
străine atunci cind nu sint insoțite 
de răspunderea pe care și-ar putea-o 
asuma întreprinderile autohtone, de 
introducerea noutăților tehnice și 
predarea către stat a unei părți din 
beneficiile realizate — reprezintă, 
de fapt, o continuare a dominației 
colonialiste. Asemenea Investiții tre
buie să fie subordonate necesități
lor și obiectivelor impuse de dez
voltarea țării cărora le sint desti
nate".

Paralel cu introducerea măsuri
lor protecționiste in propria-i țară și 
cu încercările de a căuta soluții in

cadrul unor contacte bilaterale cu 
guvernul de la Washington, preșe
dintele Echeverria iși orientează 
politica și in alte direcții. Este vor
ba, in primul rind, de deschiderea 
spre lumea exterioară, găsirea unor 
noi parteneri in colaborarea econo
mică. Un al doilea aspect important 
ai acestei acțiuni constă in dorința 
Mexicului de a se apropia de țările 
„lumii a treia", cărora le aparține 
:K ihbd obiectiv.

Mexicul acordă o 
portanță colaborării 
american. El nu a 
relațiile diplomatice 
ultimul timp aceste 
trează un progres continuu. Dintre 
șefii de stat de pe continentul lati- 
no-american, Echeverria este unul 
din cei care s-au ridicat cu cea mal 
mare forță împotriva puciului din 
Chile.

Prin inițiativele sale pe continen
tul latino-american, prin neaccep- 
tarea blocadei asupra Cubei, prin 
sprijinirea cererilor panameze, pro- 
nunțindu-se totodată pentru denu- 
clearizarea acestei regiuni a lumii, 
Mexicul s-a afirmat ca un 
activ pentru emanciparea 
Latine.

Prin deschiderea față de 
exterioară, președintele 
caută soluții și la problemele 
terne. Aproape trei cincimi din 
mexicani trăiesc la sate și sint ex
cluși total din economia de piață. 
Aceasta înseamnă că n-au fost uti
lizate avantajele dezvoltării econo
mice care, in unele perioade, a atins 
un ritm anual de 10 la sută. După 
unele statistici, venitul național este 
de circa 800 dolari anual pe locui
tor. Dar acest venit nu este repar
tizat egal : 50 la sută din bogăția 
națională revine unui procent de 15 
la sută din pătura cea mai bogată, 
și numai o cincime din această bo
găție celor 50 la sută din populație, 
reprezentind sărăcimea. Președintele 
Echeverria a anunțat o serie întrea
gă de măsuri in direcția unei re
partizări mai echitabile a venitului 
național".

deosebită im- 
pe plan latino- 
rupt niciodată 
cu Cuba. In 
relații inregis-

militant 
Americalumea

Echeverria
în

I. DUM1TR1U

cinema
• Proprietarii: SCALA — 9,30;
11,45; 14; 16.30; 18,45; 21, CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16: 18.15: 20,30.
• Călărețul fără cap : FESTIVAL
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,307 21.
0 Cintecul Norvegiei (ambele se
rii) : SALA PALATULUI — 17 (se
ria de bilete — 4948); 20,30 (seria 
de bilete — 4949), LUCEAFĂRUL 
9; 12,30; 16; 19,30, CAPITOL — 
9,15; 12,30; 16,15; 19,30.
• Trenul spre stația „Cerul”: 
LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• Fantastica aventură a tul
„Neptun”: BUCUREȘTI — 8.45;
11; 13,15: 16; 18.30; 21, FAVORIT
— 9,15: 11,30; 13,45: 16: 18,15; 20.30.
• Program de desene animate 
pentru copii: DOINA — 9,45. 11,15.
• Uimitoarele aventuri ale lui 
Robinson Crusoe: DOINA — 12,30; 
14.30; 16,45.
• Antonlu și Cleopatra: DOINA
— 19,15.

puncte, sportivi
primul• La Belfast s-a disputat meci dintre echipele Glentoran Belfast și Borussia Moenchengladbach, s contînd pentru sferturile de finală ale „Cupei cupelor” la fotbal. Fotbaliștii de la Borussia Moenchengladbach au obținut victoria cu scorul de 2—0 (1—0).

• Cidul: PATRIA — 9; 12,45; 16,30;
20.15.
• Nu trișa, dragă: I.IRA — 15,30:
18: 20,15, MOȘILOR — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15
« Chemarea străbunilor: EXCEL
SIOR —9; 11,16; 13.30; 16; 18.15;
20.30, GLORIA — 8,45: 11,15; 13.30; 
15,45; 18,15; 20,30, AURORA — 9; 
11,15: 13.30; 15,45: 18: 20,15.
n Dincolo de nisipuri: COTRO- 
CENI — 14; 16; 18; 20.
• Judo: VICTORIA — »; 11,15;
13,30: 16; 18.15; 20.30.
• întoarcerea Iul Magellan: VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.16.
« Cei trei mușchetari — 14,30;
16.30. King-Kong — 18.45: Fructele
miniel — 20,45: CINEMATECA
(sala Union).
O Aurul negru din
MELODIA — 9; 11,15;
18,30; 20.45, BUZEȘTI 
13,30; 18: 18,15: 20.30,
— 9, 11,15; 13,30; 16;
0 Veronica se intoarce : CRIN- 
GAȘI — 16; 18.
0 Omul cu creierul transplantat: 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
0 Săptămlna nebunilor: MUNCA
— 16.
0 Dacii: MUNCA — 18; 20.
0 Joe Kidd: DACIA — »; 11,15;

Oklahoma:
13.30; 16:

— 9; 11,15;
FLAMURA 
18,15; 20.30.

