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Attâzl, In |urul orei 10, pos
turile noastre do radio șl tele
viziune vor transmite direct, de 
la aeroportul Internațional Bucu- 
reștl-Otopenl, ceremonia plecâ- 
rll Iul Moktar Ould Daddah, 
secretar general al Partidului 
Poporului din Mauritania, pre
ședintele Republicii Islamice 
Mauritania, șl a doamnei Ma- 
ridme Daddah, care, la Invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
șl a tovarâșel Elena Ceaușescu, 
au fâcut o vlzltâ oficială in 
țara noastră. PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Moktar Ould Daddah au semnat ieri NICOLAE CEAUȘESCU
documente de o profundă valoare istorică, de largă semnificație internațională

' I PRIETENIEI DINTRE ROMANIA $1 MAURITANIA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și Moktar Ould Daddah, secre
tar general al Partidului Po
porului din Mauritania, pre- 
s adiatele Republicii Islamice 
Mauritania. au semnat. in 
după-amiaza zilei de 25 iunie, 
in cadrul unei solemnități, im
portante documente ce pun o 
bază trainică colaborării dintre 
cele două partide și state, unei 
prietenii tot mai strinse intre 
cele două popoare.

Cei doi conducători de partid 
și de stat au semnat „Declara
ția solemnă ccffnunl a Republi
cii Socialiste Român.a și R-.-pu- 
blicii Islamice Mauritania**, „A- 
cordul de cooperare economică 
și tehnică Intre Republica ” 
cialistă România si ~ 
Islamică 
tocolul 
Partidul 
Partidul 
tania**.

A fost , . _
..Comunicatul comun cu privire 
la vizita in Republica Socialis
tă România a secretarului ge
neral al Partidului Poporului 
din Mauritania. președintele 
Republicii Islamice Mauritania, 
Moktar Ould Daddah. și a 
doamnei Mariăme Daddah“.

După semnarea documentelor, 
cei doi președinți s-au felicitat 
cu deo-ebită satisfacție, s-au 
îmbrățișat

In continuarea ceremoniei, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
a conferit președintelui Moktar 
Ould Daddah Ordinul_ „Steaua 
Republicii 
clasa L

„Aș dori 
siliului de 
nai — a ___  __ . .
înva.rfșu! Nicolae Ceaușescu — 
să vă inminez cea mai inaltă 
decorație a Republicii Socialis
te România ca simbol al prie
teniei și colaborării intre po
poarele noastre, intre țările 
noastre".

Președintele Republicii Isla
mice Mauritania. Moktar Ould 
Daddah. a inminat președintelui 
Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu. „Marele 
Cordon al Meritului Național 
Mauritanian", deci ari nd: „îngă- 
duiți-mi. vă rog, să vă ofer cea 
< ai înaltă decorație a Republi
cii Islamice Mauritania ca sim
bol al prieteniei și al înaltei 
prețuiri pe care noi înșine șî 
întregul nostru popor le avem 
pentru dumneavoastră, pentru 
poporul român prieten, ca un 
semn de bun augur pentru coo
perarea noastră in țoale dome
niile de activitate".

So- 
și Republica 

Mauritania**. „Pro- 
de colaborare între 
Comunist Român și 

Poporului din Mauri-

parafat, de asemenea.

Socialiste România*

ca în numele Con
stat, al meu pcrso- 
spus cu acest prilej

^Continuare in pag. a III-a)

Delegația Partidului Republican Italian

Cuvintarea președintelui
Nicolae Ceaușescu

Stimate domnule președinte.
Domnilor,
Stimați tovarăși,
Doresc să exprim satisfacția Consi

liului de Stat, a guvernului, a mea 
personal pentru documentele impor
tante pe care le-am semnat astăzi, 
care pun bazele unei trainice cola
borări intre România și Mauritania.

De asemenea, aș dori să exprim 
satisfacția Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român pentru 
documentul cu privire la colaborarea 
intre partidele noastre, semnat cu 
acest prilej.

Toate aceste patru documente pe 
care le-am semnat împreună, dom
nule președinte, precum și celelalte 
acorduri șl înțelegeri privind colabo
rarea economică și culturală, care 
urmează a fi semnate de către, mi
niștrii români și mauritani, constituie 
o bază trainică pentru extinderea 
colaborării între partidele și popoa
rele noastre.

Vizita dumneavoastră, convorbirile 
avute in aceste zile, documentele 
semnate sînt o vie demonstrare a 
faptului că sintem deopotrivă ani
mați de dorința de a extinde larg

colaborarea intre popoarele noastre 
in toate domeniile de activitate.

Desigur, toate aceste documente au 
o importanță deosebită. Consider insă 
că, odată cu semnarea lor. va trebui 
să acționăm pentru a le traduce in 
viață, pentru a realiza obiectivele de 
colaborare economică, științifică, cul
turală prevăzute, astfel incit po
poarele noastre să poată beneficia 
din plin de rezultatele acestei cola
borări. Vă pot asigura că guvernul 
român, poporul' nostru vor face totul 
ca acordurile și înțelegerile realizate 
să fie traduse in viață in cele mai 
bune condiții.

Am examinat un cerc larg de pro
bleme internaționale. In declarația 
semnată și in comunicatul comun 
toate acestea îșl găsesc expresia co
respunzătoare. Am căzut de acord să 
așezăm la baza relațiilor dintre sta
tele noastre — și să acționăm pentru 
afirmarea și in relațiile pe plan in
ternațional — a principiilor deplinei 
egalități in drepturi, respectului in
dependenței și suveranității, neames
tecului in treburile interne și avan-

(Continuare in pag. a III-a)

Cuvintarea președintelui
Moktar OM Daddah

Domnule președinte al republicii, 
Ingăduiți-mi ca, la rindul meu, să 

exprim întreaga satisfacție pe care 
o nutresc pentru adoptarea acestor 
documente deosebit de importante pe 
care le-am semnat adineaori, docu
mente foarte importante mai intii 
prin exprimarea voinței de cooperare 
militantă intre cele două țări ale 
noastre, deosebit de însemnate, de a- 
semenea, prin cimpurile largi de 
colaborare pe care le deschid.

Nu voi reveni asupra analizei con
ținutului acestor documente, deoare
ce dumneavoastră, domnule pre
ședinte, ati făcut-o in mod atit de 
strălucit. Nu voi face decit să mă 
asociez la cele spuse de dumnea
voastră cu privire la hotărîrea Par
tidului Mauritan al Poporului, a gu
vernului mauritan de a coopera în 
mod activ și in toate domeniile cu 
poporul român prieten, cu partidul 
și guvernul său. Aceste documente, 
după cum bine ați spus, domnule 
președinte, nu trebuie să rămină li
teră moartă, ci trebuie să fie urma
te de o aplicare a conținutului lor pe 
măsura importanței pe care o âu și 
a însemnătății domeniilor la care se 
referă.

Pe de altă parte, aș dori să mă fo
losesc de acest prilej care imi este 
oferit pentru a vă mulțumi dumnea
voastră personal, domnule președin
te, doamnei Ceaușescu, guvernului

român, ponorului român. Partidului 
Comunist Român, pentru faptul, mai 
intii, că au binevoit să ne invite și 
pentru faptul de a ne fi primit atit 
de călduros și de amical, aș putea 
spune cu atita afecțiune.

Această vizită — o spun cu toată 
sinceritatea — a fost pentru noi o 
descoperire, o descoperire a " " 
dumneavoastră, a poporului 
neavoastrâ, o descoperire a transfor
mărilor considerabile pe care le 
realizați datorita mobilizării poporu
lui dumneavoastră de către partid. 
Fie că este vorba do domeniul cul
tural, de cel economic, sub feluri
tele sale aspecte, fie că este vor
ba de domeniul social, dumnea
voastră ați realizat lucruri foarte 
mari. Spun aceasta nu din simplă 
politețe — nu este cazul să facem 
pe politicoșii cin4 este vorba de prie
teni — ci spun acest lucru deoa
rece am constatat, pretutindeni pe 
unde _ am trecut, cele ce am evocat 
mai înainte. Intenția mea nu es-te 
ciluși de puțin de a mă amesteca in 
treburile interne ale altora ; gindesc 
în mod foarte sincer insă că poporul 
român se poate considera fericit 
deoarece conducătorii acestei țări, în 
fruntea cărora vă aflați, domnule 
președinte, lucrează cu atita zel, 
atita dăruire, cu atita hotărirc,

țării 
dum-

cu 
cu

(Continuare în pag. a III-a)

DECLARAȚIA SOLEMNA COMUNA IN PAG. A III-A

a Republicii Socialiste România și a Republicii Islamice Mauritania

© încheierea con

vorbirilor oficiale 
@ Vizita in noile 

cartiere de locu-

Republica Socialistă România șî Republica 
Islamică Mauritania, luind in considerare rela
țiile întemeiate pe stimă reciprocă și prietenie 
intre poporul. român și poporul mauritan;

Dorind să extindă in continuare raporturile 
prietenești dc înțelegere și colaborare intre cele 
două țări, pe baza dreptului și justiției inter
naționale ;

Hotărite să sporească contribuția lor la afir
marea păcii, progresului și securității Interna
ționale, la dezvoltarea cooperării dintre toate 
statele ;

Subliniind atașamentul lor față de scopurile 
șl principiile Cartei Națiunilor Unite, care a- 
firmă voința popoarelor de a trăi in pace unul 
cu altul, in spirit de bună vecinătate, dc a dez
volta relații amicale intre toate națiunile, pe 
baza dreptului popoarelor de a dispune de 
propria lor soartă :

Luind in considerare importanța fundamen
tală a întăririi legalității internaționale, a pri
matului dreptului in relațiile dintre națiuni 
prin respectarea efectivă șl sinceră, in con
duita statelor, a principiilor și normelor dreptu
lui internațional și a dreptului popoarelor :

Conștiente dc responsabilitatea care incumbă 
fiecărui stat, marc sau mic, pentru instaurarea 
unui climat de dreptate, pace, securitate și 
cooperare in lume și pentru dezvoltarea rela
țiilor prietenești intre toate țările, indiferent 
de sistemul lor politic, economic și social sau 
de nivelul lor dc dezvoltare ;

Reamintind că toate statele, fără nici o dis-

Pentru Republica
NICOLAE

criminare, au dreptul șl îndatorirea de a parti
cipa activ la soluționarea problemelor interna
ționale care le privesc ;

Reafirmind deplina lor convingere că pacea 
șl securitatea internațională trebuie să se ba
zeze pe respectarea dreptului sacru al fiecărui 
stat la existență, libertate, suveranitate și in
dependență națională și a dreptului inalienabil 
al fiecărui popor de a-și hotărî liber destinul, 
fără nici un fel de amestec, constringere sau 
presiune din afară ;

Subliniind necesitatea Imperioasă a aplicării 
riguroase a Declarației privind acordarea inde
pendenței țărilor coloniale adoptată de Adunarea 
Generală a O.N.U., la 14 decembrie 1970, și con- 
damnind orice act care ar putea să împiedice 
punerea in aplicare a acestei declarații ;

Afirmind hotărîrea lor fermă de a-și spori 
contribuția la lupta pentru lichidarea definitivă 
si completă a colonialismului și neocolonialiș- 
inului, sub orice formă, precum și pentru lichi
darea politicii de apartheid și oricărei discri
minări ;

Dorind să sporească sprijinul lor politic, ma
terial și moral țărilor care și-au cucerit suvera
nitatea 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 ;

Hotărite să-și aducă contribuția la promovarea
și întărirea in continuare a spiritului de înțe
legere și colaborare in întreaga lume și de a

participa în mod activ la viața internațională, 
pentru imprimarea unui curs nou politicii mon
diale, care să înlăture folosirea forței sau ame
nințarea cu forța și politica de dominare in 
relațiile internaționale ;

Convinse de necesitatea de a se trece la 
măsuri efective de încetare a cursei înarmărilor 
și de dezarmare generală ;

Reafirmind, ca țări in curs de dezvoltare, 
dreptul suveran inalienabil și imprescriptibil al 
fiecărui stat de a folosi bogățiile sale naturale 
șl toate celelalte resurse conform intereselor 
naționale, fără nici un fel de împiedicare din 
afară, inclusiv dreptul fiecărui stat suveran de 
a dispune de resursele sale marine și submarine 
situate in limitele apelor teritoriale conform 
jurisdicției naționale și de a participa echitabil 
la exploatarea zonelor submarine internaționale 
și a resurselor care constituie patrimoniul co
mun al întregii omeniri ;

Reafirmind dreptul suveran al statelor de a 
asigura un progres mal rapid al economiilor lor 
naționale, indiferent de orinduirea lor socială 
sau zona geografică din care fac parte, in scopul 
eliminării decalajului dintre țările in curs de 
dezvoltare și cele dezvoltate ;

Afirmind dreptul tuturor statelor la dezvolta
rea economico-socială și culturală independentă, 
precum și dreptul de a participa la cooperarea 
internațională și de a avea acces nestingherit la 
cuceririle științei și tehnologiei moderne ;

(Continuare in pag. a III-a)

Socialistă România Republica Islamică Mauritania .

CEAUȘESCU
Pentru

/MOKTAR OULD DADDAH
președintele republicii președintele republicii

ințe și în întreprin
deri din Capitală

Domnule președinte,
Am onoarea a mă referi la hotă- 

rirea guvernului Republicii Socia
liste România de a primi un grup 
important de refugiați chilieni, ce 
se află în prezent in diferite țări 
din America Latină care le-au a- 
cordat un azil provizoriu.

Guvernul dumneavoastră a răs
puns deja favorabil apelurilor mele 
din 22 octombrie și 19 decembrie 
1973 prin acceptarea primirii unor

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Unității Socialiste, a pri
mit, in după-amiaza zilei de 25 iu
nie, delegația Partidului Republican 
Italian, *care. la invitația Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, întreprinde o vizită in țara 
noastră. Din delegație fac parte 
Adolfo Battaglia, viccsocretar națio
nal al Partidului Republican Italian, 
deputat, Pinto Biagio, membru al 
Direcțiunii P.R.I., senator, și Oscar 
Mammi, membru al Direcțiunii P.R.I., 
deputat.

La primire au participat tovarășii 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Iosif Uglar, secretar al Con
siliului Național al Frontului Unită
ții Socialiste, Ion Mărgincanu. mem
bru al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

împărtășind deosebita satisfacție 
pe care o încearcă cu prilejul acestei 
întrevederi, oaspeții au adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu căl
duroase mulțumiri pentru cinstea de 
a fi primiți, pentru posibilitatea ofe
rită de a vizita țara noastră, dea cu
noaște, in chip nemijlocit, realitățile 
României socialiste. Membrii delega
ției au dat o înaltă apreciere reali
zărilor obținute de poporul român in 
toate domeniile de activitate.

Oaspeții au exprimat respect și 
prețuire față de personalitatea șefu
lui statului român, față de eforturile 
sale consacrate promovării păcii, co
laborării și înțelegerii internaționale.

Salutindu-i pe oaspeți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a exprimat satis
facția pentru realizarea vizitei de-

legației Partidului Republican Ita
lian, apreciind, aceasta ca o manifes
tare a dorinței de a întări colabora
rea fructuoasă Intre forțele politice 
din cele două țări, dintre popoarele 
român și Italian.

Tn cursul convorbirii care « avut 
loc apoi, s-a evidențiat evoluția me
reu ascendentă a relațiilor româno- 
italiene șl a fast relevată dorința 
«ambelor părți de a contribui Ia 
aprofundarea și intensificarea ra
porturilor politice, economice, cultu
rale. tehnico-științifice și pe alte 
planuri dintre România și Italia. Tot 
in acest cadru a fost exprimată do
rința dc a extinde legăturile dintre 
Partidul Republican Italian și Parti
dul Comunist Român și Frontul 
Unității Socialiste, in folosul dez
voltării prieteniei și colaborării tra
diționale dintre, cele două țări și 
popoare, al păcii și colaborării inter
naționale.

In timpul întrevederii au fost 
abordate, de asemenea, probleme ac
tuale ale situației poLitice internațio
nale, subliniindu-se, in context, de 
către ambele părți, importanța deo
sebită pe care o are intensificarea 
luptei unite a popoarelor, a tuturor 
forțelor și partidelor progresiste, de
mocratice, a oamenilor politici, pen
tru consolidarea cursului pozitiv 
spre destindere, securitate și coope
rare în Europa, pentru statornicirea 
unor noi relații intre state, menite să 
asigure respectarea dreptului fiecă
rui popor la dc—* 
stătătoare pe calea 
bunăstării.

întrevederea s-a 
atmosferă cordială.

dezvoltare de sine 
progresului șl a

desfășurat lntr-o 
prietenească.

Ambasadorul Regatului Hașemit al Iordaniei
Marți după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a primit 
pe Hani Khasawneh, ambasadorul 
Regatului Hașemit al Iordaniei acre
ditat în țara noastră, la cererea a- 
cestuia.

Ambasadorul Iordaniei a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu și

tovarășei Elena Ceaușescu un mesaj 
de prietenie din partea Maiestății 
Sale regelui Hussein Ibn Talal și a 
reginei Alia Toukane.

Cu acest prilej, șeful statului ro
mân s-a întreținut cordial cu 
basadorul Regatului Hașemit al 
daniei.

Trimisul special al agenției M.E.N.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți 
dimineața, pe ziaristul Osama Gheith, 
trimis special al agenției M.E.N.

La întrevedere a participat tova-

am-
Ior-

rășul Cornel Burtică, membru 
pleant al Comitetului Executiv, 
cretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
pentru agenția M.E.N.

su- 
se-

Președintele Institutului pentru reconstrucție 
industrială din Italia

Președintele Republicii Socialiste 
Romania. Nicolae Ceaușescu, a pri
mit, in după-amiaza zilei de 25 iu
nie, pe președintele Institutului pen
tru reconstrucție industrială din I- 
talia, Giuseppe Petrilli, care între
prinde o vizită in România.

La întrevedere au luat parte loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini grele, precum și An
toni™ Restivo, ambasadorul Italiei 
la București.

Președintele Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cu oaspetele asupra unui 
ansamblu de probleme privind pro
movarea în continuare a colaborării

și cooperării economice dintre Insti
tutul italian pentru reconstrucție in
dustrială și întreprinderi românești.

S-a exprimat convingerea câ bu
nele raporturi dintre cele două țări 
— in cadrul cărora vizita președin
telui României, Nicolae Ceaușescu, In 
Italia și importantele documente 
semnate cu acest prilej reprezintă un 
moment de referință pentru dezvol
tarea acestor legături tradiționale — 
oferă un climat propice extinderii șl 
adincirii cooperării bilaterale, îndeo
sebi în domeniul industrial.

Întrevederea a decurs lntr-o at
mosferă dc cordialitate.

Președintele Comitetului Internațional Olimpic
Președintele Republicii Socialiste 

România, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit, marți dimineața, pe lordul Mi
chael Killanin, președintele Comite
tului Internațional Olimpic.

A participat general-locotenent 
Marin Dragnea, prim-vicepreședinte 
al C.N.E.F.S., președintele Comitetu
lui olimpic român.

Oaspetele 
mulțumiri' . , ___ ____
Ceaușescu pentru întrevederea acor
dată, pentru această onoare făcută 
lui și Comitetului Internațional 
Olimpic de șeful statului român, 
personalitate marcantă a vieții poli
tice contemporane.

Lordul Michael Killanin a împăr
tășit apoi din preocupările actuale 
și de perspectivă ale comitetului, 
relevînd sprijinul permanent acordat 
de țara noastră, prezența activă a 
sportivilor români, a organizațiilor 
de specialitate in cadrul mișcării 
olimpice.

a exprimat calde 
președintelui Nicolae

Intrețlnindu-se cordial, președin
tele Nicolae Ceaușescu și lordul 
Michael Killanin au subliniat, In 
cursul convorbirii, necesitatea ca și 
în planul activității sportive interna
ționale să se reflecte realitățile lu
mii de astăzi, infăptuindu-se univer
salitatea participării la marile între
ceri olimpice. A fost relevat rolul 
Comitetului Internațional Olimpic, al 
sportului in. general în cultivarea 
valorilor umane, in educarea sănă
toasă a tinerei generații.

Reafirmind hotărîrea României de 
a-și aduce și in viitor o contribuție 
activă in cadrul Comitetului Interna
țional Olimpic, președintele Nicolae 
Ceaușescu a urat acestui for sportiv 
internațional succes deplin in în
deplinirea generoasei sale misiuni, 
în promovarea universală a spiritu
lui olimpic, a ideilor nobile de pace, 
colaborare și înțelegere intre națiuni.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

LMuu1111

refugiați de sub mandatul meu, 
care se găseau in Chile și căutau 
de urgență posibilitatea de a se 
stabili in afara acestei țări. Hotă- 
rirea ce a fost luată demonstrează 
incă o dată, într-un mod deosebit 
de evident, sentimentele umani
tare de care este animat guvernul 
român, precum și profunda sa 
preocupare față de problemele că
rora oficiul meu trebuie să le facă 
față in America Latină.

Folosesc această ocazie pentru a 
vă exprima cea mai vie și sinceră 
recunoștință pentru concursul pre
țios la găsirea unei soluții satis
făcătoare și rapide a problemelor 
puse de refugiații In chestiune.

Vă rog să primiți, domnule pre
ședinte, asigurarea înaltei mele 
considerațiuni.

SADRUDDIN AGA KHAN
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PERFECȚIONÎND ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

I nul din principalrlr Izvoare ale Torței $| eficienței politicii par
tidului ooMni il conriituir rcallonul, bazat pe cunoașterea direct.» a 
'icțll. a stărilor dc fapt. îmbunătățirea continuă a formelor și moto 
drlnr de invcslițare a rcalltâților din raza lor dc activitate Constituie 
una din principalele direcții dc perfecționare a stilului de muncă al 
orrnntia|ii|(ir de partid.

Publicăm mai Jo« un articol InfAțișInd unele experiențe utile.

ral

muncii 
care le jxercltărlî
rolului de conducător politic al or
ganizațiilor de partid. Experiența 
noastră, ca și a 
altor organizații 
județene. dove
dește. fără echi
voc, că pradul de 
eficacitate a mun
cii de partid este 
direct proporțio
nal cu măsura in 
caro se realizează 
o conducere po
litică In cunoștin
ță de cauză, con
cretă — dună 
cum necunoaște
rea vieții, a rea
lităților duce ine
vitabil la forma
lism. la energii 
Irosite in gol. deci 
la ineficientă.

Desigur, pentru 
a cunoaște 
aspect sau altul 
din diferite do
menii de activita
te sint utile Ra
poartele și Informările. Rapoartele 
exacte, informările precise, obiec
tive. primite din partea comitete
lor de partid ori întocmite de co
misiile pe probleme ale comitetu
lui județean, sint indiscutabil ne
cesare pentru a avea o imagine de 
ansamblu a întregului. Dar așa 
cum a subliniat conducerea parti
dului. cum ne-a arătat și propria 
experiență, ar fi greșit să fetișizăm 
aceste Instrumente de lucru. Spun 
aceasta fiindcă, din păcate, uneori 
ne este dat să constatăm că mai 
există tovarăși care acordă o im
portanță exagerată acestor mijloa
ce de informare, considcrindu-le 
cel mai de seamă — dacă nu sin
gurul — izvor de cunoaștere a rea
lităților, substituind, in fond, hir- 
tiile și cei patru pereți ai, biroului 
vieții adevărate, * ----------
jur. Aici e una dintre sursele dc 
birocratizare, de îndepărtare a ac
tiviștilor de „miezul fierbinte" al 
vieții, de estompare a problemelor 
reale, a neajunsurilor. Un exemplu 
recent ni se pare edificator. Infor
marea prezentată la sfirșitul primu
lui trimestru de către consiliul de 
conducere al C.A.P. Nana înfățișa o 
serie de rezultate care, la prima 
vedere, ofereay-p. i^iaging ,pozitivă 

»; despre activitatea- in
această unitate, dar — după cum

’s'-a'-dovedit .-ulterior. crpu țre- 
.cute sub tăcere multe dintre 
lipsurile serioase in executarea lu
crărilor de sezon și pregătirea 
campaniei de primăvară.