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost închisă 

In majoritatea regiunilor, exceptînd 
Transilvania, Crișana și Maramureș. 
S-au semnalat ninsori slabe, izolate, în 
Moldova și în vestul Munteniei, iar în 
Oltenia șl Banat precipitațiile au fost 
și sub formă de lapoviță și ploaie. In 
zona Pitești s-a produs polei. VIntul a 
prezentat intensificări temporare tn 
cîmpta Dunării șl tn vestul țării. Tem
peratura aerului, la ora 14, oscila în
tre minus 2 grade la CImpulung Mol
dovenesc și plus 14 grade la Holod,

Oradea și Chișlneu-Criș. In București : 
Vremea a fost in general Închisă. S-au 
semnalat precipitații slabe. Vîntul a 
prezentat intensificări temporare. Tem
peratura maximă a fost de 3 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 
3, 9 martie. In țară : Vreme în general 
Închisă. Vor cădea precipitații mai ales 
sub formă de lapoviță și ninsoare, tn 
primele zile, In sudul țării, tn celelalte 
regiuni precipitațiile vor avea un ca
racter local. VIntul va prezenta Inten
sificări din sectorul nord-estic. Tempe
ratura va scădea ușor. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 6 și plus 4 grade, 
Iar maximele Intre minus 2 șl plus 8 
grade. In București : Vreme relativ În
chisă. Temporar precipitații. Vînt cu 
Intensificări de scurtă durată din sec
torul estic. Temperatura în ușoară scă
dere.

„Sîntem copiii Soarelui..."
- O NOUA CONCEPȚIE MEDICALA SE AFIRMĂ -Are oare Cosmosul influență asupra sănătății umane ? — iată o nouă problemă pe care incearcă s-o elucideze oamenii de știință. In legătură cu aceasta, săptăminalul sovietic „LITERATURNAIA GAZETA” publică un articol sub semnătura prof, N. Agagianian, din care reproducem un fragment.„Pămîntul este casa noastră cosmică. Simțim influența puternicelor forțe galactice despre care, deocamdată, nu știm nimic. Cele mai puternice influente asupra Pămintului le exercită, fără îndoială, vecinii lui cosmici și înainte do toate Soarele, în fond, biosfera noastră este un produs direct al căldurii și luminii solare, fără de care viata, in general, ar fi imposibilă. Și tot ce are țvfață pe Pămint, tot ce se mișcă, rea- diră, se Inmiiltește și încălzește la razele Soarelui, ii simte influența.Noi toți sînțem copiii Soarelui. Și toti depindem de el.Ritmurile biologice ale organismelor vii sint sincronizate cu ritmurile cosmice, cu trecerea zilei spre noapte, cu schimbările anotimpurilor, cu fazele lunare, cu schimbările periodice ale gradului de lumi-*' nozitate, ale temperaturii, presiunii, umidității etc. Ce este surprinzător în aceea că toate ființele, printre care și omul, captează cu sensibilitate semnale din Cosmos, răspun- zindu-le prin schimbări din propriul lor organism ?Legătura comportării omului și a- nimalelor cu fenomenele cosmice pare de neînțeles numai atunci cind acești doi factori sint studiati izolat, cind este ignorată veriga ce ii leagă. De pildă, pare incredibilă legătura dintre apariția petelor solare și creșterea numărului accidentelor de circulație. Dar dacă am ști că în experiențele in care se utilizează modelele' furtunilor magnetice s-au descoperit schimbări ale scoarței cerebrale, dacă am ține' seama că in perioada exploziilor cromosferice din Soare reacțiile omului devin de patru ori mai incete, atunci misterul dispare. în zilele noastre, influenta factorilor cosmici asupra organismelor biologice este bine cunoscută. Rămine doar să-i cercetăm Importanța, să-i descoperim legile și să învățăm s-o folosim spre binele vieții de pe planeta noastră.Printr-o analiză profund științifică poate fi descoperită apariția epidemiilor in dependență de oscilațiile activității solare. Cu 50 de ani in urmă, A. L. Cijevski a stabilit legătura dintre activitatea ciclică a Soarelui și apariția epidemiilor, a ciumei și holerei. Multe alte maladii infecțioase ca difteria, gripa, tifosul exantematic, după cit se pare, se află într-o strînsă dependentă de ciclurile Soarelui. Ca urmare a observațiilor șale, omul de știință german G. Berg a ajuns la concluzia că exploziile meningitei cerebro- spinale coincid cu perioadele activității solare maximale.Mecanismul complex al legăturii diferitelor epidemii cu schimbările activității solare este departe de a fi elucidat. Acesta necesită serioase și aprofundate cercetări. Dar nu vom uita, de pildă, că puternica e- pidemie de gripă din anul 1965 a fost prevăzută de A. L. Cijevski, pe

baza studierii activității Soarelui, cu 40 de ani înainte.Fiecare rotație a Pămlntului țn jurul Soarelui aduce schimbarea zilei și nopții. Aceasta se petrece de milioane de ani și, firesc, tot ce este viu pe Pămint, de la celulă pină la om, s-a adaptat acestor schimbări ciclice. în diverse ore ale zilei se produc schimbări ale temperaturii corpului nostru, ale tensiunii, res-s tui piitației, pulsului. S-a observat.jide mult că simptomele numeroaselor maladii se manifestă ritmic, depind de starea vremii. Noaptea, in special, apar cel mai des trombozele vaselor cerebrale. Infarctul miocardic, astmul bronhie... S-a dovedit experimental că între orele 9—15 plăgile se închid mult mai repede de- cît între orele 21—3. Medicii-mamoși știu bine că nașterile sint mai frecvente intr-o anumită parte a zilei. Dar această „circulație intensă a natalității” dintr-o anumită perioadă a zilei coincide cu „circulația intensă sau culmea mortalității”.Se știe că toate aceste fenomene nu sint intîmplătoare, că ele reprezintă doar manifestări exterioare ale profundelor schimbări fiziologice, care se petrec în organismul uman sau animal, intr-un ritm determinat. De exemplu, conținutul maxim al adrenalinei și corticosteriozilor, hormoni din singele omului, poate fi examinat intre orele 8—9, pe cind conținutul minim, la ora 18. S-a stabilit, de asemenea, că intre orele 3—15 mediul intern al organismului se află într-o fază acidă, iar între orele 15—3 in fază alcalină. Se știe că la anumite ore, la 13 și 21, de pildă, capacitatea de funcționare a mușchilor cardiaci scade. în momentul de fată, în organism există peste o sută de sisteme fiziologice care funcționează după legile periodicității zilei și nopții.Descoperirea ritmurilor biologice sincronizate cu ritmurile cosmice este una dintre cele mai impresionante realizări ale științei moderne. Un singur exemplu, care demonstrează uluitoarea importanță a noii filozofii medicale. Pină nu de mult formula „iei cite 4 tablete pe zi” părea inevitabilă. Acum însă medicul știe că o asemenea metodă nu este întotdeauna cea mai bună. El știe că există ritmuri biologice și înțelege că medicamentele administrate în diferite stări ale organismului pot avea efecte diferite.în zilele noastre, în numeroase țări există laboratoare speciale în care fenomenele de pe Pămint se studiază în legătură cu cercetările astronomice. Medicii încep să corijeze măsurile medico-profilactice în funcție de activitatea solară, să elaboreze mijloace de apărare a organismului. în fața științei se află o sarcină complexă de o mare importanță teoretică și practică, de rezolvarea căreia depinde succesul luptei noastre împotriva bolilor și calamităților”.
13,30: 16; 18,15; 20,30, FLOREASCA
— 15.30; 18; 20,15.
0 Trecătoarele iubiri: ARTA — 
15.30; 18; 20,15.
0 Misterioasa prăbușire: DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15, GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15, FLA
CĂRA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
0 Coloana de la miezul nopții: 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
0 Marele vals: PACEA — 15,30; 
19.
0 Dosare de mult uitate:
TARI— 15,307 18; 20,15.
0 Aventura lui Darwin:
ȚIREA ÎNTRE POPOARE 
18; 20.15.
0 Oamenii de pe „Flamingo”: 
UNIREA — 16; 18.
0 Luna furioasă: UNIREA — 20,15. 
0 Misiunea secretă a maiorului 
Cook: COSMOS - 15,30: 18; 20,15. 
0 Vagabondul: BUCEGI — 10;
15,30; 19.
0 Cercul: VITAN — 15,30.
0 Love story: VITAN — 18; 20,30.
0 Insula misterioasă: RAHOVA
— 15,30; 18; 20,15.
0 Trimestrul V: PROGRESUL — 
15,30.
0 Ultimele șase minute: PRO- 
GRESUI___ 18; 20,15.