Principala formă, modalitatea 
eca mai eficientă de cunoaștere a <_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

realităților, este și râmine contac- 
lu. 4! I rect. nemijlocit cu oa-

u al biroului, * activiștii iși 
n Întreprinderile, unită- 
olc socialiste, lnstitUții- 
dlfcrite colțuri nle ju- 
etrea 16—17 zile pe lună.

a prilejuiesc nu simple „vo- 
i turistice”, de convorbiri ,.de 
ara nvișlnu", de pip.i'-m i da 

o orâ-două pe la multe unități, ci 
șederi mai îndelungate Intr-o loca

Intilnite. cit și al elaborării vliton- 
r. lor decizii, menite să ducă la 
îmbunătățirea muncii politlro-rdu- 
ciiivc. Chinr ia începutul aces
tei luni, un colectiv nl Comi
tetului județean de partid Ilfov 
a analizat activitatea comitetului 
comunal dr partid Grădinari. Cu 
» st prilej s-au constatat în
călcări ale statutului C.A.P. pri- 
\iiid folosirea judicioasă n pfimin- 
t ii i ropi l< < iti ob$ti ist 6, 
călcări ce au adus mari pagube 
cooperativei in folosul unor membri 
ai acesteia. Bineînțeles, constata
rea a avut importanța ei, dar și 
mai important este faptul c.r con
statările șl concluziile colectivului 
n-au rămas simple consemnări pe 
hirlie, cl nu fost urmate de măsuri 
concrete ale comitetului județean

un

Cunoașterea realităților - 
nu din rapoarte, ci prin 
oameni, direct de la viață

parca nemijlocită a activiștilor Ia 
absolut toate lormcle și modalită
țile de intilnlre cu membrii <lc 
partid, cu oamenii muncii din toa
te ramurile activității productive: 
ședințele comitetelor de pTutid, a- 
dunărilc organizațiilor dc bază, șe
dințele comitetelor oamenilor mun
cii, adunările generale ale oameni
lor muncii din întreprinderi, adu
nările generale nle țăranilor coo
peratori, ședințele consiliilor popu
lare, intilnirilc cetățenilor cu de-- 
putații ele. Experiența demonstrea
ză cA o asemenea participare e nu 
numai utilă, ci strict necesară, că 
trebuie In mod obligatoriu să ne 
facem timp pentru aceste prezențe, 
cu atît mal mult cu cil ele consti
tuie un bun prilej și pentru discu

ții directe, pentru 
convorbiri cu oa
menii, cum
spune, „de la su
flet la suflet” — 
in orice domeniu, 
fie că este vorba 
de bunul mers al 
activității econo
mice, de proble
me sociale sau 
chiar cu caracter 
personal.

O altă cale de 
cunoaștere a vie
ții și a probleme
lor ei cotidiene 
o constituie scri
sorile oamenilor 
muncii și audien
țele. Scrisorile nu 
reprezintă numai 
niște cazuri ce-și 
cer soluționarea, 
ci și o sursă rod
nică de informare 
cu privire la une- 
un caracter mai 

menționez

se

clocotitoare din

litate, într-un loc de muncă pen
tru investigarea atentă a proble
melor și situațiilor intilnite. A*dc- 
sea — mai ales in timpul campa
niilor agricole — activiștii comite
tului județean rămin săptămini 
întregi la țară, folosind răstimpul 
serii, cind oamenii se întorc de la 
cimp, pentru intilniri și discuții de 
la om la om. ce se dovedesc ex
trem de utile.

O altă formă de contact direct 
cu realitățile o constituie ședințele 
de secretariat pe care le organizăm 
direct in întreprinderi, pe șantiere, 
in comune, așa cum s-a procedat 
la întreprinderea ..Dunăreană'* din 
Giurgiu și pe șantierele noilor uni
tăți industriale în construcție la 
Urziceni. Ne propunem să extin
dem această formă de activitate 
fiindcă prilejuiește o schimba
re a însăși opticii in tare sint 

• dezbătute lucrurile : pe de o 
parte, secretarii se deplasează cu 
mult inainte in unitatea ce urmea
ză a fi analizată și cercetează 
multilateral și atent problemele ce 
se ridică, iar pe de altă parte se 
creeaza posibilitatea participării 
unui număr mai mare de oameni, 
aceștia luind cuvintul mai deschis, 
rnai rădicat, „ca la ei acasă"..

în prpcesul de cunoaștere. a rea
lităților, o mare eficiență au dd-

. v< diCcolectivele complexe dc con
trol ș'î îndrumare, respectiv’ dife
ritele brigăzi, a căror activitate 
o orientăm să se desfășoare nu nu
mai in sensul investigării, ci și al 
ajutorului concret, la fața locului, 
pentru soluționarea problemelor

de partid : cițiva dintre membrii 
colectivului au căpătat sarcina de a 
rămîne in continuare in locul ce 
l-au investigat spre a da un aju
tor practic in rezolvarea probleme
lor sesizate.

Cum se știe, instructorii consti
tuie un ajutor prețios pentru asi
gurarea legăturii dintre comitetul 
județean, comitetele municipale, 
orășenești și organizațiile de par
tid. Trebuie să ne preocupe insă 
in mai mare măsură nu numai ce 
aduc ei la cunoștință, dar și felul 
cum lucrează pe teren — in ce mă
sură iși limitează contactele cu fac
tori de conducere, cu secretarii or
ganizațiilor și in ce măsură discută 
cu oamenii, cu membrii și nemem
brii dc partid. De asemenea, in 
mai mare măsură trebuie să de
prindem instructorii să nu se re
zume la fapte mărunte, ci să se
sizeze aspectele semnificative, pro
blemele fundamentale, verigile ho- 
târîtoare, pentru ca informările lor 
să constituie cu adevărat un sprijin 
efectiv in activitatea organelor de 
partid ; totodată, le cerem să infor
meze și despre felul cum au in
tervenit pentru remedierea unor 
lipsuri, pentru depășirea unor di
ficultăți (firește, in limitele com
petenței, lor). . -V -i”

practica muncii țțq ,;parti£ 
(ace;_paițe. de asemenea,,.parUcț-

le probleme cu .........
general. De asemenea, _________
că ținerea audiențelor de către se
cretarii și membri af biroului ju
dețean e la noi o regulă strictă 
a cărei încălcare nu se admite sub 
nici un motiv. In această ordine de 
idei, merită a fi menționată moda
litatea folosită de membrii birou
rilor Comitetului municipal de 
partid Giurgiu și Comitetului oră
șenesc de partid Oltenița, care se 
deplasează in întreprinderi primind 
pe solicltanți chiar in unitățile res
pective.

Desigur, sint greu de cuprins 
într-un singur articol toate moda
litățile și metodele folosite cu bur.e 
rezultate pentru cunoașterea vieții, 
a realităților. Oricare ar fi mijloa
cele și căile alese, principalul e 
insă a ține seama că viața se cu
noaște nu din birou și nu prin hir- 
tii, ci pe teren și prin oameni, că 
realitățile trebuie privite întotdea
una obiectiv, așa cum sint ele. im- 
plicînd acțiunea practică, opera
tivă, pentru mereu mai bine.

Gheonjhe MARINESCU 
secretariat. Comitetului județean 
i'nov al P.C.R;

------------ Iu----7,.:' •' r,'i——
în legătură cu experiența organizațiilor de partid pe tărimul per

fecționării stilului lor de muncă, mai vedeți: o „Organizația de partid 
— conducător politic, nu dispecer economic" („Scinteia" nr. 9894) 
• „Muncă vie, concretă cu oamenii" („Scinteia" nr. 9899).

în confruntare;
SCRISORI și £<W»

X '———r~——:—:——------------—-—- -———•

Un „răspuns 
sănătos" - 
în numele 
sănătății

Râspunzînd la o scri
soare care sesiza a- 
numite deficiente in 
activitatea dispensa
rului Întreprinderii de 
utilaj petrolier Tir- 
goviște. Direcția sani
tară a Consiliului 
popular județean Dîm
bovița a trimis redac
ției un răspuns con
cret și cuprinzător
— s-ar putea spune 
un ..răspuns sănătos". 
Astfel, se arată că 
s-a pus ordine in pri
vința muncii, medi
cilor. stabilindu-se un 
program unitar, cu ore 
și ture precise. Pen
tru a nu se mai pro
duce perturbatii in ac
tivitatea dispensarului, 
medicii acestuia au 
fost degrevați de sar
cina consultării ele
vilor de la Centrul 
școlar metalurgic Tir- 
goviște. aceștia fiind 
repartizați pentru con
sult la dispensarul’ 
școlar nr. 1. Totodată, 
in răspuns se arată că 
s-au asigurat, prin de
plasarea unor medici 
specialiști din oraș în 
uzină, consultații de 
specialitate, de aseme
nea repartizate pe 
zile precise. In scopul 
imprimării unui carac
ter organizat activită
ții profilactice p° care 
trebuie să o desfășoa
re medicii dispensaru
lui pe teren, la locu
rile de muncă, s-a sta
bilit. împreună cu la
boratorul de medicina 
muncii de la cen
trul sanitar anti
epidemic, un program 
precis, cu sarcini și 
termene, care urmea
ză a fi analizat lunar. 
„Considerăm câ as
pectele critice sem
nalate în scrisoare
— se spune în În
cheierea răspunsului
— ne-au fost d° 
un real folos pentru 
remedierea deficien
țelor din activitatea 
dispensarului medi
cal".

Despre respon
sabilitatea civi
că □ cuvînîului 

scris
Conținutul unei scri

sori sosite la redacție 
lăsa impresia că au
torul ei are un foarte 
pronunțat simt critic 
și nu poate trece nepă
sător pe lingă diferite 
lipsuri si neajunsuri. 
Din afirmațiile sale 
reieșea că primarul și 
alți lucrători ai con
siliului popular din 
comuna Fărcașele. ju
dețul Olt, nu sint buni 
gospodari, se poartă 
necuviincios cu locui
torii ș.a.m.d. Scrisoarea 
a fost trimisă Comite
tului județean Olt al 
P.C.R. Răspunsul, în
tocmit pe baza unor 
cercetări temeinice, ne 
pune in fața unui fapt 
puțin obișnuit, ceea ce 
ne-a determinat să-1 
inserăm la această ru
brică. Situația consta
tată pe teren este in 
totală contradicție cu 
cea prezentată de auto
rul scrisorii. Comuna
— se arată in răspuns
— este bine gospodă
rită ; anul trecut a ocu
pat locul al II-lea pe 
județ in întrecerea din
tre localități, realizing 
economii prin muncă 
patriotică de peste ju
mătate milion lei, iar 
anul acesta valoarea 
lor depășește pină 
acum stima de 200 000 
lei. In răspuns se 
precizează, de ase
menea, că scrisori 
cu conținut iden
tic au fost trimise și 
altor publicații, fapt 
ce a determinat ca ele 
să fie analizate in a- 
dunări gene’rale ale 
sătenilor, pentru ca 
aceștia să-și spună 
deschis opinia, in 
legătură cu activi
tatea celor pe care 
i-au ales. Cu a- 
c< st prilej a reieșit că 
o'i aleși să ocupe 
de treburile comunei 
J- bucură de riima si 
respectul obștii, iar 
afirmațiile difi scrisori 
nu erau altceva decit 
calomnii.

Nu insistăm asu

pra inadvertențelor 
dintre afirmațiile din 
scrisoare și reali
tate. Subliniem doar 
că a sesiza, a-ți ex
prima in scris opi
nia implică pentru fie
care cetățean o înaltă 
responsabilitate civică, 
inclusiv răspunderi le
gale.

Se putea 
economisi 

o scrisoare...

După ce iși expri
mă mulțumirea pen
tru modul in care a 
fost tratat la Geoagiu 
Băi. pentru condițiile 
de însănătoșire cioate, 
cititorul nostru Tudor 
Nicolae, pensionar din 
comuna Costești, jude
țul Argeș, relatează u- 
nele lipsuri referitoare 
la gospodărirea sta
țiunii. El arată că sint 
lucruri care, la prima 
vedere, n-au prea 
mare importanță, dar 
care lasă un gust 
amar celui venit aici 
să-și refacă sănătatea. 
Oficiul județean de 
turism Hunedoara a 
comunicat redacției 
că ..in urma sesizării 
făcute in luna mai, 
întreg personalul sta
țiunii a participat la 
curățirea tuturor spa
țiilor verzi din locali
tate. Pe marginea alei
lor au fost instalate 
coșuri metalice pentru 
colectarea resturilor 
de ambalaje șj a gu
noiului : vilele au fost 
dotate, in același scop, 
cu tomberoane cu ca
pac... Curățenia in sta
țiune este asigurată in 
prezent de 3 lucrători 
ai E.G.C.L.-Orăștie“. 
In încheiere se sub
liniază că „O.J.T. 
Hunedoara — Deva va 
urmări buna desfășu
rare a activității din 
stațiune".

Ceea ce. desigur, 
este bine. Și ceea ce 
trebuia să facă, de fapt, 
ip cadrul atribuțiilor 
ce le are. fără să mai 
fie nevoie de o sesi
zare.

Neculal ROȘCA *■

CLUJ (Corespondentul „Scîn- 
teii“, Alex. Mureșan)., Anul tre
cut, la întreprinderea „Triumf" 
din Cluj exista un spațiu de 
producție disponibil de aproape 
1 000 mp. In prezent, datorilă 
hărniciei și priceperii unui grup 
de proiectahți și muncitori din 
întreprindere, pe aproape jumă
tate din aceste spații au fost 
montate utilaje realizate în ca
drul acțiunii de autoutilare. Ast
fel, la atelierul de piese sinte- 
rizate au fost proiectate și exe

cutate 3 cuptoare tunel pentru' 
sinterizarea pieselor feroase 
și neferoase. La atelierul de ce
ramică pentru bujii auto a fost 
construit, de asemenea, un cup
tor pentru arderea glazurii izo
latorilor și un cuptor cu vatră 
mobilă pentru arderea unor pie
se superaluminoase. In același 
timp, tot cu forțe proprii a fost 
construită o mașină de debavu- 
rat și s-au montat 2 mașini de 
prelucrat prin electroeroziune.

I

Colectivul întreprinderi» de 
confecții Bacău acordă o atenție 
deosebita diversificării produc
ției și îmbunătățirii calității a- 
cesteia. De la începutul anului 
și pină acum, aici au fosl 
introduse in fabricație aproape 
50 de noi modele de confec
ții : sacouri bărbătești, parde- 
sie pentru femei, pantaloni su- 
praelastici pentru băieți și fete, 
costumașe . ...
și modele noi de lenjerie, 
menționat .1 :" ' -. -
sint realizate din țesături spe
cifice sezonului, ușoare, rezis
tente la purtat. Este meritul 
creatorilor de aici, care s-au 
străduit să țină pasul cu moda, 
cu cerințele cumpărătorilor. To
varășul inginer A. Silvestru, 
directorul întreprinderii, ne spu
nea că specialiștii de la secto
rul de creație sint preocupați, 
in aceste zile, de alcătuirea li
nei colecții de noi modele de 
confecții care vor fi prezentate 
la viitoarea expoziție de la 
București, urmind ca la cererea 
comerțului ele să fie introduse 
in fabricație. In același timp, 
colectivul de muncă al între
prinderii băcăuane este preocu
pat să realizeze un volum spo
rit de produse de calitate tot 
mai bună în acest scop, in sec
ții și ateliere au fost luate mă
suri speciale. Se lucrează intens 
la proiectarea și reproiectarea 
unor produse, la unificarea unor 
tehnologii de fabricație, la or
ganizarea mai rațională a locu
rilor de muncă etc. Ca urmare 
a acestor eforturi, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii de aici 
au reușit să realizeze cu 8 
luni și jumătate mai devreme 
sarcinile d;
neau 
lului

pentru copii, precum 
• ’’ : ' De

că toate confecțiile

plan ce le reve-
pe primii 4 ani ai aclua- 

cincinal

Gheorrhe BALTA
corespondentul „Scinleii”

/----------------
La Hotel Parc din 

Drobeta Turnu-Seve- 
rin solicit in fugă ad
ministratorului :

— Vă rog, urgent o 
mașină, pierd trenul 1 

în clipele următoa
re. geamantanul era 
coborit val-virtej de 
u.i comisionar și scoa 
afară din hotel, unde 
un taxi aștepta la 
scară.

Cinci minute mai 
tirziu, întreb la tele
fon :

— Unitatea de cu
rățat covoare ? Am 
un covor...

Da. imediat !
A trebuit să mă 

dcsconspir, pentru că 
altfel veneau cei de la 
cooperativă să-mi ia 
covorul de la hotel.

...Orșova. Intru in 
noul complex mește
șugăresc din locali
tate : Vreau să co
mand o pereche de 
pantofi. Cind sint 
gala ?

' — Peste 5—6 zile,
zice meșterul.

— Cite reclamați! a- 
veți de la începutul 
anului și pină acum ?

— Două. Ba nu, 
trei...

La jumătatea dru
mului dintre Orșova 
și Drobeta Turnu-Se- 
verin e un sat de va
canță care găzduiește 
sute de copii. Intru 
intr-o căsuță. întreb 
un puști de vreo 10 
ani:

— Cine a făcut casa 
asta in care stai ?

— Tata — zice puș
tiul.

Pentru cei mai mici 
cetățeni ai municipiu
lui, consiliul popular 
municipal împreună 
cu muncitorii Între
prinderilor din Dro
beta au amenajat un 
sat de vacanță.

Acum, cit e vara de 
lun'Tă, părinții multor 
eonii iși pot vedea li
niștiți de treburi.

fu așezare—vecine, 
ca rezultate—la mare distanță

în județul Galați alnt două coo- 
pri.itive agricole învecinate — Bâleni 
si Corni -- care, deși dispun dc te
renuri cu aceeași fertilitate și au n- 
coiași grad de mecanizare a lucră
rilor, Intre rezultatele lor do produc
ții- .și economice sint diferențe fonrto 
mari. In ulLlmii trei ani, bunăoară, 
producțiile medii la hectar obținute 
dn cooperativa agricolă Bâleni nu 
fost mm mari docil colo realizate la 
Corni, in medie cu 700—1 200 kg griu, 
400—1 000 kg porumb și 300—800 kg 
floarea-soarelui.

Cum au acționat în acest an con
siliul de conduceri' și specialiștii coo
perativelor agricole din Corni ca să 
realizeze o cotitură in efectuarea lu
crărilor șl, pe această bază, recolte
le să sporească la nivelul celor ob
ținute de cooperatorii din Bălani ?

Deși culturile prăsitoare sînt abia 
lo începutul dezvoltării lor, in ver
dele crud al lanurilor se poate des
cifra încă de pe acum nivelul recol
telor ce se vor obține. Se poate a- 
firma cu certitudine că la Băjeni se 
vor obține, din nou, recolte mult mai 
mari decit la Corni. Această situa
ție ne oferă prilejul să analizăm 
modul cum se muncește la fiecare 
din aceste unități.

Pentru producția acestui an, atit la 
cooperativa agricolă din Bâleni, cit 
și cea din Corni trebuie să se exe
cute aceleași lucrări agrotehnice. A- 
n a liza comparativă a modului cum au 
fost executate ele pune in lumină cî- 
teva diferențieri. Prima se referă la 
respectarea perioadei optime de se
mănat. La toate culturile de bază, in 
cooperativa agricolă Corni semăna
tul s-a încheiat cu una sau două săp
tămini mai tirziu decit la cea din 
Bâleni. De asemenea, la Corni din 
cele 2 900 ha cultivate cu griu, po
rumb și floarea-soarelui au fost fer
tilizate număi 90 ha cu îngrășămin
te chimice și 80 ha cu îngră
șăminte naturale, in timp ce la 
Bâleni s-au aplicat îngrășămin
te azotoase, fosfatice și natu
rale p° toată suprafața. La fel stau 
lucrurile și la crbicidarea griului. 
De ce această situație ? Consiliul de 
conducere al cooperativei agricole din 
Corni a prevăzut minimum de chel

tuieli pentru producția anului cu
rant. Astfel, (ieși Htatul acordă cre
dite po termen scurt peni ni reali
zarea producției curente, numai 10 
la sută din aceifte sumo nu fost uti
lizate. Bineînțeles, economia s-a fă
cut pe seama îngrășămintelor chimi
ce. h erbicidelor șl normelor de rh- 
mință folosite la semănat. Dar eco
nomiile la cheltuielile de producție 
nu trebuie să t>o facă pe seama re-

FAȚĂ ÎN FAȚĂ : DOUĂ 
COOPERATIVE AGRICOLE, 

DOUA MODURI DE A LUCRA 
PAMÎNTUL, DE A ÎNTREȚINE 

CULTURILE

nunțăril șl reducerii unor lucrări 
absolut necesare și de care depinde 
nivelul recoltei. O asemenea optică 
trădează un mod de gindire economic 
insuficient de matur.

La culturile prășitoare, nivelul re
coltelor este hotărît în mare măsură 
de executarea la timp și de cea mai 
bună calitate a lucrărilor de întreți
nere. Deci acum este momentul să 
8e intervină pentru sporirea recoltei. 
Cum se fac aceste lucrări ? Am 
parcurs pe jos mai mulți kilometri 
pe terenurile celor două cooperative. 
Deosebirile intre modul cum au fost 
făcute prașilele in cele două unități 
sint evidente la tot pasul. La Bă- 
loni, lanurile de porumb și floarea- 
soarelui sint curate ca oglinda, iar 
plantele sint viguroase și se dezvoltă 
bine. Secretul ? „Toată lumea parti
cipă la prășit, cind stabilim că tre
buie făcută această lucrare" — ne 
spune Alecu Crăciun. președintele 
cooperativei din Bâleni. Cu totul alt
fel se prezintă culturile la Corni. 
Porumbul e pirpiriu, iar floarea-soa
relui are densitate reducă. Deși Co- 
man Turturică, inginerul-șef al coo
perativei, susține'că s-au făcut două 
prașile manuale, porumbul are multe

buruieni, ca șl cum n-nr fi fost pră
șit niciodată* Mal mult, lanurile au 
un aspect mozaica!. Rinduflle pră
șite alternează cu cele pline de buru
ieni, „Sint nle celor Intirzlați — ne 
explică inginerul-șef. N-uvom ce 
face, lntrucit 80 lucrează In acord 
global". Că bc lucrează in acord nu 
Înseamnă că fiecare face lucrările 
dună bunul plac.

Tonte aceste elemente, care prefi
gurează că și in acest an la coope
rativa agricolă din Corni se vor 
realiza producții sub posibilități, re
liefează două concepții de lucru dife
rite. Prima, la cooperativa agricolă 
din Bfilenl — respectarea cu Btrlc- 
tețe a agrotehnicii specifice fiecărei 
culturi, ale cărei roade se oglindesc 
în nivelul recoltelor constant mari 
obținute- de această unitate : a doua
— la cooperativa agricolă din Corni
— un spirit de economie greșit în
țeles cind este vorba de asi
gurarea tuturor condițiilor de 
care depinde realizarea produc
țiilor planificate. Diferențele de 
recoltă dintre cele două unități au 
o explicație precisă, care nu se re
feră la condițiile climatice nefavora
bile, ci la carențele care există in 
aplicarea corectă a tehnologiei fiecă
rei culturi șl executarea la timp a 
tuturor lucrărilor. Aceasta dovedește 
că stă in puterea cooperatorilor și a 
specialiștilor de la Corni de a ob
ține producții și rezultate economice 
la nivelul celor realizate de coope
ratorii din Bâleni. Pentru aceasta 
trebuie trase maximum de învăță
minte. se cere să fie eliminate cu 
hotărire deficiențele care există In 
organizarea muncii, în activitatea de 
conducere, să se asigure condiții 
pentru executarea tuturor ludi'ărilor 
de întreținere de care depinde soar
ta recoltei din acest an. Și în frun
tea Întregii acțiuni pentru redresa
rea situației trebuie să se afle orga
nizația de partid, comuniștii din 
această cooperativă agricolă, care 
trebuie să militeze pentru dezrădă
cinarea concepțiilor greșite, să mo
bilizeze pe toți membrii cooperativei 
la executarea la timp și in bune 
condiții a tuturor lucrărilor.