FEREN-

INFRA- 
— 15,30;

teatr
• Filarmonica de stat „O. Enes- 
cu“ (la Ateneul Român): Concert 
simfonic extraordinar In cinstea 
„Zilei femeii”. Dirijor: Veronica 
Dudarova (U.R.S.S,). Solistă: Cor
nelia Bronzetti — 20.
• Opera Română: Povestirile lui 
Hoffmann — 19.
• Teatrul Național (sala mare): 
Coana Chirița — 19,30, (sala Co
media) : Părinții teribili — 20.

Opinia• Teatrul de comedie: 
publică — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza
dra“ (sala din bd. Schitu 
reanu): Pygmalion — 20, ____
Studio): Noile suferințe ale tlnă- 
rului „W“ — 20.
• Teatrul Mic:
19,30.
• Teatrul „C.I. 
Magheru): Adio, 
(sala Studio): Hamlet — 19.
• Teatrul Ciulești: Scufița 
— 10; Sîmbătă Ia Veritas — 19,30. 
« Teatrul „Țăndărică” (sala din 
Calea Victoriei): Povestea timpu-

Bulan-
Mftgu- 

(sala

După cădere —

Nottara"
Charlie -

roșie

lui pierdut — 15, (sala din str. 
Academiei): Un băiat isteț și un 
rege nătăfleț — 17. 1
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala din Calea Victoriei 
nr. 174): Vino să ne vezi deseară 
— 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu”: Reflectorul re
vistei — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română”: La hanul cu cintece — 
10,30.
• Circul „București”: A! treilea 
gong la... circ — 19,30.

tv
PROGRAMUL I

Album: Trei 
pe lume • 
III): Fiziolo- 

(Televiziune

9,00 Teleșcoală • 
culori cunosc 
Biologie (anul 
gia digestiei,
școlară integrată). • Electro
tehnică. (Pregătire tehnică 
productivă): Transformatoa-

re. (Televiziune școlară Inte
grată).

10.00 Curs de limba engleză. Lec
ția 79.

10.30 Curs
80.

11,00 Film 
turi 
ducție romăno-franceză.

16,00 Lecții T V pentru lucrătorii 
din agricultură. Pentru re
colta ’74.

17,00 Fotbal: Sport Club Bacău — 
Levski Spartak Sofia, în ca
drul „Cupei Balcanice” (re
priza a Il-a). Transmisiune 
de la Bacău.

17.45 Telex.
17,50 Curs de limba franceză. Lec

ția 83.
18.20 Steaua polară — emisiune de 

orientare școlară și profesio
nală,

16.45 Panoramic științific.
19,10 Tragerea Pronoexpres
19.20 moi de seri: Prietenii 

Bunny Bugs.
19.30 Telejurnal.
20,00 Reflector.
20.20 Telecinemateca. Vedete

de limba rusă. Lecția

pentru tineret: „Aven
in Ontario” — copro-

„Anna Christie”. Premieră 
pe țară. Ecranizare după 
piesa omonimă « lui Eugen 
O'Neill.

21,M Privighetoarea de aur. Selec- 
țlunl din concertul final cu 
Helena Vondrackova. Eva 
Pilarova șl Karel Gott. înre
gistrare de la Praga.

22,18 24 de ore.

programul II Aventuri în

lui

de 
neuitat: Greta Garbo. Filmul

20,00 Pagini de umor: 
epoca de piatră.

20,23 Armonii Intime, 
re major op. 12 
tru vioară și pian de Beet
hoven. Interpretează: Valen
tin Gheorghiu și Silvia 
covlcL

20,50 Telex
20,55 In reluare, la cererea 

spectatorilor. Teatro 10. 
tlcipă Ells Regina, Lucio Ba- 
tlstl, George Benn, Shirley 
Bassey, dansatorul Antonio 
Todes, cîntărețul și chitaris
tul Jose Feliciano, Ornela 
Vanoni, Rita Pavone, Iva 
Zanlcchl.

21,45 Birult-au glndul... Hurmu- 
zachi. O familie de cărturari.

Sonata In 
nr. 1 pen-

Mar-
tele- 
Par-



viața internațională
O. N. U.