Aurel PAPADIUC

------ PE SCURT, DIN ȚARĂ------
DE LA CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

MEHEDINȚI
In acest an, lucrînd in avans față 

de grafice, constructorii de pe șan
tierele de locuințe din județul Me
hedinți au dat in folosință 465 noi 
apartamente construite din fondu
rile statului și alte peste 400 apar
tamente realizate din fondurile 
populației, cu sprijinul statului in 
credite și execuție. Alte 3 blocuri 
cu 225 apartamente urmează să fie 
predate in curind „la cheie".

EISTEiȚA-NĂSĂUD

In stațiunea balneoclimaterică din 
Singeorz-Băi au fost date in folo
sință două noi baze de tratament 
medical. Ele sint dotate cu apara
tură și instalații moderne de elec- 
troterapie, termoterapie, hidrote- 
rapie, radiologie și 
creat astfel condiții 
celor -care vor beneficia de trata
ment medical in această stațiune să 
fie de trei ori mai mare decit anul 
trecut.

altele. S-au 
ca numărul

BRAȘOV
în Poiana Brașov s-a deschis cel 

mai important șantier al tineretu
lui din județul Brașov. Elevi din li
ceele Brașovului vor munci aici in 
serii de cite 16 zile pe întreaga pe
rioadă a vacanței, aducindu-și con
tribuția la construcția celor trei 
noi hoteluri care vor îmbogăți zes
trea stațiunii. Numeroși alți tineri 
din întreprinderile brașovene parti
cipă in timpul lor liber la muncă

voluntar-patriotică pe șantierul noii 
surse de apă a municipiului de pe 
Tărlung, la amenajarea zonei de a- 
grement de la Bartolomeu și la 
construirea Casei științei și tehnicii 
pentru tineret din Brașov.

ARAD

In urma unor ample lucrări de 
modernizare, in municipiul Arad au 
fost date in folosință o nouă linie 
dublă de tramvaie și patru benzi 
'de circulație pe Calea Romanilor și 
pe strada Karl Marx. In prezent, 
asemenea-lucrări se află in curs de 
execuție și pe Bulevardul Repu
blicii. in vederea introducerii in 
circulație a unui număr de 30 de 
tramvaie silențioase de mare capa
citate.

OLT
17 000 de tineri din satele județu

lui Olt participă voluntar, alături 
de țăranii cooperatori, la lucrările 
acrioole de sezon. Alte mii de ti
neri uteciști lucrează la ridicarea 
căminelor de nefamiliști ale între
prinderii de aluminiu Slatina și în
treprinderii de osii și boghiuri Balș, 
la 34 construcții școlare și 5 edificii 
social-culturale, la amenajarea de 
noi baze sportive și de agrement»

BRĂILA

La Făurei au fost terminate pro
bele tehnologice la rețeaua de ali
mentare cu apă potabilă. Este pen

tru prima oară cind locuitorii aces
tei așezări urbane din iriima Bără
ganului vor avea apă la robinet. 
La scurtarea termenelor de dare in 
folosință a primilor 8 kilometri de 
conducte, o contribuție importantă 
a adus-o munca patriotică a cetă
țenilor. Împreună cu vechea rețea 
de apă industrială, noua aducțiune 
deschide orașului Făurei perspec
tiva construirii unor unități econo
mice pentru valorificarea produse
lor agricole din împrejurimi.

SUCEAVA
La Vatra Dornei se desfășoară 

ample lucrări pentru amenajarea 
unei noi zone de odihnă și de a- 
grement pe dealul Runc. In pre
zent. prin munca voluntar-patrio- 
tică a cetățenilor, se execută căile 
de acces, aducțiunile de apă pota
bilă și conductele de canalizare. 
Au început lucrările și la o estradă 
pentru spectacole cultural artistice 
in aer liber.

PRAHOVA
în stațiunea Slănic-Prahova a în

ceput construcția unui complex sa- 
natorial de reumatologie. Noul o- 
biectiv va avea o capacitate de ca
zare de 250 de locuri, o bază mo
dernă de tratament — cabinete me
dicale, săli de gimnastică medicală, 
bazine, spații pentru împachetări 
cu nămol. De asemenea, sanatoriul , 
este prevăzut cu un bloc alimen
tar — săli de mese, laboratoare, 
depozit frigorific.

Am mers mai de
parte. 'fată cantina 
grupului de șantiere 
„Porțile de Fier". Aici 
iți dai seama mai bine 
ca oriunde de rostul 
și importanța unui 
serviciu organizat pen
tru public. Adminis
tratorul ne pune in 
temă :

— Șantierele sint 
risipite in tot județul. 
Imaginați-vă că așe
zăm pe me^e, spălăm 
și așezăm din nou pe 
mese 12 000 de farfu-
gu aga;:..l-x... jj1. r=g

— Nivelul calitativ 
al serviciilor oferite 
publicului — ne spu1 
nea tovarășul Gh. 
Balica, președintele 
U.J.C.M. — trebuie 
judepat in funcție de 
capacitatea și mobili
tatea acestora de a se 
adapta mereu noilor 
cereri ce decurg din 
schimbările survenite 
in structura populației 
respective. Astăzi, în 
Drobeta Turnu-Seve- 
rin, 36.4 la siftă din 
populație este alcă-

■ . „ui jAgutaja

unui asemenea obiect 
formează un simplu 
număr de telefon și, 
cu operativitate ma
ximă, specialistul se 
prezintă la fața 
locului. Economisirea 
timpului cetățeanului 
a constituit sensul 
preocupărilor noastre 
de pină acum și va 
jalona — se înțelege 
— eforturile noastre 
in continuare.

...Faptul că organiza
torii serviciilor publi
ce mehedințene pof

tea organizațiilor de 
servicii. A fost gre
șeala noastră, pentru 
că tocmai aceste car
tiere sînt perimetrele 
cele mai aglomerate 
ale orașului. Iată de 
ce, în anii 1974—1975, 
majoritatea investiții
lor vor fi destinate 
dotării acestor cartie
re cu complexe noi de 
servire publică. Pen
tru viitorul apropiat 
avem însă și alte in
tenții : vom înființa,

Nici mîine nu e tirziu...
SERVICIILE PENTRU POPULAȚIE Șl PREFERINȚELE PUBLICULUI 

LA DROBETA TURNU-SEVERIN

rii pe zi. în ziua a- 
ceea, cantina oferea 
muncitorilor; la prinz 
și seara, 7—8 feluri de 
mincare. La alegere.

La Drobeta Turnu- 
Sevcrin am discutat 
pe îndelete cu direc
tori sau cu șefi de 
servicii de la între
prinderile comerciale 
locale, cu șefi de can
tine, de organizații 
turistice, cu responsa
bili de tabere pentru 
copii, cu președintele 
și vicepreședintele u- 
niunii județene a coo
perativelor meșteșu
gărești, cu nenumărati 
lucrători din sectoa
rele servirii publice. 
Ne-au atras atenția, 
din capul locului, 
franchețea cu care 
s-au purtat dialogu
rile respective, exi
gența pe pare parte
nerii noștri de discu
ție o aveau față de 
propria lor activitate.

tuită din persoane in
tre 15 și 34 de ani ; 
70 la șută din locui
tori lucrează in pro
ducție (restul fiind 
copii, bătrini, elevi). 
Ținind seama de aces
te caracteristici — ti
nerețea populației și 
gradul de încadrare a 
ei in procesul muncii 
— am deschis (ori am 
analizat posibilitățile 
de a deschide in vii
torul apropiat) o se
rie de unități de ser
vire la domiciliu, u- 
nele unități publice 
capabile, prin modul 
lor de funcționare, să 
rezolve operativ soli
citări din cele mai 
diverse. Recent am or
ganizat mai bine și sec
țiile de meseriași care 
întrețin în perioada de 
garanție articolele de 
uz gospodăresc. Fără 
să facă nici un drum, 
fără nici o pierdere 
de timp, beneficiarul

nesc de la analiza 
structurii și preferințe
lor populației este, de
sigur, pozitiv, oferind 
totodată garanția că și 
in continuare se vor 
aduce îmbunătățirile 
pe care și le doresc 
atit ei, cit .și cetățenii. 
Pentru că, deși s-au 
obținut unele realizări 
evidente, mai sint încă 
destule de făcut in a- 
cest important sector. 
Iar pentru îmbunătă
țiri și perfecționări, 
nici miine nu e prea 
tirziu...

Revenind la struc
tura populației și a 
serviciilor, la ampla
sarea acestora din 
urmă pe teritoriul mu
nicipiului. tov. Gh. 
Balica apreciază :

— Construirea car
tierelor noi — cum ar 
fi Crihala, Kiseleff și 
Cet-Nord — s-a des
fășurat așa de repede, 
Incit a luat-o înain-

de pildă, un sector 
puternic, Încadrat cu 
oameni care pot fi 
chemați la domiciliu 
pentru prestarea unor 
munci gospodărești.

îmbunătățirea servi
rii publicului, experi
mentarea unor forme 
noi în acest scop sini 
caracteristica activi
tății și altor compar
timente de interes ge
neral : industria lo
cală, comerțul, trans
portul în comun și 
alte întreprinderi și In
stituții publice. Pentru 
economisirea timpului 
liber al solicitantului, 
comerțul local a mă
rit numărul unităților 
care servesc pe . loc 
sau trimit la domici
liu preparate și seml- 
preparate culinare. 
Structura populației a 
Impus comerțului ali
mentar să organizeze 
mai multe localuri de

consum tip expres, 
cantine puternice, bu
fete de incintă. Tova
rășul Ion Prundeanu, 
contabilul-șef de la 
I.C.S. „Alimentara", 
ne-a vorbit mai pe 
larg despre o formă de 
servire care obține 
la Drobeta Turnu-Se- 
verin rezultate bune : 
cu acordul autorități
lor locale, I.C.S. a a- 
menajat in incinta 
marilor unități econo
mice magazine alimen
tare. Aprovizionarea 
muncitorilor se face, 
după comandă. în ci- 
teva minute. Am vizi
tat un asemenea ma
gazin. Nu există o a- 
provizionare preferen
țială față de magazi
nele din oraș, dar ori- 
cind aici ge pot găsi 
mărfurile cele mai des 
solicitate: «țarne, me
zeluri, brinzeturi, pii- 
ne, orez, zahăr. Meto
da (compromisă in 
alte orașe de ritmul 
inegal in care se face a- 
provizionarea) e avan
tajoasă: pe de o parte, 
oamenii nu se mai a- 
glomerează și nu-și 
mai pierd timpul prin 
magazine, după ieșirea 
din schimb.

Pe parcursul acestor 
rinduri. nu ne-am 
propus nici o clipă să 
tragem concluzia că in 
Mehedinți serviciile 
publice sint organi
zate fără cusur, că 
toate intențiile celor 
care le conduc cores
pund exact cu tonte 
cerințele locale. Dar 
în județ există, Ia toa
te nivelurile, o preo
cupare vădită pentru 
extinderea experienței 
acumulate, pentru per
fecționarea șl dezvol
tarea sectorului ser
viciilor, in scopul rea
lizării unui echilibru 
cit mai stabil intre 
cerer.e și ofertă.

Gh. GRAURE
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D^>â inminarea înaltelor distincții, cei doi președinți ișl string cu câldură mîinile

semnării
și a Minării unor

(Urmare din pag. I)

Cuvintarea președintelui
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. 1) realizarea

Cuvîntarea președintelui
Moktar Ould Daddah

La ceremonia semnării importante
lor documente ale prieteniei și co
laborării româno-mauritane și a in- 
minării înaltelor distincții 
parte tovarășii : Z...11 _______ _
Manea Mănescu. Gheorghe Cioară, 
Lâna Ciobanu, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Gheorghe Pană, Dumi
tra Popescu, Gheorghe Stoica, Ilie 
Verdeț, Ștefan Voitec, Cornel Burtică, 
Miron Constantinescu, Mihai Dalea, 
Mihai Gere, Ion Ioniță, Ion Pățan, 
Iosif Uglar, Ștefan Andrei. Gheor-

au luat
Emil Bodnaraș,

ghe Oprea, viceprim-ministru al gu
vernului, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat. George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, membri ai guvernului și alte 
persoane oficiale.

Au luat parte : Dah Ould Sidi 
Haiba, președintele Adunării Națio
nale a Republicii Islamice Maurita
nia. Sall Abdoul Aziz, secretarul or
ganizării și informării, responsabilul 
Permanenței naționale a Partidului 
Poporului din Mauritania, Hamdi 
Ould Mouknass, ministrul afacerilor 
externe, Sidi Ould Cheikh Abdal
lahi, ministrul planificării și dezvol-

tării industriale, Baro Abdoulaye, 
ministrul funcției publice și al mun
cii, și celelalte persoane oficiale 
care-1 însoțesc pe președintele Re
publicii Mauritania.

în încheierea solemnității au 
luat • cuvintul președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Moktar 
Ould Daddah.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Moktar Ould Daddah iși string djn 
nou cu căldură miinile, se îmbrăți
șează. Sint momente solemne, ex
presie a sentimentelor reciproce de 
inaltă stimă și prietenie dintre po
poarele român și mauritan.

tajului reciproc. în convorbirile noas- 
tr si in documentele semnate .•« 
afirmă voința comună de a acționa 
cu mai multă holărire pentru așe
zarea relațiilor internaționale pe o 
bâză nouă, pentru realizarea unei 
noi ordini economice Internaționale, 
pentru a pune capăt politicii impe
rialiste, colonialiste $| ncocolonialis- 
te, pentru respectarea dreptului fie
cărui popor la dezvoltare liberă, co
respunzător năzuințelor sale.

Doresc să exprim Încă o dată do
rința poporului nostru, a Partidului 
Comunist Român și a guvernului 
român de a acționa cu toată hotâ- 
rirea pentru a contribui la soluționa
rea problemelor complexe ale vieții 
internaționale In Interesul tuturor 
popoarelor, al cauzei păcii șl colabo
rării. îmi exprim dorința și convin
gerea că guvernele și partidele noa
stre, reprezentanții noștri vor con-

lucra tot mal strins In 
ac'stor obiective.

Primirea călduroasă pe 
făcut-o locuitorii patriei ............. ...
Capitală șl peste Iot unde ați fost, 
constituie o expresie a dorinței sale 
de a dezvolta relațiile do colaborare 
și prietenie cu poporul mauritan, o 
expresie a sentimentelor de priete
nie față de dumneavoastră.

Aș dori să vu mulțumesc încă o 
dată pentru invitația adresată de a 
vizita Mauritania. Vă rog să duceți 
cu dumneavoastră sentimentele prie
tenești și frățești ale poporului ro
mân față de poporul prieten mauri
tan.

Urez
succese 
voltării 
dente, a bunăstării și fericirii !

Doresc să urez o bună colaborare 
între partidele și popoarele noastre !

Dumneavoastră vă doresc să con
duceți poporul mauritan pe calea bu
năstării și fericirii ! (Aplauze).

(Urmare din pag. I) poporul

carc V-au 
mele, In

poporului mauritan prieten 
tot mal mari pe calea dez- 
economico-sociale indepen-

Semnarea unor acorduri
româno-mauritane

La Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Internațio
nale au fost semnate, marți după- 
amiază, acorduri de colaborare și 
cooperare economică în domeniul 
geologic, minier, petrolier, siderurgic, 
in domeniul pescuitului oceanic, pre
cum și în domeniul industrializării 
cărnii între România și Mauritania. 
A fost semnat, de asemenea, un 
acord pentru deschiderea unei linii 
de credit pe care România ii acordă 
Mauritaniei.

Documentele au fost semnate de 
Ion Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, și de Sidi Ould Cheikh Ab
dallahi, ministrul planificării și dez
voltării industriale.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu, și ministrul afacerilor 
externe al Republicii Islamice Mau
ritania, Hamdi Ould Mouknass, au 
semnat, marți dupâ-amiază, la Bucu
rești Acordul pentru desființarea vi
zelor și Programul de schimburi in 
domeniile invâțămintului, ‘științei și 
culturii pentru anii 1974—1976 între 
România și Mauritania.

In aceeași zi, George Macovescu și 
Sidl Ould Cheikh Abdallahl, minis
trul planificării și dezvoltării indus
triale al Republicii Islamice Mauri
tania, au semnat Convenția sanitar- 
voterinară intre cele două țâri.

(Agerpres)

otita încredere pentru binele acestui 
popor I Am văzut pretutindeni pe 
unde am trecut In ce fel vă pre
ocupați de hrana acestui popor, de 
a-1 educa, de a-1 îngriji, de a-i oferi 
locuințe, intr-un cuvint, de a-1 da tot 
coca ce iși poate dori un popor, a- 
dică bunăstarea generală.

Po de altă parte, datorită acoRtcl 
vizite am putut descoperi originali
tatea experienței dumneavoastră și 
gradul său do evoluție In toate do
meniile. Vă spuneam in această di
mineață, cu toată modestia, că nu 
mă așteptam să văd ceea ce am 
văzut. Știam că ați înfăptuit pro
grese fn numeroase domenii, dar rea
lizările dumneavoastră — și eu nu 
le apreciez docit prin prisma celor 
văzute de mine — sint extrem de 
importante, fie că este vorba de a- 
gricultură, de industria grea sau 
ușoară, de domeniul infrastructurii 
și al transporturilor. Noi am putut 
lua cunoștință de experiențe care 
arată că nu v-ați pierdut timpul. In 
pofida diferențelor referitoare la 
condițiile geografice, de climă, sau 
care țin de evoluția istorică, tot 
atitea condiții care diferențiază țara 
dumneavoastră de țara noastră, ceea 
ce am văzut la dumneavoastră ne 
încurajează deoarece am atins cu 
propria noastră mină xceea ce poate 
reaiiza, in ciuda tuturor dificultăți
lor, un popor unit, încrezător in pre
zentul și viitorul său.

Domnule președinte,
Am fost, intr-adevăr, toți maurila- 

nienii pe care i-ați primit atit de 
bine, profund mișcați de toate măr
turiile de simpatie și prietenie pe 
care le-am inlilnit, la toate nivelu
rile, in rindul poporului dumnea
voastră. Intr-adevăr, la nivelul dum
neavoastră înșivă, domnule președinte, 

> la nivelul conducerii, este un lucru 
normal să fie bine primiți oaspeții 
și să li se ofere ospitalitatea ; insă 
cind este vorba de manifestarea de 
prietenie, de .simpatie, in mici car
tiere, in sate — deoarece am avut 
privilegiul de a vizita și aceste locuri 
— unanimitatea acestor gesturi ne-a 
impresionat profund. Sint Încredin
țat că poporul mauritanian. mobili
zat el însuși in cadrul partidului său, 
Partidul Mauritan al Poporului, a- 
tunci cind va avea privilegiul să vă 
primească, vă va dovedi întreaga 
stimă, întreaga considerație, Întreaga 
admirație pe care o nutrește față dd

dumneavoastră și ‘față de 
dumneavoastră.

Sini convins că, cu toată 
inia noastră, nu vom reuși 
lăm capacitatea dumneavoastră in 
materie de ospitalitate și amabilitate. 
Vom face insă tot ce ne va sta in 
putință.

In sfirșit, aș dori să spun cit de 
mult am fost frapați de apropierea 
foarte mare, ca - să nu spun simili
tudinea, dintre, punctele noastre de 
vedere * / 2 . ’’ .
Inclusiv cele ale vieții internaționa
le. Mai Înainte, noi nu ne-am con
certat asupra acestor probleme, dar 
am fost frapați, o mărturisesc in 
modul cel mai șinccr, de faptul efi, 
cu excepția cilorva nuanțe foarta 
mici, ați fi putut vorbi despre aces
te probleme în locul nostru, după 
cum noi am fi putut vorbi in locul 
dumneavoastră, întrucit și unii șl 
alții exprimăm aproximativ același 
lucru. Aceasta este o garanție supli
mentară a dezvoltării fericite, In in
teresul reciproc al celor două popoa
re, a cooperării noastre pe care o 
inaugurăm astăzi, cooperare ce vă 
datorează mult, domnule președinte, 
deoarece din capul locului, de la 
primele contacte, dumneavoastră ați 
spus că trebuie ca această vizită să 
ducă la rezultate pozitive, foarte po
zitive, la care de fapt am șl ajuns. 
Fără îndoială, și in această privință 
am fost in întregime de acord cu 
dumneavoastră.

Așadar, domnule președinte, lngă- 
duiți-mi incă o dată să reînnoiesc sin
cerele mele mulțumiri, dumneavoas
tră personal, încântătoarei doamne 
Ceaușescu, poporului dumneavoastră, 
conducerii partidului și stalului, 
pinâ la militanții de la bază, care 
cu toții, cu delicatețe și căldura, au 
făcut totul pentru ca vizita noastră 
să fie plăcută, să putem duce cu noi, 
din această vizită, o amintire de 
neuitat. /

Așadar, încă o dată, domnule pre
ședinte, vă mulțumesc ! Aș putea, 
desigur, să vorbesc incă mult, deoa
rece inima mea este aceea care 
vorbește, iar nu numai limba. Nu 
doresc să vă răpesc și mai mult 
timp. Sint Insă încredințat că dum
neavoastră credeți in sinceritatea 
sentimentelor mele de prietenie, 
care sint, totodată, acelea ale soției 
mele și ale întregii delegații mauri- 
taniene.

Sint încrezător în viitorul cooperă
rii noastre și vă mulțumesc din su
flet ! (Aplauze).

bunăvo- 
sâ ega-

față de problemele majore.

Marti, 25 iunie, s-au încheiat con
vorbirile oficiale intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și Moktar Ould Daddah, secretar 
general al Partidului Poporului din 
Mauritania, președintele Republicii 
Islamice Mauritania.

Noua intilnire româno-mauritană 
la nivel inalt a prilejuit continuarea 
dialogului — început sub cele mal 
bune auspicii, intr-o atmosferă de 
caldă cordialitate și înțelegere reci
procă — consacrat examinării căilor 
de dezvoltare pe multiple planuri a 
raporturilor de prietenie și colabo- 

j rare dintre cele două țări, partide si 
popoare, a conlucrării in principalele 
probleme ale vieții internaționale, in 
slujba edificării unei lumi mai bune, 
mai drepte, a cauzei păcii, înțelegerii 
și cooperării intre națiuni.

La convorbiri au participat :
Din partea Reoublicii Socialiste 

România : Emil Bodnaraș. membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat. Lina Ciobanu, membru al 
Comitetului Executiv

P.C.R., președinta Consiliului Națio
nal al Femeilor, Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mi
ron Constantinescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Marii 
Adunări Naționale, Iosif Uglar, mem
bru supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Comi
tetului pentru consiliile populare, 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al 
guvernului, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe. VasilePun- 
gan, consilier al președintelui repu
blicii. Larisa Munteanu, secretar al 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor. Gheorghe Dobra, 
prim-adjunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei. Ion Moangă, 
ambasadorul României in Republica 
Islamică Mauritania ;

Din partea Republicii Islamice 
Mauritania : Dah Ould Sidi Haiba, 
președintele Adunării Naționale. Sail 
Abdoul Aziz, secretarul organizării și 
Informării, responsabilul Permanen
ței naționale a Partidului Poporului 
din Mauritania, Hamdi Ould Mouk
nass, ministrul afacerilor externe,

Sidi Ould Cheikh Abdallahi. minis
trul planificării și dezvoltării indus
triale, Baro Abdoulaye, ministrul 
funcției publice și al muncii. Moha
med Aii Cherif, secretar general al 
Președinției Republicii, Sidi Bouna 
Ould Sidi, ambasadorul Republicii Is
lamice Mauritania la București. Sa- 
degh Ould Didia, membru al Comi
tetului Permanent al Uniunii Munci
torilor din Mauritania, Bal Moha
med El Bechir, consilier al afaceri
lor regionale al președintelui repu
blicii, Isahc Ould Ragel, directorul 
geologiei și minelor, Mohamed Si- 
dya Ould Bah, directorul socie
tății ,.Covima“, și Ahmed Ould 
Sid Ahmod, funcționar în Ministerul 
Afacerilor Externe.