Deschiderea sesiuni extraordinare 
a Cnmisiei populației

• OMAGIU ADUS ROMÂNIEI DE SECRETARUL GENE
RAL AL CONFERINȚEI MONDIALE A POPULAȚIEINEW YORK 5 (De la corespondentul nostru, C. Alexandroaie) : La sediul Organizației Națiunilor Unite din New York s-au deschis lucrările celei de-a treia sesiuni extraordinare a Comisiei populației, organism interguvernamental însărcinat cu organizarea Conferinței mondiale a populației, care va avea loc la București, în perioada 19—30 august a.c.La deschiderea sesiunii, Antonio Carrillo-Flores (Mexic), secretarul general al Conferinței mondiale a populației, a informat asupra pregătirilor acestei reuniuni și a adus un cald omagiu guvernului Republicii Socialiste România pentru eforturile întreprinse, spiritul său de cooperare și contribuția adusă la organizarea acestei importante și prestigioase conferințe internaționale.Reprezentantul României, Mircea Malița, vicepreședintele Comisiei populației, a vorbit despre desfășurarea Anului mondial al populației în țara noastră, principiile după care se călăuzește România în acest important domeniu al dezvoltării economice și sociale, lucrările științifice și dezbaterile pe care le-a generat și interesul larg pe care îl provoacă împreună cu pregătirea Conferinței mondiale a populației.în numele guvernului român, Mircea Malița a exprimat satisfacția pentru crearea unui nou institut internațional, ce va funcționa sub egida O.N.U. la București, și anume Centrul de demografie O.N.U. — România.Comisia urmează a lua în dezbatere pregătirile de organizare a Conferinței mondiale a populației și va examina proiectele de documente ce vor sta în atenția sa.

★„Conferința mondială a populației, care se va desfășura în acest an la București, trebuie să examineze relațiile complexe între evoluția demografică și dezvoltarea economică și socială și să ducă, în principiu, la e- laborarea unui plan de acțiune care ține seama de situații foarte diverse" — se arată în mesajul secretarului general al U.N.C.T.A.D., Manuel Pe- rez-Guerrera, cu ocazia Anului mondial al populației.Subliniind raporturile care există între problemele populației, folosirii mîinii de lucru și schimburilor comerciale. documentul — al cărui text a fost dat publicității la Palatul Națiunilor din Geneva — exprimă convingerea că .activitatea de pregătire a conferinței va permite a- bordarea, în condiții mai bune, a a- cestor probleme de importanță ca-
Condamnare fermă 
a colonialismului 

și rasismuluiComisia O.N.U. pentru drepturile omului a aprobat o rezoluție în care condamnă Republica Sud-Africană, Portugalia și Rhodesia pentru neres- pectarea sistematică a documentelor Națiunilor Unite privind dreptul la autodeterminare și libertate al popoarelor africane aflate sub dominație colonială. Rezoluția invită Adunarea Generală să aducă la cunoștința Consiliului de Securitate „deteriorarea situației în sudul continentului african, care reprezintă o serioasă amenințare la adresa păcii și securității internaționale". De asemenea, documentul cere tuturor statelor să condamne cu toată tăria violarea drepturilor omului în Republica Sud-Africană. Rhodesia, Namibia și teritoriile ocupate de Portugalia. Totodată, se cere sistarea oricărui ajutor către regimurile rasiste din sudul Africii.

pitală pentru elaborarea politicii de dezvoltare".Pentru a pune capăt condițiilor de viață intolerabile in care se află o parte a populației lumii, continuă mesajul, trebuie folosite toate resursele umane și materiale, prin intermediul politicilor de dezvoltare înfăptuite deopotrivă de țările dezvoltate și de cele în curs de dezvoltare. „Modificările profunde care se impun în vederea instaurării unui sistem de relații economice internaționale mai echitabile, se spune în încheierea mesajului, nu pot fi disociate de alte aspecte ale dezvoltării".
★La New York și Airlic (Virginia) s-au desfășurat lucrările forumului internațional asupra „Rolului femeii in domeniul populației și al dezvoltării". La lucrări, organizate sub auspiciile Națiunilor Unite și ale unor organizații neguvernamentale, au participat delegații din 100 de state membre ale O.N.U., între care și România.Prezentînd poziția țării noastre a- supra problemei aflate în dezbatere, Yolanda Eminescu, director adjunct al Institutului de cercetări juridice al Academiei de științe sociale și politice a Republicii Socialiste România, a subliniat necesitatea unei abordări multilaterale a problemelor populației, ținîndu-se seama de factorii economici și sociali specifici fiecărei țări și de imperativul respectării suveranității internaționale a statelor. Totodată, vorbitoarea a subliniat necesitatea reducerii cheltuielilor de înarmare, fapt care ar permite alocarea de fonduri pentru servicii sociale destinate familiilor. Punctele de vedere ale delegației române au fost incluse în observațiile forumului, adoptate prin copsens u- nanim, cu privire la proiectul de plan de acțiune mondial în problemele populației.

agențiile de presă transmit:
La invitația președintelui 

R. D. Vietnam, Ton Duc Than- și a primului ministru, Fam Van Dong, marți a sosit la Hanoi, într-o vizită oficială, Houari Boumediene, președintele Consiliului Revoluției, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Algeriene Democratice și Populare.
Comunicatul la »ncbeierea vizitei oficiale a lui Andrei Gromîko, ministrul de externe al U.R.S.S., in Republica Arabă Egipt arată că cele două țări și-au reafirmat hotărîrea de a dezvolta relațiile lor de prietenie și colaborare. Părțile au examinat situația actuală din Orientul Apropiat, subliniind necesitatea realizării în această zonă a unei reglementări drepte și trainice, conform rezoluțiilor Consiliului de Securitate al O.N.U. din 22 noiembrie 1967 și 22 octombrie 1973.
Președintele Ciprului,Ma_ karios, a declarat, într-un interviu publicat marți de ziarul parizian „Le Figaro", că nu intenționează să mai ceară, în 1978, reînnoirea mandatului său de președinte al Republicii Cipru, pe care-1 deține de peste 14 ani. El a spus, totodată, căt „situația din Cipru este astăzi mai calmă, dar că moartea generalului Grivas nu va contribui la facilitarea unei 