Convorbirile româno-mauritane au 
luat sfirșit prin hotărîrea de a se 
adopta Declarația solemnă comună. 
Acordul de cooperare economică și 
tehnică. Protocolul de colaborare în
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Poporului din Mauritania, 
Comunicatul comun și alte documen
te care consfințesc rezultatele întîl- 

intre conducătorii de partid 
celor două

Marți dimineața, după încheierea 
convorbirilor oficiale româno-mauri
tane la nivel inalt, care au consem
nat voința reciprocă de a marca 
un moment nou in colaborarea 
dintre popoarele, partidele si țări
le noastre, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Moktar 
Ould Daddah au făcut o vizită prin 
Capitală — in mari cajdlerd de lo
cuințe și întreprinderi industriale.

Cei doi șefi de stat au fost înso
țiți de tovarășii Gheorghe Cioară, 
primarul general al Capitalei, 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, și ge- 
neral-locotenent Constantin Popa.

La vizită au luat parte, de ase
menea, Dah Ould Sidi Haiba, pre
ședinte al Adunării Naționale, Sail 
Abdoul Aziz, secretarul organi
zării și informării, responsabilul 
Permanenței naționale a Partidului 
Poporului din Mauritania, Hamdi 
Ould Mouknass, ministrul afaceri
lor externe, Sidi Ould Cheikh Ab
dallahi, ministrul planificării și dez
voltării industriale, Baro Abdoulaye. 
ministrul funcției publice și al mun
cii, Mohamed All Cherif, secretar 
general al Președinției Republicii, 
alte persoane oficiale care îl însoțesc 

_pe președintele Mauritaniei.
Primul obiectiv al vizitei l-a con

stituit cartierul Titan. De-a lungul 
traseului, mii de cetățeni au ținut 
să întimpine cu toată căldura pe 
cei doi președinți, să exprime bucu
ria față de vizita șefului sta
tului mauritan in țara noastră — 
manifestare elocventă a politicii ac
tive de colaborare și înțelegere intre 
toate popoarele, promovată de Româ
nia socialistă.

La intersecția dintre bulevardele

(Urmare din pag. I)

Dorind să participe activ la stabilirea, 
consensul general al tuturor statelor, a unor noi 
principii și linii directoare in concordanță cu 
normele fundamentale ale dreptului Internațio
nal, care să guverneze utilizarea generală a ma
teriilor prime și resurselor de energie ;

I. PROCLAMA VOINȚA ȘI HOTĂRÎREA LOR 
COMUNA : de a lărgi și adinei relațiile lor prie
tenești și de cooperare in domeniile politic, eco
nomic, științific, tehnologic și cultural ; de a 
dezvolta pe baze reciproc avantajoase, colabo
rarea economică in multiple domenii, de a ex
tinde schimburile comerciale, perfecționind 
metodele și instrumentele desfășurării acestora, 
și de a extinde cooperarea industrială, in sco
pul valorificării depline a resurselor lor natu
rale : de a facilita și incuraja dezvoltarea schim
burilor și de a perfecționa căile de cooperare 
in domeniile învățămintului, pregătirii de cadre, 
științei, culturii, artelor și sportului, promovind 
prin aceasta înțelegerea și prietenia dintre po
poarele celor două națiuni ;

II. PROCLAMA VOINȚA LOR COMUNA DEA 
AȘEZA RELAȚIILE DINTRE ELE, PRECUM 
ȘI RELAȚIILE CU TOATE CELELALTE STA
TE, pe următoarele principii :

1. Dreptul sacru al fiecărui stat la existență, 
la independență, libertate și suveranitate națio
nală și obliga'ia 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-șl 
alege sistemul său politic, economic șl social, 
cor: punzător voinței și intereselor proprii, in 
deplină libertate și fără nici un amestec străin.

3. Dreptul suveran al fiecărui stat de a decide 
de-c.ine-stătător asupra resurselor naturale' și ce
lorlalte bogății ale sale, conform intereselor 
sale naționale.

4. Deplina egalitate in drepturi a tuturor sta
telor. 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 interna
ționale de interes comun.

6. Asigurarea avantajului reciproc in coope
rarea dintre state în orice domeniu al relațiilor 
internaționale.

7. Dreptul și îndatorirea statelor de a coopera 
între ele, indiferent de sistemele lor social-po- 
litice, în diverse domenii ale relațiilor interna
ționale. în scopul menținerii păcii și securității 
internaționale, al promovării progresului eco
nomic si social al tuturor națiunilor, și dreptul 
necondiționat al tuturor statelor de a participa 
Ia cooperarea internațională și de a avea acces 
nestingherit la cuceririle științei și tehnologiei 
moderne.

8. Neamestecul in treburile interne sau ex
terne ale altui stat, sub nici o formă și sub nici 
un motiv.

9. Abținerea de la folosirea forței sau ame
nințarea cu forța, de la orice forme de con- 
stringere sau presiuni împotriva independenței 
politice a oricărui stat și a integrității terito
riale, recunoscind faptul că orice încercare din 
partea unui 6tat de a încălca frontierele exis
tente ale altor state sau de a viola caracterul 
sacru al unității lor naționale aduce prejudiciu 
și pune in pericol pacea și securitatea interna
țională. Reglementarea prin mijloace pașnice a 
diferendelor dintre state constituie un principiu 
fundamental care trebuie să fie respectat.

10. Obligația statelor de a se abține în rela
țiile lor internaționale de la orice fel de con- 
stringere de ordin militar, politie, economic sau 
de altă natură, de la amenințarea cu forța sau 
folosirea forței Împotriva altui stat. Această în
datorire sacră nu va aduce atingere, in nici o 
împrejurare și sub nici o formă, dreptului 
inalienabil al fiecărui stat la apărarea indivi
duală sau colectivă, conform art. 41 din Carta 
O.N.U.

In interpretarea și aplicarea lor, aceste prin
cipii fundamentale ale dreptului internațional 
sint legate între ele și fiecare principiu trebuie 
interpretat in contextul celorlalte principii. Ele 
trebuie să fie respectate riguros de către toate 
statele în relațiile lor reciproce și nici o vio
lare a unuia dintre aceste principii nu ar putea

fi justificată niciodată și în nici o împrejurare.
III. DECLARA HOTĂRÎREA LOR COMUNA: 

de a colabora intre ele și cu celelalte state pen
tru întărirea rolului Națiunilor Unite in menți
nerea și consolidarea păcii și securității inter
naționale, prin respectarea și punerea in apli
care a principiilor și realizarea scopurilor înscri
se în Cartă, prin dezvoltarea cooperării intre 
toate națiunile și promovarea și respec
tarea normelor dreptului internațional in re
lațiile dintre state ; de a aduce o contribuție 
continuă și activă in examinarea și soluțio
narea tuturor problemelor internaționale, in in
teresul tuturor națiunilor, in vederea lichidă
rii tuturor focarelor de conflict, reducerii în
cordării și promovării destinderii internaționale, 
a consolidării păcii și securității in lume ; de 
a dezvolta relații de prietenie și colaborare cu 
toate statele, de a promova adoptarea de mă
suri efective de natură să întărească pe mal 
departe destinderea, pacea, increderea și coo
perarea in lume, pentru a instaura o nouă ordine 
in viața internațională, care să înlăture forța 
și amenințarea cu forța din relațiile intersta
tale : de a acționa împreună, in vederea li
chidării definitive a colonialismului și neocolo- 
nialismului, precum și a discriminărilor rasiale 
și a politicii de apartheid și de a face eforturi 
in vederea acordării unui sprijin politic, diplo
matic, moral și material mai însemnat mișcă
rilor de eliberare națională ; de a acționa in 
comun, potrivit necesităților, pentru promova
rea progresului economic și social al tuturor ță
rilor, îndeosebi în țările în curs de dezvoltare, 
pentru a elimina in cel mai scurt timp decalajul 
dintre acestea și țările dezvoltate.

IV. în vederea aducerii Ia îndeplinire a pre
vederilor prezentei declarații. Republica Socia
listă România și Republica Islamică Mauritania 
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 și întilnirile perio
dice ale reprezentanților lor.

întocmită la București, la 25 iunie 1974, în 
două exemplare, in limbile română șl franceză, 
ambele texte avind valoare egală.

1
Leontin Sălăjan și Baba Novac se 
face un scurt popas. în fața unei 
machete a cartierului, arhitectul-șef 
al Capitalei, Mircea Dima, informea
ză pe inalții oaspeți despre stadiul 
actual al acestui modern complex 
urbanistic, soluțiile arhitectonice fo
losite in construcția de locuințe, do
tările sociale, culturale, comercia
le și de agrement, despre perspecti
vele sale de viitor. Președintele 
Moktar Ould Daddah se interesează 
de modul în care au fost soluționate 
problemele apei și canalizării, ale 
serviciilor pentru populație, dind o 
înaltă apreciere atenției cu care se 
rezolvă în România problema locu
ințelor.

In continuare a fost vizitat unul 
din complexele comerciale ale car
tierului.

Cei doi șefi de stat sint înconju
rați cu dragoste de cetățeni, sint 
salutați cu deosebită cordialitate.

Din cartierul Titan, coloana oficia
lă de mașini se îndreaptă spre cu
noscuta întreprindere bucureșteană, 
Fabrica de mașini-unelt<* și agregate, 
un semnificativ reper al stadiului pe 
care l-a atins industria românească 
constructoare de mașini.

La intrarea in întreprindere, cei 
doi șefi de stat sint întimpinați cu 
căldură de Virgil Actarian, ministrul 
industriei construcțiilor de 
unelte și electrotehnicii, de _____
Gorceag, directorul general al între
prinderii, de alte cadre din ministe
rul de resort, de numeroși munci
tori, Ingineri și tehnicieni, care ișl 
exprimă bucuria de a-1 avea din nou 
în mijlocul lor pe secretarul general 
al Partidului Comunist Român. Un 
detașament al gărzilor patriotice din 
Întreprindere prezintă onorul. Cei 
doi președinți sint conduși in fața 
unor grafice, unde sint înfățișate 
profilul unității, dezvoltarea șl 
perspectivele de viitor ale între
prinderii, preocupările întregului 
colectiv pentru modernizarea con
tinuă a producției, pentru 
rirea eficienței generale a 
vității lor.

Sint vizitate apoi cîteva ___ _
unde distinșii oaspeți au posibilitatea 
să aprecieze rezultatele investiției de 
inteligență românească materializată 
în numeroase mașini-unelte de mare 
finețe și inaltă concepție, dispunând 
de performanțe tehnice ridicate, rea
lizate la nivelul cerințelor tehnicii 
mondiale. Gazdele relevă cu 
facție că In urma indicațiilor

mnșini- 
Teodor

s po
ri cti-

secții,

V
ședintelui Nicolae Ceaușescu, care 
s-a aflat adesea in mijlocul lor, uzi
na produce îndeosebi agregate de 
mare complexitate, ceea ce a dus la 
obținerea unor remarcabile realizări 
ale colectivului de aici.

în cursul vizitei, cei doi președinți 
se opresc in fața unor mașini și a- 
gregate, urmărind cu interes proce
sul tehnologic, felicitind pe munci
tori pentru .succesele obținute.

Parcurgind’ sectoarele vizitate, to
varășul Nicolae Ceaușescu discută 
unele probleme de producție, dind 
indicații privind soluționarea lor in 
vederea ridicării permanente a efi
cienței economice a întreprinderii.

Sintetizind impresiile despre cele 
văzute, președintele Moktar Ould 
Daddah a notat în cartea de onoare :

,.In mod evident, Republica Socia
listă România reprezintă o forță pe 
drumul dezvoltării sale in toate do
meniile. Aceasta datorită voinței și 
hotărîrii poporului său mobilizat in 
jurul partidului, al secretarului său 
general, militantul președinte Nicolae 
Ceaușescu. Tuturor oamenilor muncii 
de aici le adresez felicitări pentru 
această magnifică realizare, pentru 
ardoarea in muncă și atașamentul 
lor".

Vizita se încheie In aclamațiile su
telor de muncitori, ingineri și tehni
cieni, care iși exprimă satisfacția 
pentru bunele raporturi statornicite 
Intre România și Mauritania, încre
derea că dialogul la nivel inalt ro- 
mâno-mauritan va contribui la adin- 
cirea și extinderea relațiilor de prie
tenie și cooperare dintre cele două 
țări și popoare.

Din cartierul Titan, coloana mași
nilor oficiale străbate întregul oraș, 
pentru a ajunge intr-un alt mare 
ansamblu urbanistic al Capitalei, 
Drumul Taberei. Pe marile bulevar
de, deosebit de aglomerate la această 
oră de amiază, cetățenii ovaționează 
cu multă căldură pe cel doi pre
ședinți, care, din mașina deschisă, 
răspund la saluturile mulțimii.

Coloana înaintează pină la limita 
de vest a noului cartier. Oaspeților 
li se oferă posibilitatea de a avea 
o imagine de ansamblu a amplorii 
construcțiilor de locuințe din această 
parte a Capitalei.

In continuare se vizitează Fabrica 
de confecții și tricotaje București, 
cea mai mare întreprindere româ
nească de acest gen. ale cărei pro
duse sint larg apreciate atit In țară, 
cit și peste hotare.

La sosire, înalțil oaspeți au fost 
întimpinați de ministrul industriei 
ușoare, Gheorghe Cazan, și de direc
torul general al Centralei industriei 
confecțiilor, Iosif Steinbach. Un de
tașament al gărzilor patriotice, for
mat din muncitori , și muncitoare, 
prezintă onorul. Sute de muncitoare, 
alcătuind un adevărat culoar viu, 
aclamă t>e"tei doi șefi de (stat, ișl 
manifestă bucuria’de a se reintilm 
cil 'secretarul general al P.C.R,

Parcurgind ' principalele sectoare 
de producție ale întreprinderii, vizi- 
tind expoziția unde sint prezentate 
cele mai noi creații de confecții și 
tricotaje, președintele Mauritaniei a 
avut prilejul să cunoască nemijlocit 
unul din cele mai importante sec
toare ale industriei ușoare românești, 
legat direct de ridicarea nivelului de 
trai al poporului nostru și care par
ticipă într-o măsură tot mai mare la 
export.

In repetate rinduri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a oprit la di
verse locuri de muncă, a . cercetat 
calitatea produselor, a apreciat preo
cupările întregului colectiv pentru 
realizarea unor produse la nivelul 
cerințelor de azi ale populației.

Vizita se încheie in aceeași vi
brantă manifestare de atașament șl 
dragoste față de conducătorul parti
dului și statului nostru, de stimă și 
prietenie față de președintele Mau
ritaniei. La plecare, miile de mun
citoare aclamă îndelung pe cei doi 
șefi de stat, exprimindu-șl deplina 
convingere că dialogul fructuos din
tre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Moktar Ould Daddah 
va contribui nemijlocit la întărirea 
relațiilor de prietenie și cooperare 
dintre cele două țări, la amplificarea 
colaborării dintre popoarele român șl 
mauritan, in interesul cauzei păcii șl 
Înțelegerii internaționale.

★
In cursul zilei de marți, doamna 

Mariăme Daddah, soția președintelui 
Mauritaniei, însoțită de tovarășa 
Adriana Stătescu, a vizitat expoziția 
jubiliară „Mulțumim din inimă parti
dului", organizată cu prilejul Împli
nirii unui sfert de veac de la înfiin
țarea Organizației Pionierilor din 
România. Aici ea a fost intîmpinată 
de Vlrgiliu Radulian, președintele 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor.

în aceeași zi, doamna Mari&ma 
Daddah a vizitat Muzeul satului.

(Agerpres)

ln țața machetei cartierului Titan
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După 
un sfert 
de veac

Tntilnlre emoționanta la prl- I 
m a din comuna Pogoanele. • 
• țul Buzău ■ Lucia Puținelu i 
din București, mamă a doi co- I 
nil, iși rclnUlnea mama — TSun | 
Maria Began — și pc ceilalți . 
6 frați ai săi, pe care nu-i cu- I 
noscuse pînâ acum, dar pe care I 
r.-a încetai o clipă să-i caute • 
In Împrejurările vitrege din i 
timpul secetei de acum un sfert I 
de veac, abia Ivită pc lume, | 
( o gură in plus la o masă ne- . 
volașă"), Lucia a fost adoptată I 
de o familie de bucuresteni care I 
au crescut-o, au invățat-o o me- I 
si rie, au ajutat-o să-și rostu- ■ 
iască un cămin. Ceea ce e și mai I 
impresionant e că părinții adop- I 
tivi, care locuiesc tot Împreună 
cu Lucia, s-au zbătut ei Insi'i I 
să-i găsească mama șl frații, I 
bucurindu-sc de bucuria ei... I

Un apel... 
pomicol

Drumul Național 11. între 
Brașov fi Tirgu-Sccuiesc, este 

-un t de pomi fructiferi. *n 
fiecare toamnă, încărcate de rod, 
crenoile se apleacă in iața dru- 
■ ctilor... Acum insă omizile le 
devorează frunzele, despuindu-i. 
Drept e că primii care ar trebui 
<i sară intru salvarea pomilor 
sinf cei care lucrează la Direc
ta regională de drumuri xi po
duri Brașov Dar tot atit de 
drept e că nici cetățenii din lo
calitățile de pe traseul respec
tiv nu s-au grăbit incă să inter
vină. Poate de-acufn înainte, cit 
incă nu-i prea tirziu.

Le-a pus 
o vorbă...

De cum Ii văzu pe cei doi 
auto-turiști. cam dezorientați, 
Costache Covatsfriu din Fălticeni 
s-a și oferit să le găsească locuri 
de găzduire „a-ntiia44 la cunos
cuta cabană suceveana ..Dum
brava minunată'. „Mișcați" de 
amabilitatea și serviciu! oferit 
de Costache, care pusese ..o 
vorbă44 unde trebuie, cei doi s-au 
gindit sâ-1 • răsplătească, ducin- 
du-1 cu mașina pină acasă. Dar 
lui Costache nu-i prea ardea să 
ajungă repede acasă. La o co
titură. i-a rugat să oprească și 
să coboare. La coborire. profi
ted de neatenția celor doi, care 
nu mai conteneau cu mulțumi- 
rile. Costache le-a „subtilizat14 
un casetofon și pe-aci ți-e dru
mul. Dar nu prea departe și nu 
pentru mult timp. In numai o 
oră — Încă un record al mili
ției — infractorul a fost prins 
și arestat.

S-a întîmplat 
pe Mureș

In dimineața zilei de 19 iunie, 
Sebastian Berar, in virstâ de 64 
de ani, din comuna Fintinele 
(Arad), s-a dus pe malul Mure
șului să arunce in apă doi viței 
morți intr-unui din grajdurile 
cooperativei agricole din locali
tate. Cine anume — și de ce — 
l-a trimis să-i arunce in Mureș, 
in loc să-i îngroape, potrivit 
actelor normative in vigoare 
privind protecția apelor, asta 
urmează să aflăm la încheierea 
cercetărilor care se efectuează 
in prezent. Necazul e insă altul : 
încercind să arunce unul dintre 
viței, a căzut și bătrinul in apă. 
Cind a fost descoperit, era prea 
tirziu. Se înecase.

N-ați găsit 
un vagon ?

Ieri, marii, ne-au vizitat ia re
dacție Tudor Gheorghe și Toma 
Costicâ, lăcătuși Ia Sectorul 
aparate de cintărit din Tg. Ocna, 
care aparține de Regionala Căi 
Ferate Galați : „Vă rugăm să r.e 
scăpați de un mare necaz pe 
care ni l-au făcut chiar colegii 
noștri, ceferiști. încă de anul 
trecut, la 19 aprilie, am trimis 
vagonul-atelier W.R.B.-958 la 
Suceava, pentru obișnuita revi
zie care se face la fiecare trei 
ani. Dar la Suceava nu s-a pu
tut revizui și a fost trimis la 
Atelierele de reparații triaj 
București, unde i s-a pierdut 
urma. De mai bine de un an ne 
căutăm vagonul și nu-1 mai gă
sim... Acum am venit aminaoi 
după el, am colindat tot triajul 
bucureștean și tot degeaba. 
Cum secerișul a început și noi 
trebuie să ne îngrijim de 
podurile-basrule din stații, poate 
află cine trebuie despre necazul 
nostru și ne ajută“.

Rubrica redoctatâ de
Petre POPA
fi corespondenții ..Scinle'l*

OMUL - MUNCA - E TICA Șl ECHITATEA SOCIALISTĂ
Cu ce ochi

privești in jur ?
— Laminam primele tone de 

tablă inoxidabilă. (F.ram la în
ceput Acum un ajuns la peste 4 *0 
de tone — precizează Petre Vdrcs- 
cu, șef de atelier la i iircprindcn a 
..Laminorul" din Gilați). Dar IriA 
iă, pe flux, apar clteva fol mur
dare. Cu pete de oxid pc ele, nu 
va foile astea albe-albe, care tre
buie manipulate doar cu mânuși. 
..Ce n-o fi In regulă ? Ne-a scă
pat, oare, vreun amănunt tehnolo
gic „Ba muncitorii dm echipa 
maistrului Ion Bolezalu «sar- 
peste spălarea la rece" — Îmi 
spune un laminator. -Amănuntul- 
aersta împestrițează tabla...".

Așadar, nu era vorba de o dc- 
f'-’dttune tehnică, ci de una care 
ținea direct de om, de conștiința 
lui. Mai bine-zis de „șcurt-circui- 
tarra" conștiinței profesionale.

— Nimic nu mă supără mai tare 
decit aceri „las’ că merge", comen
tează interlocutorul nostru. Omul 
nepăsător iti trintește cile un lu
cru prost făcut, fără simțul răs
punderii, iar cind II Întrebi „cum 
s. de cc iți pune placa ..las’ că 
merge". Ei bine, față de asemenea 
mentalități se impune o .singură 
atitudine : refuzul hotărit de a ac
cepta nepăsarea. automulțumlrea. 
Se impune curajul de a afirma, 
deschis, că ,.nu merge44 oricum !

Prețuind această idee, maistrul 
Paul Bolea, de la secția laminor 
HI, Rdaugă :

— Unii iși zic : „Ce să mă 
-stric- eu cu oamenii 7“ Și, cu 
timpul, tocindu-și spiritul critic, 
ajung să nu mai vadă nimic in 
jurul lor. Or. eu cred că perfec
ționarea relațiilor dintre oameni, 
bunul mers al treburilor, depind 
in cea mai mare măsură de modul 
exigent cum iți privești munca ta, 
a tovarășilor tăi. Depind de for
marea curentului de opinie împo
triva nepăsării și a toleranței 
complice.

Și, in sprijinul acestor afirmații, 4 
meșterul aduce cel mat „cald" ar
gument : cu o zi înainte, la tabla 
laminată de echipa lui Ion Neagu 
se constată neajunsuri calitative. 
..Utilajul e de vină!" — vine prompt 
justificarea. „Chiar așa să fie ?" 
Sint întrebați și laminoriștii șefi 
Ion Marinescu și Cezar Antipa : 
..Cade și in răspunderea voastră 
producția necorespunzătoare dată 
de oamenii lui Neagu. Ce aveți de 
«pus ?" Unul răspunde că ..n-o 
să-i regleze el utilajul". celălalt, 
deși cunoștea situația, a ridicat 
doar din umeri, socotind că „va 
rezolva cineva și treburile astea".

— Ambele atitudini m-au pus pe 
gin duri. Pâi cum se poate așa, sti
mați tovarăși ? Oare nu-i de dato
ria voastră să înlăturați neajun
sul ? Ca oameni cu răspunderi 
precise in procesul de producție, 
ca membri de partid. De unde

„... Și ca prașila 6ă meargă strună, am pregătit pentru fiecare, perso
nal, cile o instrucțiune I"

L

In perimetrul fierbinte al 
laminoareior de la între
prinderea „Republica" din 
Capitală, întregul proces de 
prefacere a metalului brut 
in nesfirșite coloane de țevi 
dobindește virtuțile unui 
spectacol care iși derulează 
mereu aceleași secvențe 
spre un mereu același in
evitabil și fascinant dezno
dământ : săgețile inscrise pe 
graficele întrecerii ce se 
desfășoară in această între
prindere bucureșteană urcă 
necontenit spre mereu alte 
și alte cote. Pentru că, iată, 
metalurgiștii de aici au reu
șit să producă pină in pre
zent 3 610 tone de țevi pes
te plan, livrind, totodată, in 
plus 263 tone de țevi la ex
port, in condițiiie scăderii 
cu 30 la sulă a consumuri
lor de combustibili, reduce
rii cheltuielilor materiale ia 
1 000 lei producție cu 2 lei 
și economisirii a 500 tone 
de metal.