„NOUA CARTĂ ATLANTICĂ44 — 
în triunghiul divergențelor interoccidentaleîn timp ce secretarul de stat american H. Kissinger discuta luni, la Bruxelles, cu ministrul de externe vest-german, W. Scheel (președintele în exercițiu al Consiliului ministerial al C.E.E.), problemele cooperării dintre Europa „celor nouă“ și Statele Unite, președintele Comisiei executive a Pieței comune, Franțois Xavier- Ortoli, continua să-și redacteze raportul asupra convorbirilor pe care le-a avut recent la Tokio. Desigur, problema relațiilor economice dintre Piața comună și Japonia — care s-a aflat în centrul discuțiilor din capitala niponă — nu este de dată recentă : fricțiunile generate de concurența pe care mărfurile japoneze o fac celor vest-europene au constituit obiectul mai multor runde de negocieri. Totuși, evenimentele din ultima vreme de pe scena politică interoccidentală proiectează într-o altă lumină recentul dialog de la Tokio, și poate că nu întîmplător secretarul de stat american s-a aflat la Bruxelles tocmai în acest moment.Totul pornește de la propunerea S.U.Â. privind modificări ale Alianței atlantice în sensul unui sistem de raporturi politice, militare și economice care să includă și Japonia. Insistența cu care diplomația americană subliniază necesitatea stabilirii unei cooperări mai strinse a Statelor Unite și Europei occidentale cu Japonia i-a făcut pe vest-europeni să se întrebe nu o dată ce se ascunde în spatele „noii Carte atlantice", iar răspunsul pe care îl dau o serie de comentatori occidentali este că S.U.A. urmăresc, în primul rind, să rezolve în favoarea lor un complex de probleme economice acumulate în ultimii ani, ca rezultat al puterii competitive cres- cînde a industriei japoneze. Se știe că Japonia este țara care, mai mult de-

cit oricare alta în lume, trăiește din comerțul exterior. Mai bine de 90 la sută din necesarul său de materii prime și produse alimentare este importat. Preocupată să-și procure devizele necesare acoperirii acestor importuri, Japonia caută să sporească mereu exporturile sale de produse industriale. Pină acum, principalul client erau Statele Unite, unde firmele nipone au desfăcut mărfuri în valoare de 10 miliarde de dolari in 1971 și 7,5 miliarde în 1972. Dubla reevaluare a yenului japonez impusă de Washington, în scopul scumpirii mărfurilor nipone pe piețele externe, a stabilizat provizoriu situația, di- minuind imensul excedent înregistrat de Japonia în relațiile sale comerciale cu S.U.A. (4,1 miliarde de dolari pentru anul 1972). Cu toate acestea, soluționarea definitivă a contenciosului comercial nipono-american este încă departe. Pentru Washington singurul mijloc de a scăpa de invazia comercială niponă este „canalizarea" mărfurilor japoneze către Europa occidentală, ceea ce presupune cobo- rîrea barierelor tarifare și netarifare ridicate de Piața comună. Tocmai acest zid vamal, ce înconjoară perimetrul comunității economice vest- europene, a barat calea mărfurilor nipone, care in prezent nu reprezintă decit 3,6 la sută din totalul importurilor „celor nouă", silindu-i pe dinamicii exportatori japonezi să se îndrepte în special spre piața americană.încercînd să reunească la aceeași masă țările Pieței comune și Japonia, relevă comentatorii vest-ger- mani, S.U.A. urmăresc să creeze în lumea capitalistă un fel de zonă a liberei circulații a capitalului, în care concesiile făcute de „cei nouă" Japoniei să atenueze acuitatea contradicțiilor economice nipono-ameri-

ȘEDINȚA PREZIDIULUI 
R. S. F. IUGOSLAVIA

Gemal Biedici propus 
în funcția de președinte 
al Consiliului Executiv 

FederalBELGRAD 5 — Corespondentul A- gerpres, S. Morcovescu, transmite : în cadrul ședinței sale din 4 martie, Prezidiul R.S.F. Iugoslavia f hotărit să propună în funcția de președinte al Consiliului Executiv Federal perțtru perioada următoare pe Gemal Biedici, actualul președinte al Consiliului. Hotărîrea a fost luată conform prevederilor Constituției țării. la propunerea președintelui R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, în urma consultărilor prealabile cu organizațiile social-politice și cu a- cordul tuturor republicilor și provinciilor autonome iugoslave.
CONVORBIRILE ECONOMICE 

DE LA PUNTA DEL ESTE
O delegație oficială cubaneză participă la lucrăriMONTEVIDEO 5 (Agerpres) — în localitatea uruguayană Punta del Este continuă lucrările primei reuniuni economice care grupează reprezentanți din 14 țări latino-americane și o delegație a Pieței comune. Reuniunea este consacrată studierii evoluției schimburilor comerciale, precum și perspectivelor relațiilor pe plan financiar dintre cele două părți.Tematica celei de-a doua zile a lucrărilor include două puncte principale : sistemul preferențial și vamal instituit de organizația vest-eu- ropeană în procesul schimburilor sale comerciale și, respectiv, colaborarea C.E.E.—America Latină în domeniile tehnic și financiar. în acest sens, cele două părți au convenit ca dezbaterile să contribuie la o revizuire de fond a situației actuale, pentru a se ajunge la stabilirea unor relații economice reciproc avantajoașe, prin intermediul renegocierii măsurilor protecționiste introduse la produsele 

soluții în problema cipriotă, pentru simplul motiv că această problemă nu depindea de el“.
Ambasadorul României 

la Phenian, Dumitru popa, a tăcut o vizită lui Hoan Geang lap, președintele Adunării Populare Supreme a R. P. D. Coreene. A avut loc o convorbire prietenească în legătură cu relațiile dintre parlamentele celor două țări.
Documentul adițional al 

acordului de colaborare 
științifică și tehnologica 
româno-egipteană a fost sem- nat la încheierea convorbirilor care s-au desfășurat la Cairo între delegația Consiliului național pentru știință și tehnologie din România, condusă de C. Popescu, și delegația Academiei egiptene pentru știință și tehnologie, condusă de dr. Sayed Haddara. Documentul stipulează extinderea colaborării în domeniul cercetării științifice și tehnologice în probleme de interes reciproc pentru România și Egipt.