Stăm de vorbă cu Ion 
Badea, șef de echipă la la
minorul de trei țoii.

— Iată un fapt care, mai 
ales in primele luni ale a- 
cestui an, a dat mult de 
furcă oamenilor din echipa 
mea : punerea la punct și 
însușirea tehnologiilor de 
laminare a oțelurilor inoxi
dabile pentru realizarea u- 
nor țevi care, pină acum, 
erau importate. „E limpe
de, cred, că pentru a obține 
rezultate superioare trebuie 
să muncești — tu singur, 
dar mai ales împreună cu 
echipa din care faci parte 
— din ce in ce mai bine. 
La intrarea In hală se afiă 
un panou pe care scrie: „U- 
nitatea reală de măsură a 
timpului este productivita
tea sa“. Frumos și adevă
rat. Dar mie Îmi place să 
spun că această unitate rea
lă de măsură este munca 
oamenilor. Dacă astăzi e- 
chipa mea a produs citeva 
țevi în plus față de ieri, e 

mentalitatea asta : hă vină un al
tul să dreagă, nji intervină, să re
zolve Nu »■ uzina noastră, nu e 
producția noastră?

— Și cc-ați întreprins 7
— Ceea ce se Impune îndeobște 

ntunei cind intilnim manifestări d? 
indiferență, l-am adunat pe vino
vat! — in treacăt fie «pus. mă con
vinsesem asupra faptului că nu 
utilajele erau de vină, ci cei care 
le minuiau — și le-am cerut s& sa 
pronunțe In legătură cu neglijen
țele semnalate. Iar critica a vizat 
deopotrivă șl pe cel doi lnminorlșii 
șefi care nu numai cft s-au mul
țumi» sa ridice din umeri, dar a-au 
m ferii să ia o poziție fermă față 
el neajunsuri. Căci fără o atitu
dine deschisă, lipsită de menaja
mente, toleranta crește ca o buru
iană.

Iată și o altă secvență menită să 
pună in valoare ideea că formarea 
conștiinței socialiste, a trăsăturilor 
înaintate sc leagă organic de cul
tivarea combativității față (le ori
ce manifestări de nepăsare șl în
găduință rău înțeleasă. Ne rela
tează Gheorghe Alexandru, secre
tarul comitetului de partid. Intr-o 
7.:. Serghei Mitică, șef de echipă la 
valorificarea deșeurilor, observă că 
sint date la „fier vechi", pentru a 
fi încărcate in vagoanele destinate 
I.C.M., și table dc dimensiuni mai 
mari. Acest sortiment neprevăzut 
il ajuta pe șeful de echipă să-și 
îndeplinească mai lesne norma 
de lucru, dar... în detrimentul cui? 
„Hotărit lucru, ceva nu-1 în regu
lă !“. sesizează el comitetul de 
partid. Faptele se cercetează atent, 
împreună cu conducerea întreprin
derii. Se constată că tablele bune 
scăpau „printre degete" celor de 
la laminoare. „Cine știe cum s-or 
fi rătăcit...4', Încearcă o explicație 
factorii responsabili. Li se pun sub 
ochi fotografiile neglijenței. Sint 
convocat! șefii de secție, maiștrii, 
cantaragiii, cel de la aprovizio
nare. contabilul-șef și are loc o 
dezbatere critică, urmată de mă
suri hotărlte. menite să închidă 
canalele nepăsării, ale neglijenței. 
Și totul a pornit de la faptul că un 
om n-a rămas indiferent, n-a igno
rat neglijența păgubitoare, ci r 
știut să privească in jur cu ochi 
de producător și stăpin. să acțio
neze cu simt de răspundere, com
bativ. chiar dacă urma să se „stri
ce" cu cei vinovați.

Cu ce ochi privești in jur? — iată 
o întrebare pe care sintem datori 
si ne-o punem în permanentă. în 
funcție dc răspunsul concret, la 
fiecare loc de muncă, in orice îm
prejurare. colectivitatea este in 
măsură să ne acorde „nota de tre
cere44 la probele practice ale con
științei socialiste. j

Iile TANASACHE

6igur că s-a schimbat ceva 
nu la laminor sau in struc
tura oțelului, ci in munca 
oamenilor, in modul lor de 
a gindi și a acționa.

Ecuația aceasta, verificată 
de laminoristul cu care dis
cutăm, de-a lungul a mii și 
mii de ore de confruntări 
fierbinți cu metalul incan
descent. modifică in chin fi
resc și parametrii activită-

cheie ale întreprinderii au 
funcționat zi de zi la nive
lul sarcinilor dc plan. Este 
un fapt care, așa cum re
marcă tov. Viorel Bădilă, 
secretarul comitetului de 
partid din întreprindere, 
spune multe despre gradul 
de organizare, disciplină și 
responsabilitate muncito
rească încetățenită la nive
lul fiecărei formații de lu-

dite ale acestei relații mul
tidimensionale a întrecerii 
pe care o desfășoară meta
lurgiștii de la „Republica" 
in acest an jubiliar. La la
minorul de 6 țoii nr. 1, bri
gada lui Cristea Sabin a 
recondiționat 40 de liniare 
uzate de la agregatele per
forator și duo. Iar ing. Ze
man Raimund și maistrul 
Andrei Danilaș au executat

LA „REPUBLICA11-BUCUREȘTI

Orele cincinalului bat 
mereu mai devreme

ții economice. Pe acest plan, 
ea se concretizează intr-o 
acțiune continuă de crește
re a indicilor de utilizare a 
agregatelor — principala 
cale de sporire a producției 
de țevi laminate. Notăm că, 
In ultimele cinci luni, la 
laminorul de șase țoii s-a 
realizat un indice de utili
zare extensivă cu 1,06 la 
sulă peste cel planificat, iar 
la laminorul de trei țoii a- 
celași indice a urcat cu 1,92 
la sută. Sint două cifre pe 
care aici — la cele două a- 
gregate — le cunoaște acum 
fiecare muncitor. Pentru că 
fiecare dintre ei a partici
pat la o adevărată bătălie 
pentru realizarea lor.

De la începutul anului și 
pină acum, toate agregatcle-

cru, la flecare loc de muncă. 
„In această ordine de idei 
— continuă interlocutorul 
nostru — un cuvint in plus 
ar merita exemplul perso
nal al comuniștilor, aflați in 
primele rinduri ale întrece
rii, munca politică desfășu
rată de el pentru ca fieca
re membru al colectivului 
să-și aducă o contribuție 
sporită la realizarea sarci
nilor și angajamentelor cc 
ne revin, la crearea unui 
climat de exigență și emu
lație care să stimuleze ini
țiativele creatoare".

Om și faptă. De-a lungul 
întregului circuit de meta
morfoze ale metalului în
nobilat de munca anonimă 
a atitor oameni, consemnăm 
zeci și zeci de variante ine-

un dispozitiv pentru Intro
ducerea automată a dopuri
lor duo, cu ajutorul căruia 
se mărește viteza de lami
nare. La laminorul de trei 
țoii, maistrul Aurel Moraru 
a realizat un dispozitiv care 
contribuie la sporirea pro
ducției de țevi de calitate 
superioară. Maistrul Radu 
Llțan/ Erou al Muncii So
cialiste, a făcut mai multe 
propuneri pentru automati
zarea unor utilaje din ate
lierul de filetaj, care se a- 
daugă unui lung șir de alte 
inovații realizate in ultimii 
6 ani și soldate cu o efi
ciență economică de 3,5 mi
lioane lei. Un colectiv for
mat din ing. Gheorghe Min- 
cu, maistrul Ion Ghlță, Ma
rin Teodorescu, șef de ate

...Rampa de livrare o întreprinde
rii Indurirln laptelui București, \ i- 
n< ri. 21 iunie, dls-dc-dimlnență. Am 
sosit totuși tirziu: ultima comandă 
a fost expediată Înainte de ora 5 
Acum e liniște și doar nenumăra
tele plriiașe do... lapte, care se 
scurg dc la rampă către o gură de 
canal, inexplicabilă hemoragie, mai 
trădează forfota dinaintea zorilor. 
Alături, o ladă înțesată cu pungi 
sparte — locul de unde provin pi- 
rllașcle — șl un recipient In care 
pe colectează cc 
se mal ponto sal
va. Cit măsoară 
risipa ? Mai tir
ziu. unul din di
rectorii fabricii 
avea să ne fur
nizeze date pre
cise : In medio, 
p~ noapte. cam 
500 de pungi ali
mentează hrftpă- 
reața gură de ca
nal. E totuși — 
ni se zice — un 
progres față de 
cele circa 1 000 
cite se Înregis
trau Înainte. Fa
cem rapid un cal
cul și constatăm 
cu surprindere că 
„progresul44 de 
azi înseamnă ca
na cu lapte dc fiecare diminea
ță a cel puțin 2 000 de copii ! Dacă 
Înmulțim cu 365 dc zile...

Risipa, contabilizată ca o fatali
tate, iși dă nici mina cu sustrageri 
din avutul întreprinderii. Cauzele 
care favorizează aceste nereguli 7 
„Obiective" — dună părerea unor 
factori de răspundere de aici.

— întreprinderea a fost proiecta
tă greșit în ce privește gestionarea 
produselor, opinează tovarășul Ște
fan Rcinciuc, secretarul comitetului 
de partid. Capacitatea de depozita
re e insuficientă, cu toate măsurile 
luate de noi vizind reîmpărțirea 
spațiului. Din această cauză sintem 
nevoițl să scoatem o serie de pro
duse. in special laptele, direct pe 
rampă, ceea ce nu asigură o ges
tionare corespunzătoare.

— Vă dați seama că in forfota de 
la livrare se poate ușor sustrage de 
pe rampă — intervine și tovarășa 
Aurica Bânuță, președinta comite
tului de sindicat.

• AVUȚIA OBȘTEASCA. Dacă 
ar fi să acordăm calificative scri
sorilor primite, am numi-o pe 
aceea a lui Coca Petre, bun cunos- 
c.Vor al normelor și practicilor fi
nanciare contabile, corespondența 
cea mai sistematizată. Preocupat 
în ccl mai înalt grad de apărarea 
avuției obștești, semnatarul face o 
analiză amănunțită unor cazuri 
dezbătute in articolele pe teme 
etice. „Fișele" fiecărei fapte cauza
toare de prejudicii — alcătuite de 
cititor — descoperă, rind pe rlnd, 
drept cauze mai profunde ale celor 
întimplate, la nivelul locurilor in 
care s-au produs pagubele : lipsa 
controlului operativ ierarhic, su
perficialitatea ■ verificărilor atunci 
cind fiu fost efectuate, dezordinea 
in mișcarea sau in păstrarea unor 
produse etc. Metaforic vorbind, 
după expresia autorului scrisorii — 
„totul e închis și păstrat sub 
cheie". Este punctul de vedere al 
unui om care a practicat și mai 
practică și la pensie finanțele : 
dacă- întreg ansamblul prevederi
lor legale ar fi respectat fără nici 
o abatere, infractorilor nu le-ar 
mai rămine decit... să se apuce de 
o meserie cinstită. Sustragerea cu 
acte, ori fără acte, dar nedepistată 
de indată, reprezintă nonsensuri 
față de regulile disciplinei preven
tive. Concluzia scrisorii, pe care 
ne-o însușim întru totul, este că 
orice atingere adusă avutului ob
ștesc, indiferent cine ar comite-o 
și oricit de îmbrobodită ar fi în 
explicații, denotă lipsă de ordine 
și de disciplină.

• RESPECTABILITATE. Abor- 
dind tema respectului. Nicolao 
Boaru simte nevoia să se discute 
și despre respectabilitate. E o pro
punere judicioasă. „Respectăm, 
fără voia noastră, pe cei pe care 

—- Asta ar fi singura cauză ?
— Evident, nu — răspunde secre

tarul dc partid. Noi am analizat n- 
(easlă situație chiar lntr-o plenară 
de partid și s-RU luat măsuri de În
tărire n controlului preventiv, ace
lui de fond.

— Dar pe linie educativă, pentru 
că autorii unor astfel dc «bateri 
sint In general oameni cu grave ca
rențe educative, ce ați întreprins?

— Am invitat tovarăși de la mi
liție care au prelucrat diferite ca

Cînd controlul 
se află în... concediu

CUNOSC NEAJUNSURILE, DAR UITĂ CĂ SINT DATORI 
SĂ LE ÎNLĂTURE

zuri și au vorbit despre apărarea 
avutului obștesc ; au venit și to
varăși judecători, au fost jude
cate chiar aici, In Întreprindere, 
o serie de procese de sustra
geri. Oamenii au asistat la judeca
tă, apoi in fiecare ședință noi am 
evidențiat aspectele negative, am 
făcut prelucrări.., Nu-i mai puțin 
adevărat că n-am putut să-i cu
prindem pe toți șl nici nu putem 
spune că am făcut totul pentru a 
elimina cauzele neregulilor.

De fapt, din cele spuse de tova
rășul secretar, reiese limpede că 
mai multă muncă de prevenire au 
dus miliția și organele de justiție 
decit factorii răspunzători din în
treprindere, Desigur, aceste organe 
au rolul lor bine definit In preve
nirea actelor antisociale și, după 
cum se vede, în cazul acestei între
prinderi. ele și l-au Îndeplinit cu 
prisosință. Dar cine altcineva decit 
colectivul întreprinderii, factorii de 
conducere de ia fiecare loc de mun

DIALOG CU CITITORII
ii vedem respectați", scrie J. Jou
bert. Cu alte cuvinte, stima, consi
derația care se cuvine de drept 
anumitor categorii de oameni — 
spre exemplu celor mai in virstâ
— nu este ca un atribut impre
scriptibil. Ea decurge din consta
tarea îndelungată că acea catego
rie are îndeobște o experiență de 
viață care ii face respectabili pe 
membrii ei ce au merite care 
obligă la o atitudine plină de con
descendență. Dar aceste calități, 
xteciwiOBcuțG aprioric categoriei, pot 
fi dezmrnțite de tina sau alta din
tre persoanele care o alcătuiesc. 
N. B. alege pentru analiză un in
cident din autobuz. Contrar scene
lor mai des intîlnite, s-a găsit un 
tinăr care să cedeze imediat locul 
unei persoane în virstă. Iată înșă 
că acea persoană, după ce s-a așe
zat pe scaun, a început să-și joace 
ofensa de a fi fost... tratată ca 
„bâtrină". Vocabularul era in afara 
limitelor oricărei politeți. Mai este 
o asemenea persoană respectabilă?
— ne întreabă N. Boaru. După ce 
ne. mărturisim părerea că o ase
menea distribuire a rolurilor este 
totuși mai rară, îi răspundem cu 
cuvintele moralistului S. Smiles : 
„Cine vrea să fie respectat trebuie 
să respecte la rîndu-i personalita
tea celor din jur".

• REVENDICARE. „Cer o re
vendicare in rindurile de mai jos44
— așa începe o epistolă stil tele
grafic datată „Roman 15—06—1974". 
Se referă la ancheta „Intre ««Hal 
acasă puișor» și îndatoririle lega

lier, ș.a. a propus construi
rea, prin autoutilare, a unei 
foarfeci de debitat țagle 
care urma să fie adusă din 
import abia peste patru ani. 
Pină la 23 August docu
mentația ei va fi gata, ur- 
mind ca in mal puțin de 
un an și jumătate să fie 
executată. In total, pină a- 
cum, 263 de maiștri și ca
dre tehnice și-au înscris nu
mele pe lista rămasă des
chisă a celor ce au Îmbră
țișat inițiativa „Fiecare 
maistru, tehnician și inginer 
să rezolve o problemă teh
nică in afara sarcinilor de 
serviciu echivalentă cu re
munerația sa anuală44, ex
tinsă in toate atelierele și 
secțiile de către organiza
ția de partid și comitetul 
sindicatului. Se apreciază 
că propunerile înregistrate 
pină acum vor avea o efi
ciență economică de circa 
12 milioane lei numai in 
semestrul I.

...La intervale egale, in 
hala laminoareior se aud 
aceleași comenzi, se succed 
precipitat aceleași gesturi. 
Eroii întrecerii se grăbesc. 
Pentru că dialogul lor cu 
metalul este, in primul rind, 
un dialog cu timpul. Aici, 
ca de altfel in toate între
prinderile bucureștene, fie
care minut poartă o încăr
cătură deosebită pentru rea
lizarea angajamentului asu
mat : cincinalul in patru ani 
și jumătate. „Un minut de 

’ lucru — avertizează un pa
nou instalat la intrarea In 
uzină — reprezintă o pro
ducție finită de peste 4 500 
lei". Colectivul întreprinde
rii și-a propus să ciștige in 
fiecare oră cinci minute. 
Așadar, pe meridianul de 
foc al laminoareior de aici, 
o oră are numai 55 de mi
nute. In această cadență, la
minoriștii de la „Republi
ca" au realizat pină acum 
un devans de 75 de zile.

Dumitru TÎRCOB 

ci sint, In primul rlnd, chemați «4 
pună ordine In propria gospodărie ? 
Cine altcineva poate cunoaște mal 
bine șt elimina cauzele care favori
zează aceste aspecte anacronice ?

La plenara de care amintea secre
tarul de partid (din luna Ianuarie) 
s-a făcut o analiză lucidă șl princi
pială a acestor cauze, crltlclndu-se 
faptul că In problema prevenirii, 
a gospodăririi In condiții corespun
zătoare a bunurilor Întreprinderii, a 
evidențierii cauzelor care generea

ză faptele infracționale, precum și 
a luării celor mai energice măsuri 
in astfel de cazuri, nu s-a depus o 
activitate continuă și susținută, 
„Sorgintea eliminării neajunsurilor 
se află in vigilența noastră", se con
chidea pe bună dreptate in materia
lul prezentat plenarei. S-au stabilit 
atunci și o serie de măsuri, s-au 
făcut propuneri de întărire a con
trolului, de intensificare a muncii 
educative. Au trecut Insă aproape 
cinci luni șl aceleași cauze continuă 
să prejudicieze avutul obștesc.

— Să știți că măsuri am luat. Am 
prelucrat cu oamenii dispozițiile le
gale, am ținut ședințe operative...

— Atunci ctfm se explică perma
nența abaterilor 7

Directorul comercial Mircea Belu 
ne enumeră din nou cauzele obiec
tive invocate de interlocutorii noș
tri anteriori. Nu contestăm și exis
tența unor asemenea cauze. Dar, 
după părerea noastră, principala 
cauză este cu totul alta. De altfel, 

le44 publicată în nr. 9 894. Ne scrie 
cel care a găsit servieta cu acte 
secrete despre care era vorba in 
articol. E intrigat că nu i-a apă
rut numele in ziar. Intr-adevăr, 
presa popularizează deseori gesturi 
exemplare de co
rectitudine, prin 
care cetățeni care 
descoperă valori 
pierdute le îna-* 
poiazâ păgubașu
lui - fără nici ' o 
pretenție de re
compensă mate
rială. Asemenea 
acte, obligatorii 
după lege, le con
siderăm a fi cu
rente și firești in 
relațiile dintre 
membrii societă
ții noastre. Dar 
pentru că cetă
țeanul din Ro
man dorește să-i 
menționăm nume
le, o facem cu 
plăcere. Se nu
mește Iorgu Găi
nara și e munci
tor la întreprin
derea mecanică — 
Roman.

• O SECUN
DA ! Ilie Cilțosu, 
Giurgiu : Apreci
em perseverența 

Carnet cultural
„UN DRUM DE GLORIE"

In frumoasa stațiune balneară 
Balvanyos din județul Covasna a 
avut loc cea de-a 7-a ediție a tra
diționalului festival al cintecului, 
dansului și portului popular intitu
lat in acest an in mod sugestiv 
„Un drum de glorie". Festivalul 
s-a desfășurat in fața a peste 10 000 
de spectatori, cu participarea for
mațiilor artistice de amatori din 
județele Brașov, Vrancea, Buzău și 
Covasna, și a constituit un elogiu al 
muncii creatoare, al vieții noi pe 
care o trăim, un prilej de valorifi
care a frumoaselor tradiții folclo
rice românești și ale naționalități
lor conlocuitoare. (TiimBri Geza).

SESIUNE 
DE COMUNICĂRI

Locuitorii Orșovei — cel mai ti
năr oraș de pe harta patriei, înălțat 
din temelie, pe malul lacului de 
acumulare al Hidrocentralei de la 
Porțile de Fier — pregătesc intens 
un apropiat eveniment : împlinirea 
a 18 veacuri de atestare documen
tară a vechii așezări dacice Dierna 
și inaugurarea strămutării orașului 
pe noua vatră. In cadrul amplelor 
manifestări cultural-artistice care 
se desfășoară în această perioadă 
a avut loc o sesiune de comunicări 
științifice. în cele trei secții — ar- 
heologle-istorie, geografie si tu
rism — academicieni, cadre univer
sitare. cercetători din diverse do
menii au prezentat numeroase co
municări care s-au referit pe larg 
la diferite aspecte ale vieții în 
noua așezare urbană. (Virgil Tă
tara).

FESTIVAL TEATRAL
In orașul Sebeș și în municipiul 

Alba Iulia s-a desfășurat un festi
val al formațiilor teatrale de ama
tori care s-au remarcat în întrece
rea desfășurată în județul Alba in

chiar In plenara amintită ea a fost 
evidențiată: actlvllalea discontinuă, 
nesusținutA pe tărimul muncii poli
tico-educative, «laba preocupare 
pentru antrenarea opiniei de niasft, 
■ănătOMC, împotriva celor care a- 
tentează la Integritatea bunului pu
blic. La aceasta se mai adaugă șl 
friptul că o «orie de măsuri admi
nistrative nu se aplică cu toată fer
mitatea «au «int luate doar pe hir- 
tlc.

Un episod la care am fost martori 
e grăitor... Toți 
Interlocutorii au 
evidențiat ca pe 
o măsură energi
că și eficientă 
faptul că la ram
pa de livrare s-a 
Introdus un fel 
de supracontrol 
din partea C.F.I.- 
ului, care face 
■o suprarecepție. 
L-am Întrebat pe 
directorul M. Be- 
lu, cum funcțio
nează acest su
pracontrol și ne-n 
răspuna că totul 
merge perfect. 
Insă nu Intlmplă- 
tor pusesem a- 
ceastă întrebare : 
un gestionar de 
la rampă ne spu

sese că el n-a văzut acolo pe ni
meni de la C.F.I., fapt confir
mat și de alții. In urma se
sizării noastre au urmat niște in
vestigații rapide și, in sfirșit, șeful 
C.F.I.-ului ne-a lămurit : n-« fost 
intr-adevăr nimeni; nici noaptea 
trecută, nici acum două nopți, nici 
acum o săptămină, nici acum două... 
Motivul? Dintre cei care trebuiau 
să fie, unul s-a transferat, altul e 
in concediu de odihnă, iar ultimul 
dintre cei desemnați se află In con
cediu medical de aproximativ două 
săptămini. Deci așa stau lucrurile: 
mult-lăudatul control se află... ln‘ 
concediu.

Concluzia este una singură : în
lăturarea vorbelor și discuțiilor de 
prisos pe tema așa-ziselor condiții 
obiective’ și aplicarea neintirziată a 
măsurilor stabilite in vederea înlă
turării pagubelor in avutul obștesc.

Emil MAR1NACHE

cu care ne scrieți. Florin Anghel, 
Pitești : Vă mulțumim pentru ulti
mele contribuții la dezbaterile pe 
teme de etică și echitate socialis
tă. Ilie Cuclureanu din Suceava ne 
anunță că citește de 30 de ani zia
rul și precizează : „Mai ales arti
colele despre muncă le citesc cu 
pasiune, fiindcă munca este cel 
mai iubit prieten al meu". Facem 
și noi o precizare : corespondentul 
are 87 de ani.

J

cadrul concursului dedicat celei 
de-a XXX-a aniversări a eliberării 
patriei. La festival au participat 
r.ouă echipe de teatru de pe lingă 
case de cultură, cluburi și cămine 
culturale. La Sebeș au prezentat 
spectacole formațiile dramatice ale 
casei de cultură din localitate, că
minului cultural din Petrești și 
teatrului popular din Cugir. La 
Alba Iulia, programul a cuprins re
prezentații ale formațiilor casei de 
cultură si clubului „Cetate" din 
municipiu, căminului cultural și 
sindicatului exploatării miniere din 
Zlatna, căminelor culturale din Bis- 
tra și Blandiana. Majoritatea pie
selor inscrise in repertoriul acestor 
formații sint inspirate din actuali
tate, din lupta maselor pentru li
bertate națională și socială. (Ștefan 
Dlnlci).

GALA FILMULUI 
DE AMATORI

La Timișoara s-a desfășurat e 
gală a filmului de amatori, dedica
tă celor două mari evenimente po
litice ale anului _ a XXX-a ani
versare a eliberării patriei și Con
gresul al XI-lea al partidului. 
Membrii cinecluburilor sindicale de 
la direcția regională C.F.R., trustul 
de construcții-montaje, întreprinde
rea mecanică. „6 Martie", „Electro- 
banat". Trustul de construcții și 
îmbunătățiri funciare Timișoara, 
întreprinderea textilă Lugoj, casa 
de cultură din Sinnioolau Mare, 
cisa de cultură a studenților și 
alte unități au prezentat peste 50 
de filme artistice, documentare, 
jurnale de actualitate, inspirate din 
activitatea creatoare a oamenilor 
muncii din această parte a țării — 
români, germani, maghiari, sirbi și 
de alte naționalități — pentru edi
ficarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în țara noastră. 
(Cezar Ioana).
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MESAJUL 
adresai de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

participanților la Congresul internațional 
de marketing de la București

Vizita președintelui Columbiei,
Alfonso Lopez Michelseo

Tmt este deosebit de plăcut ca. 
In numele Consiliului de Stat ți al 
Gu'.-; nulul Republicii Socialiste 
România, precum ți al meu prr- 
sonal, _«5 adresez un cald salut par- 
ticipaniilot la lucrările Congresu
lui international de marketing, 
car? își desfășoară lucrările în Ca
pitala patriei noastre.

Poporul nostru este bucuros să 
£d£duia.<câ o asemenea reuniune 
internațională care, prin obiecti- 
v< le ce fi le propune, este menită 
să contribuie la .stimularea corner* 
tuliii international, la promovarea 
mai activă a schimbului mondial 
d? valori, la conlucrarea tot mai 
fructuoasă Intre națiuni. In zilele 
noastre, progresul și civilizația sint 
legate tot mai strins de participa- 
r<-a activă a fiecărui popor la divi
ziunea internațională a muncii, de 
amplificarea schimburilor econo
mice între state, de realizarea unei 
l?.rc; și fructuoase'cooperări Inter
nationale. Cooperarea, schimburile 
de valori materiale șl spirituale, 
de informații $1 de experiență re
prezintă. astăzi, o necesitate obiec
tivă a evoluției fiecărei țări în pas 
cu cuceririle progresului mondial 
si, in același timp, o condiție a 
mer-uiui înainte al întregii uma
nități.

In condițiile cind economia mon
dială devine tot mai interdepen
dentă, cind greutățile și dispropor
țiile care apar intr-o parte sau alta 
a lumii pot avea plnă la urmă re
percusiuni — mai mari sau mai 
mici — asupra dezvoltării mon
diale și a evoluției fiecărui stat in 
parte, considerăm că este in inte
resul profund al tuturor țărilor de 
a participa activ la viata interna
țională. de a milita pentru instau
rarea unei ordini noi in 'relațiile 
interstatale, pentru așezarea rapor
turilor economice dintre state pe 
principii de egalitate, independen
tă, neamestec in treburile interne, 
avantaj reciproc, pentru respecta
rea dreptului fiecărei națiuni de a 
fi stâpină pe bogățiile naționale, 
de a le folosi corespunzător inte
reselor dezvoltării economico-so-

Lucrările Congresului 
internațional de marketing
Congresul internațional de marke- 

t:ng, care se desfășoară la Bucu
rești. și-a reluat marți lucrările in 
atmosfera de vie satisfacție prile
juită de conținutul mesajului adre- 
- .i c tovarășul Nicolae CeauSesSQ, 
: ședințele Republicii Socialiste 
România. participanților la această 
importantă reuniune. Textul mesaju
lui a fost citit de tovarășul Ion 
Pâțan. viceprim-ministru al guvernu
lui. ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale.

Mesajul, in care sint înfățișate 
principalele căi și modalități de dez
voltare a colaborării internaționale 
si a schimburilor intre națiuni. a 
fost ascultat cu un viu interes. Prin 
puternice aplauze, participants la 
sesiune au exprimat aprecierea lor 
unanimă la adresă politicii de largă 
colaborare internațională, de extin
dere a cooperării economice și teh- 
nico-științifice cu toate țările lumii, 
de apropiere și Înțelegere intre po
poare. promovată ca consecvență de 
România, de președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Deschiderea lucrărilor seminarului organizat de Uniunea 
Tineretului Comunist și Mișcarea Panafricană a Tineretului

Marți s-au deschis Ia București 
lucrările seminarului organizat de 
Uniunea Tineretului Comunist și 
Mișcarea Panafricană a Tineretului 
(M.P.J.). Inscriindu-se ca o impor
tantă manifestare de prietenie si so
lidaritate militantă dintre tineretul 
român și african, seminarul are ca 
temă „Participarea tineretului la 
lupta împotriva colonialismului, neo- 
colonialismului, imperialismului, a 
tuturor formelor de discriminare ra
sială, pentru libertate, dezvoltare e- 
conomică si socială independentă".

Din partea Mișcării Panafricane a 
Tineretului, la seminar participă 
Cissoko Sekou, secretar general al 
M.P.J., și Abdoul Kadcr Neghra, pri
mul secretar general adjunct al 
M.P.J., precum și reprezentanți ai 
Tineretului Frontului de Eliberare 
Națională din Algeria, Tineretului 
Mișcării Populare pentru Eliberarea 
Angolei, Congresului Național Afri

tv
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In jurul orei 10. 
transmisiune directă de 
la aeroportul internațio
nal București-Otopeni : 
ceremonia plecării lui 
Moktar Ould Daddah, se
cretar general al Parti
dului Poporului din Mau
ritania. președintele Re
publicii Islamice Mauri
tania. împreună cu 60ția, 
Marieme Daddah, care, 
la invitația tovarășului 
Nicolae Ccaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, si a to
varășei Elena Ceaușescu. 
a efectuat o vizită oficia
lă in tara noastră.

10.30 • Imagini din județul Ca- 
raș-Severin • Melodii popu
lare. 

ciale de sine stătătoare, ale ridi
cării bunăstării propriului popor. 
Buna desfășurare a întregii activi
tăți internaționale cere ca toate ță
rile să-și unească eforturile și să 
acționeze pentru lichidarea rapor
turilor Inechitabile și a oricăror 
Mări d< lucruri anacronice. care 
mai împiedică dezvoltarea largă și 
neîngrădită a schimbului mondial 
dr valori.

Așezarea pe baze noi a relațiilor 
economice impune înlăturarea res
tricțiilor și barierelor artificiale 
care se mai ridică astăzi în calea 
schimburilor economice și a coope
rării dintre state. Viața arată că 
perpetuarea acestor discriminări 
nu favorizează situația țărilor sau 
n grupărilor respective, cl. dimpo
trivă, constituie factori de agravare 
in dezvoltarea economică interna
țională.

Vna din problemele stringente 
ale lumii de azi, care trebuie să-și 
găsească o soluție corespunzătoare 
in cadrul organizării relațiilor eco
nomice mondiale, este cea a lichi
dării subdezvoltării. Decalajele e- 
conomice — care au apărut ca re
zultat al politicii imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste de ex
ploatare a bogățiilor naționale ale 
altor popoare — impietează evolu
ția economică generală și reprezin
tă un factor de ingustare a pieței 
mondiale, de criză economică, re- 
ducind pină la urmă înseși posi
bilitățile de dezvoltare a statelor 
înaintate din punct de vedere eco
nomic. De aceea, lichidarea subdez
voltării. apropierea și egalizarea 
nivelurilor de dezvoltare a statelor 
constituie o necesitate de impor
tanță majoră pentru asigurarea 
progresului general. Sint necesare 
raporturi economice noi. echitabile, 
pe baza noilor principii de relații 
intre state, a legităților economice 
obiective, realizarea unui raport 
just, corespunzător intre prețurile 
materiilor prime și cele ale produ
selor industriale, care să favori
zeze progresul mai accelerat al ță
rilor in1 * * * * 6 7 curs de dezvoltare.

TENIS. In turneul international 
de la Wimbledon, ieri, In primul tur 
al probei de simplu bărbați : Domin
guez — Tiriac 6—3, 6—0, 8—6 ;
Ashe — Kary 6—4, 6—2, 6—4 ; Metre-
veli — Feaver 6—2, 6—3, 3—6. 6—1 ;
Panata — Pohmann 4—6, 6—2, 6—3,
6— 3 ; Connors — Bengtson 6—1,
7— 9, 6—2, 6—4 ; Crealy—Taylor 4—6, 
9—8, 6—3, 9—8.

Instaurarea unei ordini econo

în numele participanților la con
gres, președintele Federației Interna
ționale de Marketing, prof. dr. Con
stantin Drâgan, a exprimat președin
telui Nicolae Ccaușescu întreaga gra- 
t’tudine pentru atenția deosebită a- 
cordată acestei manifestări -interna-- 
țtor.ale, găzduită de Capitala Româ
niei.

In continuare, participantii au a- 
bordat probleme privind agricultura 
și alimentația, experiența fiecărei 
țări in acest domeniu. Au Drezcntat. 
astfel, comunicări H. J. Millendorf 
(R. F. Germania), G. Vukcevici 
Kusrgerski (Iugoslavia). D. Izraeli 
(Israel) și L. Bula (România), ne 
marginea cărora au avut loc dis
cuții.

Lucrările continuă.
★

Cu prilejul Congresului interna
țional de marketing, Gheorghe 
Cioară, primarul general al Capita
lei, a oferit marți seara o recepție.

(Agerpres)

can din Africa de Sud, Uniunii Tine
retului Socialist Congolez din R. 'P. 
Congo, Tineretului Revoluției Demo
crate Africane din Republica Gui
neea, Tineretului Partidului African 
al Independenței din Guineea Bis
sau si Insulele Capului Verde, Tine
retului Muncitor din Maroc, Mișcă
rii Tineretului Partidului Poporului 
din Mauritania, Ministerului Tinere
tului, Sportului și Culturii din Volta 
Superioară, Tineretului Uniunii Po
porului African din Zimbabwe. La 
seminar sint prezenți și reprezen
tanți ai studenților africani care stu
diază in tara noastră.

Participanții la seminar au fost 
salutați de tovarășul Ion Traian 
Stefănescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C. In numele Mișcării Panafri
cane a Tineretului a luat cuvintul 
Cissoko Sekou, secretar general al 
M.P.J.

Lucrările seminarului continuă.

11,00 Vîrstele peliculei — magazin 
de cultură clnematograiică.

11.55 Legiie țârii — legile noastre. 
12.05 Biblioteca pentru toți : Vic

tor Ion Popa.
16,00 Curs de limba germană. 
16.30-17,00 Curs de limba franceză.
17.30 Telex.
17.35 Jurnal de bord. Emisiune de

dicată Marșului Victoriei.
17.55 Muzica — emisiune de actua

litate muzicală.
18.15 La volan.
18.30 Film serial pentru copii : 

„Năzdrăvanul Dennis". Epi
sodul L

18.55 Tragerea Pronoexpres.
19.05 Tribuna TV.
19.20 1001 de seri : Alfabetul.
19.30 Telejurnal.
20,00 Reflector.
20.j5 Anotimp comunist.
20.35 Teleclnemateca. Ciclul „Mari 

ecranizări". „Pădurea spin- 
zuraților" (partea I).

22.00 Azi !n țara piramidelor — 
reportaj.

22.20 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Telerama.
20,25 Armonii Intime.
2'».50 Dialog. Limbaj șl cultură.
21.15 Telex.
21.20 Muzee șl expoziții.
21,40 O glumă, un clntec sl... res

tul. 

mice noi In lume — care să crerze 
toate condițiile pentru lichidarea 
subdezvoltării, pentru ca fiecare 
Stal, fiecare națiune să poată be
neficia larg șl neîngrădit de cuce
ririle științei și tehnicii contem
porane, de realizările civilizației 
moderne — cerc participarea ac
tivă, nemijlocită a tuturor statelor, 
fio ele mari, mijlocii sau mici, la 
viața internațională, in condiții de 
deplină egalitate, cu respectarea 
riguroasă a intereselor fiecărui po
por do a-și asigura dezvoltarea e- 
conomlco-socialâ independentă.

Apreciez, că la realizarea tuturor 
acestor deziderate legate de dezvol
tarea și perfecționarea relațiilor 
economice internaționale, de așe- 
z'rca lor pe baze echitabile care 
să stimuleze progresul mai accele
rat al fiecărei țări, Federația In
ternațională de Marketing ponte 
aduce — cu mijloacele cc-i stau la 
Indemină — o contribuție impor
tantă, răspunzînd astfel dorinței 
popoarelor de a se dezvolta intr-un 
climat de prietenie șl colaborare 
fructuoasă și multilaterală, de a 
conlucra tot mai strins pentru edi
ficarea unei lumi mai bune, mai 
drepte, a unei lumi a păcii și înțe
legere între națiuni.

România, angajată cu toate for
țele sale In realizarea unui amplu 
program de dezvoltare economico- 
socialft, este hotărită să participe 
activ și in modul cel mai consec
vent la promovarea colaborării și 
cooperării internaționale, să-și a- 
ducă întreaga contribuție la cauza 
generală a instaurării unor rapor
turi noi în viața internațională care 
să stimuleze dezvoltarea liberă, in
dependentă a fiecărui popor, pro
gresul și civilizația omenirii în an
samblu.

încredințat că lucrările congre
sului vor prilejui un util schimb 
de idei și experiență in eforturile 
pentru dezvoltarea și perfecționa
rea cooperării și a comerțului in
ternațional, vă urez deplin succes 
în realizarea obiectivelor pe care 
vi le-ați propus 1

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe nl 

Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a transmis ministru
lui de externe malgaș, Dldier Ratsi- 
raka. o telegramă de felicitare, cu 
ocazia Zilei naționale a Republicii 
Malgașe.

★
Ministrul transporturilor șl apelor 

din Olanda, T. E. -WesUnterp; care» 
la invitația Ministerului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor, a făcut o 
vizită in țara noastră, a părăsit marți 
dimineața Capitala. La plecare, pe 
aeroportul Otopeni, oaspetele a fost 
salutat de Traian Dudaș. ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
de alte persoane oficiale. A fost de 
față Pieter V. Putman-Cramer, am
basadorul Olandei la București.

★
Marți a sosit în Capitală o delega

ție a Dietei Renania de nord-West- 
falia, condusă de dr. Heinz Gilnther 
Hiisch, președintele comitetului eco
nomic al dietei, care face o vizită în 
tara noastră la invitația Camerei de 
Comerț și Industrie,

★
Marți dimineața, la Uniunea zia

riștilor a avut loc o conferință de 
presă consacrată Conferinței Mon
diale a Populației, cu participarea 
ziariștilor români și a coresponden
ților străini acreditați la București.

Cu acest prilej, tovarășul Mircea 
Malița, secretar general al Comite
tului național român de organizare a 
Conferinței Mondiale a Populației, 
s-a referit la problematica acestei 
reuniuni internaționale și acțiunile 
premergătoare el, la activitatea de 
pregătire și organizare a acesteia.

★
Cu prilejul „Lunii de solidaritate 

cu lupta poporului coreean", Consi
liul Național al Frontului Unității 
Socialiste, Consiliul Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor din 
România, Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, Aso
ciația de prietenie româno-coreeană, 
Liga română de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii, A- 
sociația juriștilor și Uniunea ziariș
tilor au trimis organizațiilor similare 
din Republica Populară Democrată 
Coreeană telegrame de sprijin și so
lidaritate cu lupta poporului co
reean.

★
La Muzeul literaturii române s-a 

deschis, marți după-amiază. expozi
ția „30 de ani de Istorie literară ro
mânească". Dedicată celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei, expoziția ilustrează — prin 
cărți, studii de sinteză, articole din 
presă, ediții princeps ale unor lucrări 
de specialitate, publicații literare, 
manuscrise — principalele momente 
ale dezvoltării istoriei noastre Jite- 
rare in cele trei decenii de edificare 
socialistă.

★
în seria evocărilor unor mari per

sonalități ale plasticii românești, Mu
zeul de Artă al Republicii Socialiste 
România a organizat marți după-a
miază o manifestare dedicată picto
rului Ion Theodorescu-Sion.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

27. 28 și 29 Iunie. In tară : Vreme 
ușor Instabilă. Cerul va fi variabil, 
cu innorâri mai accentuate In nor
dul țării și in zona de deal și de 
munte, unde vor cădea ploi locale și 
se vor semnala frecvente descărcări 
electrice. In rest, ploi izolate. Vint 
slab pină la potrivit. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse intre 10 și 20 
de grade, iar cele maxime liître 20 
și 30 de grade. în București : Vreme 
ușor instabilă. Cerul va fi variabil, 
favorabil ploii de scurtă durată după- 
amiaza. Vint slab pină la potrivit. 
Temperatura va crește ușor in a 
doua parte a intervalului.

Președintele ales al Republicii Co
lumbia, dr. Alfonso Ldpoz Michel
son. și soția sa, doamna Cocilia Ca
ballero do TApcz, însoțiți do Mari o 
Santo Domingo sl de membrii misiu
nii româna atașate pe lingă Innlțll 
oaspeți, nu plecat mnrțl intr-o călă
torie po litoralul românesc al Mării 
Negre.

La sosirea în stațiunea Ncptun, în 
lntimpinare nu venit Vasile Vilcu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
președintele Consiliului popular ju
dețean Constanța, și alto oficialități 
locale, care au urat oaspeților un

Vizita delegației Partidului
Social Democrat din Danemarca 

condusă de președintele partidului
Primire la primul ministru al guvernului

Tovarășul Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guvernu
lui. n primit, marți dimineață, de
legația Partidului Social-Democrat 
din Danemarca, condusă de Anker 
Joergensen, președintele partidului, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită de prietenie in țara noastră.

Din delegație fac parte Kjeld Ole- 
sen, Vicepreședinte al P.S.D., Einar 
Hovgaard Christiansen, secretar ge
neral, Karl Johan Mortensen, secre
tarul grupului parlamentar al par
tidului. A fost prezent Harry 
Rassmusen, membru ăl Comitetului 
Executiv al P.S.D., rcdactor-șcf al 
ziarului „Actuelt".

Vizitele delegației Partidului Republican Italian
în cursul zilei de marți. 25 iunie, 

delegația Partidului Republican Ita
lian a avut convorbiri la Consiliul 
Național al Frontului Unității So
cialiste cu Eugen .Teboleanu. vice
președinte al Consiliului Național al 
F.U.S., Iosif Uglar, secretar al Con
siliului Național al F.U.Ș., și Ion 
Mărgineanu, membru al Consiliului 
Național al F.U.S. In cadrul con
vorbirii desfășurate într-o am

Plecarea ministrului comerțului exterior 
al R. A. Egipt

Ministrul comerțului exterior al. 
Republicii Arabe Egipt, Fahli A. M. 
El Metbouly, care ne-a vizitat țara 
in fruntea unei delegații economice, 
a părăsit rtiarți după-amiază Ca
pitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Ion Pă-

Vizita ministrului apărării naționale al R. S. Cehoslovace
Marți dimineața, generalul de ar

mată Martin Dzur, ministrul apără
rii naționale al Republicii Socialiste 
Cehoslovace, și delegația care-1 'în
soțește, împreună cu generalul colo
nel Vasile Ionel și generalul colonel 
Sterian Țircă, adjuncți ai ministru
lui apărării naționale al Republicii 
Socialiste România, au întreprins o 
vizită in județul Prahova, cu prile

Sărbătorirea „Zilei grănicerilor"
Marți, 25 iunie, militarii grăniceri, 

apărătorii fruntariilor Republicii 
Socialiste România, au sărbătorit 
ziua lor. Cu acest prilej, ministrul 
apărării naționale a dat un ordin de 
zi prin care grănicerii au fost feli
citați pentru modul conștiincios in 
care își fac datoria zi și noapte la 
hotar.

Evenimentul a fost întimpinat de 
ostașii grăniceri cu noi și importan
te succese in pregătirea de luptă și 
politică, in paza și apărarea frontie
rei de stat. Astfel, in preajma zilei 
lor, un număr de peste 2 000 de gră
niceri au fost declarați militari de 
frunte ; 132 au primit titlul de spe
cialist de clasă ; aproape 1 500 au 
obținut insigna „Sport și sănătate" ;

• SPORT « SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT

Campionatele europene 

de lupte libere

Sportivii români continuă să se a- 
firme la campionatele europene de 
lupte libere, care se desfășoară in 
Palatul sporturilor din Madrid. Ion 
Arapu (categ. 52 kg) l-a învins in 
turul trei pe Italianul Bognani. iar 
in turul patru a ciștigat in fața sue
dezului Naavala. Pentru turul patru 
s-au calificat doi luptători români : 
Vasile Iorga (catcg. 82 kg), învingă
tor in meciul cu englezul Kelly, și 
Ladislau Simon (categ. peste 100 kg), 
care l-a eliminat pe Geymer (R.D. 
Germană). La aceeași categorie. An
die v (U.R.S.S.) l-a întrecut pe.Boian 
(Bulgaria). In limitele categoriei 100 
kg, Enache Panaite l-a învins pe el
vețianul Bachmann. . 

călduros hun venit pe meleagurile 
dobrogene.

Introțlnîndu-se eu înnlțli onapețl, 
președintele consiliului popular ju
dețean prezintă apoi clteva date 
llustrind realizările obținute de oa
menii muncii din această parte a țâ
rii in efortul lor de a contribui la 
ridicarea României socialiste pe noi 
trepte de dezvoltare. Do asemenea, 
gazdele au vorbit pe larg despre 
dezvoltarea stațiunilor românești de 
pe litoralul Mării Negre, care găz
duiesc anual peste două milioane de 
turiști.

(Agerpres)

La întrevedere au participat tova
rășii Stefan Andrei, secretar nl C.C. 
al P.C.R., Alexandru Ionescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., și Ion St. Ion, 
secretar general al Consiliului de 
Miniștri.

în timpul convorbirii a avut loc un 
schimb de Informații privind activi
tatea și preocupările actuale ale Par
tidului Comunist Român și Partidu
lui Social-Democrat din Danemarca, 
exprimindu-se dorința de a extinde 
și diversifica bunele raporturi stator
nicite intre cele două partide In in
teresul ambelor popoare, al cauzei 
păcii șl securității In Europa și in 
lume.

Convorbirea s-a desfășurat Intr-o 
ambianță cordială, prietenească.

bianță de cordialitate oaspeții au 
fost informați despre activitatea 
Frontului Unității Socialiste, expri
mindu-se dorința reciprocă de a 
dezvolta colaborarea dintre F.U.S. 
și Partidul Republican Italian.

Oaspeții italieni au fost primiți, în 
aceeași zi, la Marea Adunare Na
țională. de Ilie Murgulescu, vice
președinte al M.A.N., și Tudor Io
nescu, deputat in M.A.N.

țan,1 viceprim-ministru al guvernu
lui. miiiistiul comerțului exterior și 
cooperării?-, economice internaționale, 
de alte persoane oficiale.

Au fost de față ambasadorul R. A. 
Egipt la București, Osman Assal, și 
aîți membri ai ambasadei.

(Agerpres) 

jul căreia le-au fost prezentate rea
lizările colectivului unei întreprin
deri industriale. în cursul aceleiași 
zile, oaspeții au asistat la exerciții 
tactice cu trageri de luptă prezen
tate de o unitate a armatei noastre.

Generalul de armată Martin Dzur 
a felicitat pe ofițerii și ostașii români 
participanți la exerciții pentru mă
iestria dovedită.