Ambasadorul României 
în Costa Rica, Constantin stă_

cane. Potrivit acelorași comentatori, se scontează, de asemenea, pe faptul că participarea Japoniei va adinei disensiunile din interiorul Pieței comune și va complica realizarea u- niunii economice și politice a „celor nouă". Iată de ce atît țările vest-europene, cit și Japonia au primit cu răceală propunerea S.U.A., văzînd în aceasta o acțiune de reinstaurare a dominației americane la cîrma „noii nave atlantice".Toate aceste probleme au fost discutate în timpul vizitei lui Ortoli la Tokio și, judecind după declarațiile făcute de ambele părți, Japonia și țările vest-europene, recunos- cînd necesitatea dezvoltării relațiilor economice, atît între ele cit și cu S.U.A., se străduiesc să evite aplicarea propunerii americane. Astfel, lâ- sindu-se pe un plan secundar disensiunile comerciale de pină acum, s-au exprimat interesul și dorința comună de a strînge legăturile economice prin intensificarea fluxurilor de mărfuri în ambele sensuri, prin dezvoltarea cooperării, în special în domeniul energetic. Ca urmare, s-a convenit deschiderea în toamnă, la Tokio, a unei reprezentanțe permanente a Pieței comune, precum și continuarea negocierilor în vederea încheierii unui tratat comercial. Dacă, totuși, apare dificil să se evalueze perspectiva relațiilor dintre C.E.E. și Japonia, cert este că deteriorarea sensibilă a conjuncturii economice, criza monetară și inflația galopantă din țările occidentale, la care se a- daugă problemele penuriei de combustibil, accentuînd competiția dintre monopoluri pe piața internațională, vor face și mai anevoioasă atingerea obiectivelor preconizate în „Noua cartă atlantică".
Gh. CERCELESCU

FILIPINELE IN FAVOAREA 
EXTINDERII LEGĂTURILOR 
CU JĂRILE SOCIALISTEMANILA 5 (Agerpres). — Intr-un raport cu privire la sarcinile actuale ale politicii externe filipineze, Carlos P. Romulo, secretar de stat pentru afaceri externe al acestei țări, s-a pronunțat în favoarea extinderii relațiilor cu țările socialiste, în contextul procesului mondial de destindere, al necesității unei reevaluări a intereselor și scopurilor Filipine- lor. El a precizat că actualul curs al politicii externe a țării sale se caracterizează prin trei momente principale : întărirea legăturilor cu țările vecine, căutarea unor noi piețe pentru desfacerea materiilor prime și produselor finite și extinderea legăturilor cu lumea socialistă, inițiată, după cum se știe, prin stabilirea de contacte comerciale și culturale, precum și de relații diplomatice cu țări socialiste.

agrozootehnice importate din Argentina, Paraguay, Brazilia și Uruguay.Participarea Cubei la actuala reuniune a fost salutată de delegațiile din Argentina, Peru, Mexic și Panama, care au relevat că aceasta este prima manifestare, la scara continentului latino-american, la care este prezentă o delegație oficială cubaneză, după un interval de 12 ani.La rîndul său, vicepreședintele Pieței comune, Carlo Scarasscia Mug- nozza, a arătat că prezenta reuniune nu are un caracter rezolutiv, ci anticipează definirile, recomandările de mare importanță ce urmează să fie adoptate de cele două părți în materie de schimburi economice. El a relevat faptul că reuniunea reprezentanților economici ai C.E.E. și ai țărilor din America Latină indică cu pregnanță că dialogul a fost deschis și că există posibilitatea găsirii unor schimbări de substanță, satisfăcătoare pentru ambele părți interesate.

nescu, a fost primit, la 4 martie, de președintele Adunării Legislative, Luis Alberto Monge Alvarez. Cu a- cest prilej, au fost discutate aspecte ale colaborării dintre parlamentele celor două țări.
Primul secretar al C.C. al 

Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, Le Duan- a rostit o cuvîntare la Congresul femeilor din Vietnam ce își desfășoară lucrările la Hanoi. Le Duan și-a exprimat convingerea că actualul congres va deveni un moment cu semnificații majore în activitatea femeilor vietnameze îndreptată spre realizarea nobilelor obiective ce stat) în fața întregului popor — construirea cu succes a socialismului în Nord, desăvirșirea revoluției naționale democratice în Sud și reunifi- carea pașnică a țării.

Lîdsrul Partidului La
burist Harold Wilson, care a fost însărcinat, luni, de regina Elisabeta a Il-a, cu formarea noului guvern, și-a început, marți, activitatea prin distribuirea principalelor portofolii ministeriale colaboratorilor săi cei mai apropiați. Astfel, ministru de externe a fost numit James Callaghan, portofoliul finanțelor a revenit lui Denis Healey, ministru al muncii a fost desemnat Michael Foot, ministru al industriei — Anthony Benn, ministru al comerțului — Peter Shore, și ministru de interne — Roy Jenkins. Numirile pentru restul departamentelor ministeriale vor fi făcute ulterior.

La Agenția economică 
română din Praga a avut loc un simpozion de prezentare a caracteristicilor tehnice și rezultatelor obținute în exploatarea locomotivelor Diesel hidraulice fabricate la întreprinderea „23 August" din București, destinate atit necesităților e- conomiei naționale, cit și exportului în numeroase țări ale Europei — între care și Cehoslovacia — ale Africii și ale continentului american.

0 conferință de presă cu 
tema „Turismul în Româ
nia” a Tost orSanizată de ambasadorul României în R. D. Germană. Vasile Vlad. Au fost prezentate succesele țării noasțre în domeniul promovării turismului, precum și aspecte ale dezvoltării relațiilor turis-- tice dintre România și R. D. Germană. în continuare, a fost prezentat un film documentar consacrat principalelor obiective turistice ale României.

Volumul comerțului din
tre R.S.F. Iugoslavia și 
R.P. Chineză a fost> în anul 1973, de aproximativ 80 milioane dolari. conform datelor publicate de Institutul iugoslav de statistică.

Comisia de anchetăforn5a- tă pentru stabilirea cauzelor accidentului de avion produs duminică în apropierea aeroportului parizian Orly și-a început activitatea. Ea își leagă mari speranțe de găsirea celei de-a doua „cutii negre", mai e- xact a magnetofonului care a imprimat convorbirile purtate de membrii echipajului în ultimele minute de zbor. Surse citate de agențiile de presă informează că cea mai mare parte a experților plasează la originea gravului accident un act criminal.

Sosirea la Cairo a reprezentantului 
guvernului românCAIRO 5 (De la corespondentul nostru, Nicolae N. Lupu). — Marți, a sosit la Cairo tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, pentru a participa la festivitățile de inaugurare a Fabricii de produse sodice El Mex de la Alexandria, obiectiv construit în cooperare cu țara noastră. De asemenea, tovarășul Gheorghe Rădulescu va participa la deschiderea Tîrgului internațional de la Cairo.