12 organizații U.T.C. și 46 de uteciștl 
au fost distinși cu Diploma de 
onoare a C.C. al U.T.C.

în mari unități, unități și subuni
tăți de frontieră au avut loc inte
resante activități politice și cultu- 
ral-artistice, intilniri ale grăniceri
lor cu populația din zonă, cu pio
nieri membri ai cercurilor „Prieteni 
ai grănicerilor".

Manifestările care au avut loc cu 
acest prilej au demonstrat încă o 
dată colaborarea fructuoasă care 
există intre militari și cetățenii din 
localitățile de frontieră, devotamen
tul cu care strâjultorii fruntariilor 
își fac datoria față de patria socia
listă, față de popor și partid.

(Agerpres)

Competiții
FOTBAL

Meciurile disputate ieri în cadrul 
„Cupei balcanice" pentru echipele de 
tineret s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : București : România — 
Iugoslavia 3—0 (1—0). Au marcat 
Dudu Georgescu (min. 42 din lovi
tură de la 11 m) și Năstase (in mi
nutele 59 și 65) ; Ploiești : Grecia — 
Turcia 4—0 (1—0). Au înscris Ardi- 
zoglos (2), Ifantis și Drabis.

BOX

Cea de-a 8-a ediție a Balcaniadei 
de box a început ieri In Sala spor
tului din Constanta cu participarea 
a 43 de pugil’ști din Bulgaria. Gredia, 
Iugoslavia, Turcia și România. în 
prima reuniune, la categoria semi- 
muscă boxerul român Petre Ganea 
l-a învins la puncte de Ștefan Ase- 
nov (Bulgaria). Practicind un box 
viguros, etalind o tehnică superioa
ră. boxerul român a fost declarat în
vingător cu 4—1. în finală, Ganea il 
va intîlnl pe iugoslavul Z. Pala, care 
l-a întrecut la puncte ce turcul 
Ozler.

Alte rezultate : categoria muscă : 
Strenbelias (Grecia) Întrece la puncte 
pe Mile (Iugoslavia) ; categ. coco# :

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII MALGAȘE
Excelenței Sale 
general de divizie GABRIEL RAMANANTSOA

Șeful guvernului Republicii Malgașe
TANANARIVE

Am deosebit» pljcere sa transmit Excelenței Voastre, cu ocar.la Zilei 
naționale n Republicii MalRațe, călduroase felicitări țl cele mai bune 
urări de sănătate șl fericire personală, de bunăstare și progres poporului 
1 Folosesc^ acest prilej pentru a-ml exprima încrederea că relațiile 
dintre turtle noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare, spre binele 
ambelor noastre popoare, al păcii șl înțelegerii internaționale,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

In Istoria cele! mal 
mari Insule din apro
pierea coastelor Afri
cii — Madagascar — 
ziua de 20 Iunie 1960 
reprezintă o piatră de 
hotar : proclamarea
independenței Repu
blicii Malgașe. în 
scurta perioadă care 
a trecut de atunci, po
porul malgaș a depus 
eforturi susținute pen
tru lichidarea urmă
rilor dominației colo
niale, pentru dezvol
tarea economică și so
cială.

Aprobat în cadrul 
unul referendum de 
marea majoritate a 
populației, programul 
noului guvern, venit 
la putere cu doi ani 
in urmă, își propune 
consolidarea indepen
denței țării, progrese 
mai rapide pe calea 
valorificării resurse
lor naționale, îmbună
tățirea nivelului de 
trai al poporului. în 
acest sens, â1 fost lan
sat planul de dezvol
tare pe perioada 
1974—1977, apreciat la 
Tananarive ca o e-

tnpă Importantă pe 
C81ea punerii bazelor 
unei industrii naționa
le. Planul preconi
zează preluarea con
trolului integral asu
pra sectoarelor de 
bază ale economiei — 
Industria extractivă, 
energetică, comerțul 
exterior. transportu
rile, sistemul bancar, 
în ultimul sector, de 
exemplu, guvernul 
malgaș a preluat, la 
sfirșitul anului trecut. 
31 la sută din acțiu
nile tuturor băncilor 
străine din țară. Au 
fost, de asemenea, 
Înființate întreprinderi 
de stat in domeniul 
comerțului și agri
culturii.

Planul prevede, tot
odată, alocarea de 
fonduri importante 
pentru dezvoltarea a- 
griculturii — ramură 
de bază a economiei 
malgașe, In care lu
crează peste 80 la sută 
din populație, precum 
și pentru formarea de 
cadre naționale.

In țara noastră sînt 
cunoscute și urmările

Din viata partidelor 
comuniste și muncitorești

geneva, Miting de solidaritate
cu lupta poporului spaniol

După cum s-a anunțat, duminică 
a avut loc la Geneva un miting de 
masă organizat de Partidul Elvețian 
al Muncii, în colaborare cu Parțidul 
Comunist din Spania. La această 
manifestare au participat circa 20 000 
de emigranți spanioli sosiți — cu 
avioane, trenuri și autocare — din 
numeroase cantoane elvețiene, pre
cum și din Anglia, Belgia. Franța, 
Olanda, Italia ; au venit, de aseme
nea, pentru a lua parte la miting sute 
și sute de oameni din diferite re
giuni ale Spaniei.

Mitingul, desfășurat sub lozinca 
„Libertate — amnistie — democrație 
in Spania", a constituit o acțiune de 
amploare In favoarea realizării uni
tății celor mai largi sectoare ale so
cietății spaniole, pentru reconcilie
re națională, pentru restabilirea de
mocrației in Spania.

Aducind un salut participanților la 
miting, tovarășul Jean Vfiicent, pre
ședintele Partidului Elvețian al 
Muncii, a evocat solidaritatea munci
torească internaționaliști, necesitatea 
Întăririi eforturilor popoarelor pen
tru realizarea obiectivului securității 
pe continentul european. „Avem cu 
toții același interes, și anume ca Eu
ropa să fie in sfirșit reconciliată cu 
ea însăși, să poată pune capăt fap
telor separatiste, economice sau mi
litare, să curme suprainarmarea rui
nătoare și să pășească pe calea li
bertății, păcii și democrației, spre 
socialism".

Secretarul general al Partidului 
Comunist din Spania, tovarășul 
Santiago Carrillo, a subliniat că „vic
toria democrației se apropie in 
Spania". Reconcilierea intre spa
nioli se clădește pas cu pas, iar 
alternativa democratică se concre
tizează. Triumful libertății și de
mocrației va fi rodul reconcilierii 
naționale, care nu este o simplă as
pirație, ci un fapt ce devine tot 
mai real și mai concret. „Pentru 
noi, a arătat Santiago Carrillo, calea 
luptei politice fi sociale, a luptei de

balcanice
Huliaras (Grecia) învinge la puncte 
pe Sonomur (Turcia) ; categ. pană : 
Ivanovici (Iugoslavia) bate la puncte 
pe Kumora (Turcia).

TIR
In ziua a treia a campionatelor 

balcanice de tir, care se desfășoară 
Ia poligonul Tunari, țintașul român 
Virgil Atanasiu a ciștigat proba de 
pistol viteză cu 596 puncte, iar selec
ționata României a stabilit un nou 
record balcanic cu 2 361 puncte. Pro
ba de pistol cu aer comprimat a re
venit, de asemenea, unui concurent 
român — Alexandru Cered — cu 383 
puncte. La armă liberă calibru redus 
3x40 tocuri, pe primul loc s-a situat 
iugoslavul Srețko Pejovici cu 1 148 
puncte, urmat de Petre Șandor (Ro
mânia) cu 1 146 puncte.

OLIMPIADA DE ȘAH. — După 10 
runde in Turneul final al Olimpiadei 
de șah de la Nisa conduce echipa 
U.R.S.S., cu 30 de puncte, urmată 
de Iugoslavia (26 puncte). Selecțio
nata României, care in runda a 10-a 
a Învins cu 2,5—1,5 echipa Finlan
dei, ocupă locul 10 cu 19 puncte. 

cu simpatie eforturile 
depuse de poporul 
malgaș pe calea dez
voltării de sine stă
tătoare. In cpiritul so
lidarității poporului 
român cu popoarele 
tinerelor state de pe 
continentul Africii, 
între Republica Socia
listă România șl Re
publica Malgașă s-au 
stabilit șl se dezvoltă 
relații de prietenie și 
colaborare pe baza e- 
galității in drepturi șl 
respectului reciproc. 
Acordurile încheiate 
între cele două gu
verne sint menite să 
stimuleze schimburile 
comerciale, cooperarea 
economică, tehnico- 
științifică șl in alte 
domenii. Contactele și 
vizitele la diverse ni
veluri au oferit prile
jul aprofundării cu
noașterii reciproce, au 
deschis noi perspec
tive pentru dezvolta
rea relațiilor bilate
rale, spre binele po
poarelor român și 
malgaș, al cauzei păcii 
și colaborării In lume.

A. BUMBAC

jnasfi. continuă în unitate pină la 
țvictarie".

„Partidul nostru a arătat pre
ședintele Partidului Comunist din 
Spania, tovarășa Dolores Ibarruri 
— dind dovadă de un deosebit 
simț politic, democratic și pa
triotic, luptă fără încetare in fa
voarea unul pact pentru libertate, 
pentru o apropiere a punctelor de 
vedere care să permită trecerea la 
democrație în Spania, fără vărsări 
de singe, fără violențe. Astăzi, cind 
schimbările politice au devenit ine
vitabile, este necesar și urgent ca 
toate forțele ce se pronunță pentru 
trecerea de Ia dictatură la democra
ție să se apropie și să se înțeleagă". 
Dolores Ibarruri a evocat acțiunile 
desfășurate In acest sens în ultimii 
ani de clasa muncitoare, țărănime, 
profesorii și studenții din universi
tăți, asociațiile profesionale, intelec
tualitate, elementele novatoare din 
sinul bisericii, presă. „Pentru a reda 
poporului suveranitatea — a subli
niat președintele P.C.S. — este nece
sar să se realizeze o amplă conver
gență a tuturor forțelor care, dintr-o 
rațiune sau alta, doresc schimbarea 
actualei situații". In acest moment, a 
arătat ea, apropierea intre popor și 
armată este mai necesară ca oricind. 
Partidul Comunist va lupta cu toată 
energia și capacitatea sa politică, cu 
tot spiritul său de sacrificiu, alături 
de toate forțele politice care au sim
țul responsabilităților lor istorice, 
pentru a face din Spania patria tu
turor spaniolilor.

Mitingul s-a 'încheiat printr-o în
suflețită manifestație a solidarității 
forțelor angajate în transformarea 
democratică, progresistă a societății 
spaniole. în continuare, tovarășii 
Dolores Ibarruri și Santiago Carrillo 
au organizat o conferință de presă, 
in cadrul căreia au răspuns la intre- i 
bările ziariștilor.

Comellu VLAD
Geneva

CAMPIONATUL MONDIAL 

DE FOTBAL
• Campionatul mondial de fotbal 

se reia astăzi cu primele meciuri 
din grupele semifinale : Olanda — 
Argentina ; R.D. Germană ►— Brazi
lia ; Iugoslavia — R. F. Germania ; 
Polonia—Suedia.

• La cele 24 de meciuri disputate 
pină in prezent au asistat peste un 
milion de spectatori, media de meci 
fiind de 42 630 de spectatori, mai 
mică decit cea inregistratâ cu 4 ani 
in urmă in Mexic.

• Comentind evoluția echipelor In 
prima fază a campionatului, fostul 
antrenor vest-german Sepp Herber
ger este de părere că surprizele a- 
cțstor prime două săptămini au fost 
furnizate de polonezi și brazilieni. 
..Primii au fost subestimați, iar bra
zilienii au trebuit să constate că 
arta lor de a juca fotbal trebuie 
practicată pe picioare ceva mal Iuți".

• In 16 meciuri disputate din luna 
mai 1973, echipa R.D. Germane nu 
a pierdut nici o partidă. Astfel, vic
toria acestei formații in meciul cu 
reprezentativa R.F. Germania nu 
este Intimplâtoare, ea marcind o 
nouă etapă in progresul și afirmarea 
fotbalului din R.D. Germană.
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Pentru întreaga operă dedicată apropierii 

intre națiuni, prieteniei Intre popoare și păcii in lume

iovarăimliii Nicolae Eeassescu 
i s a atriliiiit premiul po 1874 al unei 

prsstigioast instituiii belgiene
1 BRUXELLES 25 (Agerpres). — acceptat cu multă plăcere premiul

Consiliul dc administrație al fun- fundației, pe care l-a oferit Uni-
d-’tici . Guvernatorul Emile Cor- v rsității muncii „Paul Pastur", din 
r‘_- — prc.s!iginasâ instituție bel- Charleroi.
Ei^nâ — a hotărit atribuiri a pre- Ceremonia solemnă n decernării

' ' ‘ -tiii premiului | anul 1971. i. care
R -.l.-tr Rvnănia. to- președintele R< publici! Sorlaliste
varășul Nicolae Ceaușescu, pen- România va fi TOprezentat de am- 
tru ansamblul operei sule dodtcn- basadorul român l.i Bruxelles, va 
le apropurii intre națiuni, pride- avea loc In sala Consiliului pro
niei iniri popoare și păcii In lume. vihcici Hainaut, la Mons, la 5 sep- 

PrcședintElo Nicolae Ceaușescu a tembrie 1974.

A PRESEDINIELUI
1

CAIRO ?5 — (Do la corespondentul 
nostru). întreaga presă egipteană de 
m-rli informează, pc primele pagini, 
<.t pvs dntde Mohammed Anwar 
1.1 Sad îl si soția sa vor pleca, joi, 
i-dr-n vir.ită oficială in Republica 
Socialistă România.

sil» titlul „Bueurcșliul pregătește o 
pri nirc oilduroasA președintelui Sa
il C. -i ’iul „LE JOURNAL 
D’EGYPTE" relatează pe larg despre 
programul vizitei, subliniind că in
tri V. d ido dintre cei doi șefi de stat 
- 1 > i „o importantă etapă in

| relațiilor dintre România si 
l? int in toate domeniile". Postul do 
rodin Cmro acordă, la rindul său. o 
m re atenție apropiatului eveni
ment. El și-a început emisiunea do 
luni scara brinfr-n amplă relatare 
d ’-nr' vizita șefului stalului egip
tean și importanta ci în evoluția re
lațiilor româno-egiptene.

m

GENEVA

Manifestări consacrate sărbătorii
naționale a României DE PRETUTINDENI

asupra teritoriului Libanului
. ambasadorul Israclu- 
in tara noastră, Yo- 

, a fost invitat la Mi- 
Externe și, cu a- 
ul afacerilor ex- 

. i-a făcut 
Guvernului 
ânia față de

de natură să conducă 
varea situației conflictuale ci,

țole militare i; 
tortului Libanu 
pare față dc c

waeliene asupra teri- 
lui. profunda prcocu- 
?ontinuarca unor ase-

menea acte de forță ce constituie o
gravă Încălcare? a suveranității na-
ționale a unui stat cu care tara
noastră întreținie relații prietenești.

Dună părerea. guvernului român —
a subliniat mi nistrul afacerilor ex
terne _  acțiuniile militare ale Israe-

dimpotrivă, o complică. încurajind in 
același timp forțele extremiste din 
regiune.

Guvernul român — a arătat minis
trul afacerilor externe — consideră 
că acum, cind au fost realizați pași 
importanți, pozitivi pe calea rezol
vării politice a conflictului din O- 
rientul Apropiat, prin încheierea a- 
cordurilor de dezangajare militară 
intre Egipt și Israel, pe de o parte, 
și Siria și Israel, pe de altă parte, 
este momentul ca toate statele, toate 
guvernele, inclusiv guvernul Israelu
lui, să-și concentreze eforturile in 
continuare in vederea reglementării 
definitive pe cale pașnică a conflic
tului din zonă, în folosul ambelor 
țări, al tuturor statelor din regiune, 
al păcii șl securității internaționale.

• Administrația civilă siriană a preluat controlul asupra 
ultimei zone eliberate de torțele militare israeliene

DAMASC 25 (Agerpres). — Marți 
seara, reprezentanți ai Administra
ției civile siriene au preluat contro
lul asupra ultimei zone eliberate de 
for, ele militare israeliene conform 
prevederilor acordului de dezanga
jare militară intervenit intre guver
nele Siriei si Israelului. Această ul
timă zonă cuprinde și orașul Kunei- 
tra, aflat sub ocupație israeliană dm 
timpul războiului din 1967.

țările arabe, precum și probleme le
gate de atacurile aviației israeliene 
asupra teritoriului libanez.

BEIRUT 25 (Agerpres). — Pre- 
ședir.tvle Libanului. Suleiman Fran- 
gieh. l-a primit pe președintei^ Co
mitetului Executiv al1 Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. Yasser 
Arafat, cu care a discutat probleme 
privind recentele raiduri întreprinse 
de aviația israeiianâ in sudul țării 
— anunță agenția M.E.N. Cu acest 
prilej, s-a convenit ca Libanul și 
Comitetul Executiv al O.E.P. să sta
bilească contacte comune cu celelalte 
state arabe asupra problemei raidu
rilor israeliene. Totodată — potri 
agenției M.E.N. — Yasser Arafat 
declarat că rezistența 
nu va între 
triva Israeli; 
loriul libane;

KUWEIT 25 (Agerpres). — Ku
weitul a cerut oficial convocarea, in 
cel mai scurt timp posibil, a unei 
conferințe a miniștrilor apărării și 
de externe din țările arabe pentru 
a examina o serie de probleme în 
legătură cu recentele raiduri în
treprinse de aviația israeliană asu
pra taberelor palestinene situate in 
sudul Libanului.

ir

țârilor in curs

ii

ivit 
_____t a 

palestineană 
de operațiuni impo- 
pornind de pe teri-

(Agerpres). — Pre- 
,______  ____ . Hafez Al Assad, a
primit, marți, pe liderul Partidului 
Socialist Progresist din Liban, Ka
mal Jumblatt, care se află intr-o 
vizită la Damasc in fruntea unei 
delegații a partidului — anunță a- 
genția M.E.N. în cadrul întrevede
rii — relevă agenția menționată — 
au fost examinate ultimele eveni
mente din Orientul Apropiat și din

DAMASC 2: 
ședințele Sirie

VIENA 25 (De la corespondentul 
nostru). — „A sosit timpul pentru a 
întreprinde o mai amplă acțiune pe 
plan regional și internațional, in ve
derea promovării industrializării ță
rilor in curs fie dezvoltare" — apre
ciază raportul special elaborat pe a- 
ceaslă temă de Comitetul O.N.U. 
pentru planificarea dezvoltării, docu
ment al cărui text a fost dat publi
cității de curind la sediul Organiza
ției Națiunilor Unite pentru Dezvol
tare Industrială (O.N.U.D.I.).

Omenirea va trebui să opteze pen
tru o cooperare mai intensă, care va 
avea ca temă centrală o ordine eco
nomică internațională mai judicioa
să — se arata in acest document.

Industrializarea, subliniază docu
mentul menționat, este făcută pentru 
popor și trebuie înfăptuită de către

Prcsn din Cairo subliniază cursul 
ascendent al relațiilor de prietenie 
dintre cele două țări, rezultatele 
fructuoase obținute pc planul cola
borării economice si tehnice. Sub 
titlul „Vizita președintelui in Româ
nia va contribui la întărirea coope
rării intre Cairo șl București", „LE 
PROGRES EGYPTIEN" reproduce 
declarațiile ministrului comerțului 
exterior. Fahti A. M. El Metbouly, 
care apreciază ca extrem de fruc
tuoase convorbirile avute la Bucu
rești $1 relevă Importanta deosebită 
a vizitei șefului statului egiptean. 
„Viitoarea intilnirc de la București 
dintre președinții Ceaușescu șl Sadat 
va constitui un important pas in ve
derea consolidării relațiilor egip- 
tcano-române" — a declarat Fahti 
A. M. El Metbouly.

LONDRA. — La Glasgow s-a des
fășurat o suită de manifestări cultu
rale marcind sărbătorirea, in Marca 
Britanic, a celei dc-a XXX-a ani
versări a Zilei naționale n Republi
cii Socialiste România. Cu acest 
prilej, au fost deschise expoziții de 
pictură contemporană, de carte și 
folclor, au fost susținute recitaluri de 
către violonista Silvia Marcovlci 
cvartetul „Filnrmonia",

91 
____ __  , precum și 

numeroase prelegeri ale unof oameni 
de cultură români.

In cadrul „Săptăminlt filmului ro
mânesc" au fost prezentate, Intre 
altele, filmele : „Mihal Viteazul", 
„Puterea și Adevărul", „Nunta de 
piatră", „Porțile albastre ale orașu
lui" șl mal multe scurt-mctraje, care 
s-au bucurat de un deosebit succes 
in rindul unui numeros public.

Manifestările românești la Glasgow, 
la care au participat primarul orașu
lui, William S. Grey, oameni de artă 
și cultură, reprezentanți ai presei și 
televiziunii, oameni de afaceri, au 
fost inaugurate de către ambasadorul 
României la Londra, Pretor Popa.

țiri de grafică a artistului plastic 
român Tudor Jcbelcanu. Au partici
pat reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe. ai Ministerului 
învflțămintului șl Artei, prof. Hans 
Gittner șl Stefan Kuklu, președinte, 
și, respectiv, secretar general al Aso
ciației de prietenie Austria—Romania, 
precum și un numeros public. A fost, 
de asemenea, prezent Dumitru Ani- 
noiu, ambasadorul României la 
Viena. După cuvintul inaugural, 
rostit de prof. Herbert Galsbauer, di
rectorul Institutului austriac de cul
tură, prof. Ilans Gittner a vorbit 
despre valoarea și originalitatea artei 
românești.

PARIS. — în cadrul manifestărilor 
consacrate celei de-a XXX-a aniver
sări a eliberării României de sub 
dominația fascistă, la Paris a avut 
loc, marți, un festival de filme ro
mânești. ✓

Festivalul, la care a participat un 
numeros public, ' s-a bucurat de 
succes.

• P E R IC O L U L PO
LUĂRII SONORE. Ca ur- 
mare a creșterii tot mal inten
se a traficului auto, fenomenul 
poluării 6onore capătă o am
ploare considerabilă. In Anglia 
se consideră că 20 de milioane 
de locuitori sini supuși unui 
zgomot excesiv (peste 65 deci
beli), cu serioase consecințe a- 
supra stării sănătății. Poluarea 
fonică capătă dimensiuni tot 
mai mari și in Japonia, S.U.A., 
Franța ele. Se apreciază că dacă 
nu se vor lua măsuri, pmă in 
anul 2000 peste jumătate din 
populația țărilor industriale va 
fi serios afectată de acest feno
men. Poluarea fonică se extin
de șl datorită avioanelor. In 
cazul avioanelor subsonice zgo
motul nu este perceptibil decît 
la decolare și aterizare. Dar in 
ceea ce privește avioanele su
personice de transport, acestea 
sint însoțite pe tot parcursul de 
un „coridor" de zgomote insu
portabile (determinate de tre

cu o lă
portabile (determinate 
cerea pragului sonor), 
țime de 40—80 km.

și cooperare în Europa
VIENA. — La palatul Palffy din 

Viena a avut loc vernisajul expozi-

GENEVA 25 (Agerpres). — La Conferința pentru securitate șl coo
per:, re in Europa lucrările continuă intens pentru perfectarea docu- 
inentelor finale privind securitatea, cooperarea economică și schimbu- 
r, cultural.?. Legat de aceasta, au loc consultări privind urmările in- 
s ituționale, cu atit mai mult cu cit in condițiile definirii acțiunilor de 
punere in aplicare a unor programe de cooperare apare tot mai eviden
ta necesitatea unor forme organizatorice care să asigure realizarea 
acestora după conferință.

In cursul zilelor dc luni șl marți 
au ținut ședințe Comisia întii pen
tru securitate și subcomisiile pentru 
principii, aspectele militare ale secu
rității. comerț, cooperare industrială, 
știință și tehnică, cultură, educație, 
informații, contacte umane, precum 
și grupul de lucru al Comitetului de 
coordonare pentru urmările institu
ționale ale conferinței.

Caracteristic pentru toate dezbate
rile in organele de lucru este abor
darea problemelor mai dificile care, 
acum, spre sfirșitul lucrărilor, trebuie 
să-și găsească rezolvarea in spirit 
d cooperare prin formulări care să 
întrunească acordul tuturor. Astfel, 
i î Subcomisia pentru principii, an
gajată in elaborarea principiului ne
amestecului in treburile interne, se 
examinează problema privind drep
tul statelor de a-și determina legile 
și regulamentele. Subcomisia pentru 
problemele militare a început o nouă 
rundă de finalizare a textelor înre
gistrate privind notificarea manevre
lor militare de anvergură, schimbul 
de observatori la asemenea manevre 
și alte măsuri de întărire a încrederii 
și creștere a stabilității. în ceea ce 
privește Droblematica economică și 
tchnico-știintifică, redactarea se află 
intr-un stadiu avansat. în prezent, 
se examinează posibilitățile de conlu
crare cu Comisia economică a O.N.U. 
pentru Europa și cu UNESCO in 
vederea realizării unor programe im
portante de coonerare științifică pe 
continent, care fac obiectul dezbate
rilor la conferință, cit și al activită
ților organizațiilor menționate. De

asemenea, sint în curs de examinare 
unele aspecte concrete privind coo
perarea in domeniile educației, cul
turii șl științei. Astfel, participants 
au dezbătut posibilitatea organizării 
unul forum științific general-euro- 
pean, in cadrul căruia savanți de re
nume din toate statele participante 
să se întrunească, periodic, pentru a 
discuta probleme ale cercetării știin
țifice actuale și Intensificării conlu
crării dintre ei.

LA BUDAPESTA
BUDAPESTA 25 (Agerpres). — 

La Budapesta a sosit, marți, într-o 
vizită oficială de prietenie, o dele
gație de partid 
mongolă, 
Țedenbal, 
P.P.R.M., 
Marelui 
Mongole.

____ și guvernamentală 
condusă de Jumjaaghiin 
prim-secretar al C.C. al 
președintele Prezidiului 

Hural Popular al R.P.

o q g g

— La Bonn 
convorbirile

BONN 25 (Agerpres). 
au fost reluate, marți, 
politice dintre președintele R.S.F. Iu
goslavia, Iosip Broz Tito, și cancela
rul R.F. Germania, Helmut Schmidt.

Părțile au examinat aspecte ale 
relațiilor • iugoslavo—vest-germane, 
exprimindu-și satisfacția față de e- 
voluția pozitivă a acestora. Intre 
problemele discutate s-au aflat in
vestițiile mixte in economia iugo
slavă și necesitatea intensificării 
cooperării industriale bilaterale și a 
altor forme de colaborare economică.

Președintele Tito și cancelarul 
Schmidt au efectuat, de asemenea, 
un schimb de opinii in probleme inr 
ternaționale.

Tot in cursul zilei de marți, pre
ședintele Tito a avut convorbiri cu 
Willy Brandt, președintele Partidu
lui Social-Democrat, fost cancelar 
al R.F. Germania.

popor. Așa cum preconizează strate
gia ini -i națională a dezvoltării, in
dustrializarea este principalul mijloc 
c ire permite țărilor in curs de dez
voltare să producă pentru ele însele, 
în vederea modernizării și a soluțio
nării problemelor maselor sărace, 
pentru folosirea 'deplină a forței de 
muncă și lichidarea răminerii in 
urmă. Raportul cheamă, de aseme
nea. la intensificarea cooperării in
ternaționale, in vederea accelerării 
progresului țărilor mai puțin dezvol
tate. In concluzie, raportul recoman
dă „o coordonare sporită a eforturi
lor depuse in cadrul sistemului 
O.N.U. pentru încurajarea procesului 
de industrializare ca instrument ma
jor al progresului și al evoluției so
ciale in țările in curs de dezvoltare".

El 5-lsn Congres bel 
nic al matematicienilor 
care iau parte peste 400 d« m 
maticieni din 20 de țări din zona 
Balcanilor și din alte regiuni ale lu
mii, a început la Belgrad. Din țara 
noastră participă prof. Nicolae Tco- 
dorescu, de la Universitatea din 
București, care a salutat pe partici
pant in numele Uniunii balcanice a 
matematicienilor. în numele preșe
dintelui Iosip Broz Tito, sub al că
rui patronaj se desfășoară congre
sul, participant au fost salutați de 
Stevan Doronski, membru al Prezi
diului R.S.F. Iugoslavia.

Convorbiri frsnco-ira- 
K^©nQ. Șahihșahul Iranului, Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr, a avut 
a doua rundă de convorbiri cu pre
ședintele Valery Giscard d’Estaing. 
Au fost abordate modalitățile de ex
tindere a relațiilor economite dintre 
cele două țări. Suveranul Iranului a 
vizitat, apoi, - - -
cleare de ’ 
El a confirmat 
privind 
Franța, 
Iran.

FbSZiUFS. Cele două mari fir
me particulare producătoare de auto
mobile din Franța, ..Citroen" și 
„Peugeot", au hotărit să fuzioneze. 
Această măsură a fost motivată prin 
actuala evoluție pe piața mondială a 
automobilelor și in special prin efec
tele crizei petrolului, care fac să de
vină „avantajoasă o mai mare con
centrare a industriei de automobile 
franceze".

Furtuni și îngheț. Prc5edin' 
tele Nixon a declarat statele Iowa 
și Alaska zone sinistrate, ca urmare 
a furtunilor violente care s-au abă
tut asupra acestor regiuni ale teri
toriului american, Precipitațiile abun
dente, furtunile și înghețul datorat 
răcirii neașteptate a vremii au pro
vocat mari pagube locuitorilor aces
tor state.

Delegațiila cea de'a 5_a Con‘ 
ferință ministerială a Consiliului in- 
terguvernamental al țărilor exporta
toare de cupru, care are loc la Lu
saka, au relevat necesitatea ca ță
rile exportatoare de cupru să parti
cipe și să controleze mecanismele de 
stabilire a prețurilor pe piața inter
națională a cuprului, respingînd. tot
odată, măsurile speculative inițiate 
pentru a influența nivelul acestora. 
De asemenea, s-a arătat că CIPEC 
— organism economic care grupează 
primele patru exportatoare mondia
le de cupru — trebuie să participe 
lâi’fixar'ea unui preț minim al cupru
lui, in baza dreptului statelor de a-și 
valorifica in mod suveran propriile 
resurse naturale.

• ALGELE Șl ZOO
TEHNIA. în Bulgaria a în
ceput să se extindă cultura al
gelor. al căror sezon se intinde 
din aprilie și pinâ in noiembrie. 
Academia de științe agricole a 
amenajat o plantație de alge 
unicelulare pe o suprafață de o 
jumătate de hectar, in interio
rul unui crater vulcanic din a- 
propicrea orașului Pctrici. Cer
cetătorii au ajuns la concluzia 
că algele (chlorella) de pe o su
prafață de 0,1 ha conțin tot 
atitea proteine cit se obțin de 
pe o suprafață de 14 ha cul
tivate cu fasole. S-a constatat 
că puii alimentați cu proteine 
din alge cresc mai repede in 
greutate, iar carnea lor este 
mult mai gustoasă ; de aseme
nea, cantitatea de ouă la găini 
sporește cu 20 la sulă.

• CEL MAI LUNG TA
BLOU. Orășelul vest-german 
BadrMunstereifel posedă „cel 
mai lung" tablou din lume. E 
drept, pentru executarea sa 
s-au folosit nu pinzele obișnui
te, ci... asfaltul unei șosele. Pes
te 1 000 de pictori amatori au 
executat acest tablou de-a lun
gul unei porțiuni de șosea lun
gă de 700 de metri. In acest 
scop' s-au consumat mai multe 
sute de kilograme de vopsea.

•CURENTUL ELEC
TRIC ÎMPOTRIVA 
PLANCTONULUI. Specja- 

o 
navelor

liștii americani au , elaborat 
metodă de curățire a .. . __
de planctonul care le frinează 
viteza de înaintare. . *.
scop se folosește o plasă spe
cială care se intinde in apă sub 
fundul vasului. Trecindu-se prin 
această plasă un curent electric, 
se formează valuri de șoc care 
înlătură radical planctonul.

în acest

Port-Saidul, oraș situat la intrarea 
ia Canalul de Suez, ocupă un ioc 
centrai m planurile de reconstrucție 
și dezvoltare economică a Republicii 
Arabe Egipt Chiar din primele ziie 
de după realizarea acordului de 

re ară in Sinai, locui
torii săi au început să înlăture ur
mele- războiului, să acționeze pentru 
restabilirea ritmului normal al vie
ții. Cu prilejul începerii acțiunii de 
deblocare a Canalului de Suez, am 
avut prilejul să văd primele re
zultate ale eforturilor desfășurate de 
locuitorii acestui încercat oraș. Por
tul. minat șl imobilizat ani de zile, 
începuse să-și reia activitatea. In 
docuri. muncitorii dădeau in folosin
ță primele ambarcațiuni reparate. 
Erau tot atitea îmbucurătoare sem
ne aie rc-yș.erii Port-Saidului, oraș 
fondai in a doua jumătate a seco
lului trecut, odată cu construcția ca
nalului, și a cărei existență a fost 
întotdeauna indisolubil legată de 
marea arteră de apă.

înaintea războiului din 1967, ca 
urmare a traficului intens (prin ca
nal treceau anual circa 21 000 nave 
de diferite tonaje) el era unul din
tre cele mai înfloritoare orașe aie 
Egiptului -i al doilea port după Ale
xandria. Populația se ridica la circa 
139 000 de locuitori. Războiul a anihi
lat insă rolul acestei așezări in viața e- 
cononiică a țării și a lăsat urme adinei 
asupra înfățișării sale. Numeroase 
întreprinderi, instituții de cultură, 
locuințe au fost distruse sau ava
riate. Pentru a-i asigura din nou un 
loc de frunte printre orașele Egip
tului, autoritățile au elaborat un 
vast proiect de reconstrucție a Port- 
Saidului. In cursul vizitei întreprinse 
nu demult in orașele din zona cana
lului. președintele Anwar Sadat men
ționa că, pe planul urbanizării și al 
reconstrucției, acest oraș va avea o 
prioritate specială, fiind conceput ca 
centrul unor importante activități 
economice.

Autoritățile egiptene au făcut din 
acțiunea de reconstrucție a orașelor 
din eona canalului una din princi
palele lor preocupări. Recent, gu
vernul R.A.E. a ținut o ședință 
specială consacrată acestei probleme. 
S-a hotărit alocarea unui fond su-

plimentar de 20 milioane dolari pen
tru reconstrucția orașelor respective 
și au fost anunțate numeroase faci
lități 
întorc 
mări ..............- ------ .-----
fâșjrarea marii acțiuni de refacere 
a zonei canalului. Ministerul Locuin
țelor și Reconstrucției și-a mutat se
diul la Ismailia.

Port-Saidul va fi obiectul unor 
transformări rapide și de mari pro
porții. După cum deciara ing. Osman 
Ahmed Osman, ministrul locuințelor 
și reconstrucției, suprafața orașului 
va fi de cinci ori mai mare, iar 
populația se va tripla. Prin proiectul 
de reconstrucție a Port-Saidului se 
preconizează dezvoltarea orașului in 
pas cu progresele realizate pe plan 
mondial in domeniul urbanisticii. El 
va deveni un centru comercial și 
turistic de importanță mondială — 
a arătat ministrul. Vor fi create noi 
cartiere rezidențiale, un nou port, 
un nou aeroport, o rețea de cale fe
rată in lungime de 400 km pentru 
a lega Port-Saidul cu Delta Nilului 
și Sinaiul.

Oglindind preocuparea poporului 
egiptean de a asigura o dezvoltare 
rapidă a țării, Port-Saidul va deveni 
un nou simbol al hărniciei și talen
tului său creator.

pentru locuitorii care se 
la casele lor. Pentru a ur- 
în mod nemijlocit des-

Centrul de studii nu
la Saclay, de lingă Paris, 

intenția țârii sale 
construirea, in colaborare cu 
a cinci centrale nucleare in

Populația Umguayului a 
fost la sfirșitul anului 1973 de 
2 956 000 persoane, dintre care 80,8 la 
sută trăiesc in mediul urban. Capi
tala țării, orașul Montevideo, are 
peste un milion de locuitori.

Populația Cambiei, po,rivlt 
datelor ultimului recensămînt, a fost, 
la sfirșitul lunii decembrie 1973, de 
493 197 persoane, dintre care aproxi
mativ jumătate erau copii cu o virslă 
mai mică de 14 ani.

qu *ost desclîlseLa
lucrările celei de-a cincea reuniuni 
internaționale asupra cooperării din
tre instituțiile de finanțare și de 
dezvoltare industrială, organizată din 
inițiativa Organizației Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare Industrială 
(O.N.U.D.I.), la care participă dele
gați din circa 70 de țări și repre
zentanți ai unor instituții bancare 
regionale și internaționale.

trăvechiul Egipt
Este un motiv de satisfacție că la 

vasta acțiune de reconstrucție, mo
dernizare și dezvoltare armonioasă a 
R. A. Egipt contribuie și relațiile de 
cohborare româno-egiptene, mate
rializate prinlr-un șir de obiective 
construite in comun, prin prezența 
in fabrici, uzine, pe șantiere a unor 
specialiști și tehnicieni români, care, 
umăr la umăr cu prietenii și tova
rășii lor egipteni, dau viață acordu
rilor și înțelegerilor incheiate in ul
timii ani.

La El Mex, centru industrial si
tuat in imediata apropiere a orașului 
Alexandria, a fost inaugurată, așa 
cum se știe, in luna martie cea mai 
mare uzină de produse sodice din 
Africa și Orientul Apropiat. Noul 
obiectiv, a cărui siluetă impunătoare 
se zărește de la mari depărtări, este 
chemat să joace un rol important 
in dezvoltarea unui șir de ramuri ale 
economiei egiptene — industria de 
detergenți, textilă, de pielărie, sti
clărie etc. — ceea ce a determinat 
ziarul „Al Goumhouria" să numeas
că ziua inaugurării uzinei de la El 
Mex „o zi măreață pentru industria 
noastră chimică".

Alături de uzina de produse sodice, 
un alt rezultat al cooperării rodnice, 
in producție, româno-egiptene ii con
stituie complexul de prelucrare a

în 
in 
in

Cu prilejul începerii lunii de solidaritate cu poporul

• CICLOANE PRO
VOCATE INVOLUNTAR. 
Meteorologul britanic M.C. Grif
fiths afirmă că unele din ci
cloanele devastatoare ar putea 
fi provocate de către om. El 
susține că cicloanele, adesea de 
origine misterioasă, care fac 
ravagii in unele zone ale Marii 
Britanii, pricinuind serioase pa
gube materiale și umane, s-ar 
datora perturbațiilor atmosferi
ce provocate de centralele ter
mice sau de rafinării — impor
tante surse de căldură, care de
termină schimbări meteorolo
gice bruște.

coreean

ADUNARE DE MASA LA PHENIAN

Uzina de produse sodice de la El Mex, cea mal mare întreprindere de acest 
gen din Africa șl Orientul Apropiat — rod al cooperării româno-egiptene .

fosfaților de la Hamrawein. Aflat 
curs de construcție, el va fi dat 
exploatare in două etape : prima 
septembrie 1975, iar a doua in iunie 
1976. Șantierul complexului a fost 
vizitat zilele trecute de ministrul in
dustriei al R. A. Egipt, cu care pri
lej a avut loc o caldă manifestare a 
prieteniei româno-egiptene.

Tractoarele românești au devenit 
de mult cunoscute pe ogoarele egip
tene, bucurindu-se de unanime apre
cieri. Acest fapt a determinat marca 
companie „El Nasr", care in decem
brie 1973 a încheiat asamblarea celui 
de-al 2 000-lea tractor U-650 M. să 
semneze un nou contract cu între
prinderea „Autotractor“-Brașov pen
tru livrarea a incă unui lot de trac
toare. In aceste zile, la Heluan de pe 
porțile liniei de asamblare va ieși 
cel de-al 2 500-lea tractor realizat in 
cooperare cu țara noastră.

în urmă cu trei ani, la complexul 
siderurgic de la Heluan intrau in 
funcțiune primele locomotive româ
nești de pe continentul african. As
tăzi, produsele Industriei construc
toare de mașini românești, care au 
trecut cu succes examenul climei 
fierbinți, sint solicitate și in alte sec
toare ale industriei egiptene. 40 de 
locomotive Diesel-hidraulice sint 
construite special de uzinele „23 Au
gust" pentru fabricile de zahăr din 
R.A.E., iar alte șase locomotive, de 
alte tipuri, vor începe să funcționeze 
in curind pe căile ferate din Delta 
Nilului.

Și asemenea exemple s-ar putea 
Înmulți, ca tot atitea dovezi palpa
bile ale unei colaborări rodnice, re
ciproc avantajoase. O colaborare care 
va cunoaște, cu siguranță, o nouă 
și puternică dezvoltare, ca urmare a 
apropiatei intilniri dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Anwar Sadat, a convorbirilor ce vor 
avea loc la București intre condu
cătorii celor două țări prietene, con
vorbiri care aici, la Cairo, sint aș
teptate cu cel mai viu interes și 
sint apreciate ca un moment de cea 
mai mare importanță in evoluția 
mereu ascendentă a relațiilor româ
no-egiptene.

Nicolae N. LUPU

PHENIAN 25 (Agerpres). - Cu 
prilejul începerii lunii de solidaritate 
cu poporul coreean, la Phenian a 
avut loc o adunare de masă. Vorbi
torii au subliniat necesitatea rezol
vării juste a problemei coreene, ast
fel incit să fie realizată reunificarea 
independentă și pașnică a țării, do
rită cu ardoare de întregul popor 
coreean.

O declarație comună dată publici
tății la Phenian de 13 organizații

obștești din R.P.D. Coreeană face 
apel către toate guvernele și statele 
iubitoare de pace, către organizațiile 
internaționale democratice să desfă
șoare activ mișcarea de solidaritate 
cu lupta poporului coreean pentru 
asigurarea păcii in Peninsula 
reeană, pentru retragerea 
străine din Coreea de sud 
ficarea patriei fără amestec 
în mod pașnic.

Un comunicat al G. R. P.

Cairo

Co-
trupclor 

și reuni- 
străin și

ai Republicii Vietnamului de Sud
PARIS 25 (Agerpres). — Reluarea 

convorbirilor din suburbia pariziană 
La Celle St. Cloud dintre cele două 
părți sud-vietnameze și a activității 
organismelor militare mixte bipartite 
și cvadripartite in Vietnamul de sud 
depinde de administrația de la Sai
gon — se arată intr-un comunicat 
difuzat la Paris de delegația Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud la con
vorbirile din capitala Franței.

După hotărîrca unilaterală din 16 
aprilie a.c. de a sista convorbirile de 
la Paris, administrația saigonezâ. 
continuind operațiunea așa-zisă de 
„pacificare" a populației din Vietna
mul de sud, a intensificat, concomi
tent, bombardamentele asupra zonei 
aflate sub controlul G.R.P. al R.V.S., 
acțiuni în cursul cărora au fost în
registrate numeroase victime în rin- 
durilc populației civile.

Delegația reafirmă hotărîrea G.R.P. 
al R.V.S. de a nu mai participa la

activitatea organismelor militare 
mixte atit timp cit administrația sai- 
goneză nu va pune capăt acțiunilor 
de sabotare a convorbirilor și nu 
vor fi asigurate imunitatea si privi
legiile membrilor delegațiilor mili
tare ale Guvernului Revoluționar 
Provizoriu.

★

Un purtător de cuvînt al M.A.E. al 
Republicii Vietnamului de Sud a 
făcut cunoscut că administrația sai- 
goneză a comis, in intervalul 16—20 
iunie. 2 132 violări ale acordului de 
încetare a focului. Pe de altă parte, 
agenția de presă „Eliberarea" a a- 
nunțat că, intre 11 și 15 iunie, uni
tăți ale forțelor terestre, aeriene și 
navale ale guvernului de la Saigon 
au efectuat o serie de atacuri imno- 
triva districtelor Phu My și Hoai 
Nhon, din zonele eliberate, soldate cu 
moartea a 27 de locuitori ai regiunii 
și cu rănirea altor 22 de persoane.

• FILMUL ACUZĂ I 
Caracterul inuman al regimului 
de apartheid din Africa de Sud 
este dezvăluit de un film docu
mentar, prezentat in premieră, 
acum citeva zile, la Lusaka. 
Filmul, turnat in mod clandes- ' 
tin, constituie un nou și puter
nic act de acuzare la adresa a- 
parlheidului. El arată, in spe
cial, condițiile mizere de locuit 
ale populației băștinașe in ghe
tourile ce le sint rezervate, pre
cum și munca extenuantă de pe 
plantații.

° „PEȘTERA COMO
RILOR", Situată la 7 kilo
metri de orașul spaniol Malaga, 
„Peștera comorilor" a fost des
chisă, recent, accesului public. 
Arheologii au demonstrat că 
peștera, considerată una din 
cele mai interesante' din lume, 
a fost locuită incă în anul 6300 
î.e.n. în jurul anului 30j0 î.e.n., 
aici se alia un sanctuar al unui 
popor necunoscut, din perioada 
neolitică. în peșteră s-au găsit 
numeroase desene rupestre, 
fragmente de săgeți și alte ar
me, obiecte de ceramică de uz 
casnic- și cult. O mică parte din 
eie se află a'stăzi expuse, in vi
trine, la intrarea in peșteră; cele 
mai valoroase au fost transpor
tate la Muzeul municipal din 
Madrid. i

în Uniunea Sovietică a fost lansată

stația științifică orbitală „Saliut-3"
MOSCOVA 25 (Agerpres). — în 

Uniunea Sovietică a fost lansată 
marți stația științifică orbitală „Sa- 
liut-3". După cum informează agen
ția T.A.S.S., lansarea are drept scop 
efectuarea de cercetări tehnico-știin- 
tifice și experimente in condițiile 
zborului cosmic.

Altitudinea maximă la care 
luează stația deasupra 7L../. ....
este de 270 kilometri, iar cea minimă 
— de 219 kilometri. Perioada de

___ evo-
Pămîntulul

rotație a stației este de 89.1 minute, 
. iar înclinarea orbitei de 51,6 grade. 

Urmărirea și dirijarea zborului 
stației și recepționarea informațiilor 
telemetrice sint efectuate de l.a 
punctele de calcul de pe teritoriul 
sovietic, precum și de la ' 
unor nave ale Academiei de 
a U.R.S.S., aflate in diferite 
ale globului terestru.

Sistemele de bord ale 
funcționează normal.

bordul 
Științe 
puncte

stației

8 TRAFIC CU „MOAR
TEA ALBĂ". Un număr de 
30 de membri ai unei bande de 
traficanți de cocaină, intre care 
se află mai mulți mafioți și un 

, vicepreședinte al unei bănci din 
Florida, au fost arestați și de
feriți justiției, ca urmare a des
coperirii unei vaste rețele de 
distribuire a acestui halucino
gen in Florida, New York și 
districtul Westchester.

Numai dl.. 1____ E „,v.
pină in mai, această bandă „ 
„comercializat" circa 12 kg de 
cocaină, care se vinde cu ridi
cata la prețul de 28 000 dolari 
kg, iar după împărțirea in doze 
și prize, prețul kilogramului 
crește de circa 7—10 ori.

Mafioții implicați in traficul 
de cocaină fac parte din „fa
miliile" Vito Genovese și Carlo 
Gambino, fapt care confirmă, 
pentru prima dată, că mafia a- 
mericană a pătruns puternic pe 
piața stupefiantelor, găsind a- 
facerile riscante, insă extrem 
d2 profitabile. Se apreciază că, 
in ultimii doi ani, această ban
da a realizat profituri in va
loare de milioane de dolari, ca 
urmare a traficului cu „moar
tea albă".

din ianuarie a.c. și --------- . a

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : București, Piața Sclntell Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzoril din Întreprinderi ?t InstltutH Din străinătate, abonamentele se fac prin „ROMPRESFILATELIA- București 
Calea Grivlței nr. 64—66 P.O.B. — 200L Tiparul; Combinatul Pollgrallc CASA SCINTEU 40 360