★Marți dimineața a plecat In Republica Arabă Egipt tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.La plecare, pe aeroportul Otopeni, au fost prezenți Paul Niculescu- Mizil, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Nicolae Ghenea, adjunct
Secretarul general al P. S. Desturian 
l-a primit pe reprezentantul P.C.R.TUNIS 5 (Agerpres). — Reprezentantul Partidului Comunist Român la festivitățile dedicate celei de-a 40-a aniversări a creării Partidului Socialist Desturian (P.S.D.), tovarășul Florian DănălacHe, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., a fost primit de Hedi Nouira, secretarul general al P.S.D. și prim-mi- nistru al Tunisiei. De ambele părți s-a exprimat dorința intensificării colaborării și cooperării, în interesul popoarelor român și tunisian, al cauzei progresului și păcii. La întrevedere a fost prezent ambasadorul României în Tunisia, Marin Rădoi.Tovarășul Florian Dănălache a avut, de asemenea, o întrevedere cu Habib Chatti, membru al C.C. al P.S.D., ministrul de externe al Tunisiei. Relevînd relațiile foarte bune
DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

■talia Criza de guvern — 
cauze și implicații„Economia — scria 

in primele zile ale lu
nii iulie 1973 ziarul 
„La Stampa" — va constitui proba de foc a noului guvern și poate a întregii legislaturi". Previziunea 
cotidianului torinez se 
adeverește. Ceea ce a 
determinat demisia 
celui de-al patrulea 
cabinet Rumor a fost 
tocmai deteriorarea 
continuă a situației e- 
conomice a țării.

Dificultățile econo
mice, agravate de cri
za energetică, s-au 
repercutat asupra ra
porturilor dintre gu
vern și sindicate, și 
chiar in interiorul 
coaliției de centru- 
stinga. Greva generală 
de la 27 februarie, la 
care au luat parte 
peste 13 milioane de 
lucrători de pe întreg 
teritoriul Italiei a con
stituit un sever sem
nal de alarmă.

In sinul guvernului 
s-au conturat două o- 
rientări diametral o- 
puse in legătură cu 
modalitățile de depă
șire a situației : o li
nie, inițiată de repu
blicani, care preconiza 
limitarea creditelor și 
a investițiilor produc
tive, cu vădite reper
cusiuni asupra ocupă

VIENA Problemele economice

in centrul preocupărilor 
partidelor austrieceîn ultimele săptă- mîni, viața politică austriacă a fost domi- • natâ de congresele principalelor formații politice — partidele socialist (P.S.A.) și populist (P.P.A.). Dincolo de modul diferit de abordare a realităților politice, economice și sociale austriece, dincolo de problemele proprii cu care este confruntat fiecare din cele două partide, în lucrările ambelor congrese s-a regăsit o notă dominantă: preocuparea pentru a se prezenta în cît mai bune condiții la a- legerile parlamentare ce urmează să aibă loc in toamna anului viitor. Pentru P.S.A. este vorba de confirmarea rezultatului obținut la scrutinul din 1971, cînd, întrunind majoritatea în parlament, a alcătuit primul guvern socialist „monocolor" din istoria Republicii Austriece. în ce-1 privește, partidul populist, după o legislatură care l-a plasat în opoziție, Intenționează să revină la guvernămînt.Asupra competiției 

rii forței de muncă ; 
și o alta — ai cărei 
protagoniști au fost 
socialiștii, sprijiniți de 
opoziția de stingă —■ 
urmărind dezvoltarea 
investițiilor producti
ve, folosirea rațională 
a resurselor, asigura
rea unui control al e- 
voluției prețurilor. In 
această situație a in
tervenit demisia mi
nistrului trezoreriei și 
retragerea tuturor mi
niștrilor republicani de 
la guvern, ceea ce a 
determinat demisia 
guvernului.

încotro vor evolua 
acum lucrurile ? De- 
mocrat-creștinii, socia
liștii și social-demo- 
crații sint — după 
cum au declarat lide
rii lor — pentru reîn
noirea coaliției. Rămî- 
ne de văzut insă cum 
vor reacționa republi
canii, care condițio
nează — cel puțin in 
prezent — revenirea 
la guvern de formarea 
unui așa-numit „di
rectorat", adică de 
participarea directă in 
cadrul cabinetului a 
conducătorilor celor 
patru partide de cen- 
tru-stinga. După pă
rerea observatorilor, 
s-ar putea ajunge și 
la o formulă triparti
tă, cu sprijinul din a-

angajate între cele două partide pentru cîștigarea sufragiilor alegătorilor — reflectată direct sau implicit de recentele lor congrese — situația economică și socială a țării. exercită o influență deloc neglijabilă. Conștient de aceasta, guvernul Kreisky a acordat o atenție particulară domeniului e- conomic, înscriind, de altfel, la activul său, o serie de elemente pozitive. Așa, de pildă, spre deosebire de situația din numeroase țări vest-europene, indicele de creștere a produsului național brut a continuat să se mențină la un nivel ridicat.Pe de altă parte însă, economia austriacă a fost pusă, mai ales în ultimele luni, în fața unor dificultăți crescînde. După opinia factorilor responsabili, ritmul de creștere din ultimii ani s-ar putea încetini. Pentru frînarea tendințelor Inflaționiste și realizarea stabilității prețurilor, guvernul a adoptat în 1973 o serie de măsuri, între care reevaluarea

La aeroport, delegația a fost întîmpi- nată de ing. Ibrahim Salem Moha- meddein, ministrul industriei, Taher Amin, președintele Organismului pentru industrializare, Marei Ahmed Marei, președintele Organismului pentru chimie, precum și de alte personalități oficiale egiptene.Au fost prezenți, de asemenea, Petre Burlacu, ambasadorul României la Cairo, precum și membrii ambasadei române.
★al ministrului afacerilor externe, Radu Constantinescu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, alte persoane oficiale. 'A fost de față Osman Assal, ambasadorul R.A. Egipt la București.(Agerpres)

ale României cu toate statele lumii, ministrul tunisian a apreciat că a- ceasta se datorează politicii clarvăzătoare desfășurate de către președintele Nicolae Ceaușescu, față de care are o mare admirație, de Partidul Comunist Român și de guvernul țării noastre.Reprezentantul P.C.R. s-a întîlnit cu directorul Partidului Socialist Desturian, Mohamed Sayah, care a relevat dorința P.S.D. de dezvoltare a relațiilor cu P.C.R. Subliniind rolul României în dezvoltarea cooperării internaționale și crearea unui climat de destindere și pace în întreaga lume, el a apreciat în mod deosebit inițiativele țării noastre in soluționarea justă a situației din Orientul Apropiat.

fără al republicanilor. 
In orice caz, primul 
pas al „formatorului", 
căruia președintele re
publicii ■urmează să-i 
încredințeze misiunea 
de alcătuire a unui nou 
guvern și care se aș
teaptă să fie tot Ma
riano Rumor, va fi în
dreptat spre reinnoda- 
rea coaliției de cen- 
tru-stinga.

★Președintele Gio- vannii Leone a continuat ieri consultările politice în vederea soluționării crizei de guvern. Prima delegație primită a fost aceea a Partidului Comunist Italian, condusă de Enrico Berlinguer, secretar general al P.C.I.în declarația făcută la încheierea convorbirii, secretarul general al P.C.I. a apreciat că actuala criză politică impune „o schimbare radicală de orientări și de direcție politică, o cotitură democratică, fondată pe înțelegerea dintre P.C.I. și alte forțe populare, reluîndu-se, in forme noi, o colaborare care nu a mai fost experimentată după anul 1947“.
Radu BOGDAN

în două rînduri a șilingului (fapt ce a- vea însă să se repercuteze nefavorabil a- supra turismului — principala resursă care echilibrează deficitul balanței comerciale a țării).Cum era de așteptat, congresul partidului socialist a pus în evidență reușitele politicii economice a guvernului Kreisky, popu- liștii accentuind carențele acesteia și propunînd un program propriu de guvernare, al cărui titlu — „Calitatea vieții pentru viitorul Austriei" — avea să constituie deviza congresului lor.La mai bine de un an înainte de alegeri, „atmosfera electorală" începe să capete astfel consistență. Indicii utile pentru evaluarea raportului de forțe pe scena politică austriacă în anul preelectoral 1974 sint așteptate de la alegerile de land, fixate pentru acest an: la Salzburg (31 martie). Austria de Jos șl Vo- ralberg (20 octombrie).
Corneliu VLAD

• „GUERNICA"-VIC
TIMĂ A UNUI ATENTAT. Renumitul tablou al lui Picasșo „Guernica", pictat în 1937 în semn de protest împotriva bombardării de către fasciști a satului spaniol cu același nume, și expus în Muzeul de artă modernă din New York, a fost victima unui atentat. Un necunoscut l-a mînjit cu vopsea. Restaurat în timp record — circa 24 de ore — tabloul se află din nou pe vechiul său loc, spre satisfacția admiratorilor artei lui Picasso.

• PLOAIE CU... PEȘTI. Deasupra unei ferme de vite din nordul Australiei s-a abătut o ploaie ciudată — cu atît mai ciudată, cu cît ferma se află la 320 km depărtare de mare : sute de peștișori au căzut, printre picăturile de apă, din cer. Neobișnuitul fenomen nu a uimit doar pe locuitorii fermei, dar a atras și atenția meteorologilor. Ei sînt de părere că un vîrtej a scos peștii, asemenea unui aspirator, din mediul lor natural, purtîndu-i sute de kilometri deasupra uscatului.
• UN SINGUR RI

NICHI, Șl ACELA CU 
PROBLEME. într-o clinică din Albany (S.U.A.) s-a reușit o operație cu totul neobișnuită : unui pacient căruia, cu 10 ani în urmă, i se îndepărtase un rinichi i s-a scos acum și al doilea. Dar numai pentru a fi „reparat". Era unica șansă a bolnavului de a supraviețui. Și, intr-adevăr, după ce s-a îndepărtat un chist de pe suprafața lui, rinichiul a fost introdus la loc. La o oră după intervenție, el își relua funcția și, potrivit comunicărilor medicilor, funcționează satisfăcător.

• PEȘTELE - DONA
TOR DE CORNEE. Chirur- gul arab Moinul Chak transplantează, la operații oculare, cornee de la pește la om. Medicul,,care lucrează într-un spital din .emiratul Dubai, a reușit pe această cale să redea vederea unui număr de pacienți. Donator al corneei este 'un pește care trăiește în apele Golfului Persic. La prima sa operație, efectuată în 1971, dr. Chak a folosit pești prinși de pescari în apele golfului. Astăzi el dispune de un acvariu în care crește această specie în vederea unor transplanturi ulterioare.

Fotografie a planetei Venus 
transmisă recent de sonda spa
țială americană „Mariner-10"

• „OMUL ZĂPEZI
LOR" - A FI SAU A NU 
f| 2 în urmă cu 15 luni, o expediție americană, condusă de profesorul Edward Cronin, a pornit în căutarea așa-numitu- lui „om al zăpezilor" (Yeti). Expediția a cercetat amănunțit versantele munților Himalaya, dar fără succes. „Omul zăpezilor" nu i s-a arătat. Membrii expediției sînt, totuși, mulțumiți de rezultatele activității lor ; ei au descoperit și fotografiat unele animale și insecte pină acum necunoscute de știință. Dar cum rămîne cu „omul zăpezilor" ? Există sau nu ? Conducătorul expediției a declarat că cercetătorii americani au reușit să descopere urme de picioare, cu o dimensiune de 30 centimetri, aparținînd unei ființe necunoscute. Profesorul Cronin s-a hotărit să se reîntorcă în cursul lunii aprilie în munții Himalaya pentru a relua investigațiile asupra acestor ciu- date urme. Așadar, căutarea „omului zăpezilor" continuă.

• „VALDIVIA" CAUTĂ 
METALE IN PACIFIC. Vasul vest-german de cercetări „Valdivia" va întreprinde, în cursul acestui an, șapte călătorii în Oceanul Pacific în vederea descoperirii de zăcăminte de mangan la mari adîncimi. în ultimii doi ani, în partea de nord a Pacificului, la o adîn- cime de 5 000 metri, au fost depistate importante zăcăminte care ar conține o mare concentrație de metale utile. Deși nu există încă posibilități practice pentru exploatarea lor, întocmirea de hărți ale unor asemenea zăcăminte poate avea o mare însemnătate pentru viitor.
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