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Continuare a dialogului fructuos desfășurat la Cairo cu prilejul

istoricei călătorii a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ieri a început

VIZITA PREȘEDINTELUI
REPUBLICII ARABE EGIPT, 

MOHAMMED ANWAR EL SADAT
Dună vizita oficială între

prinsă de șeful statului român, 
in aprilie 1972, in Republica 
Arabă Egipt, care a deschis o 
etapă calitativ superioară în 
dezvoltarea legăturilor de prie
tenie tradițională dintre cele 
două țări și popoare, un alt mo- 

I meni de seamă ar- loc in pla-
I anume, vizita oficială pe care o 

face in tara noastră, incepind 
de joi. 27 iunie, președintele 
Republicii Arabe Eg.pt. Mo
hammed Anwar El Sadat. îm
preună cu soția, doamna Giha.ne 

I El Sadat, la invit a’ia președin- 
I teiui Republicii Socialiste Roma- 
1 nia. Nicolae Ceaușnscu. și a to

varășei Elena Ceaușescu.
Noua întâlnire la nivel înalt 

româno-eeipteanâ este salutată 
cu deosebită satisfacție de opi
nia noastră publică. Atenția ma
nifestată față de acest eveni
ment. cu largi implicații pozi
tive in domeniul raporturilor 
reciproce. precum și in sfera 

I vieții internaționale, arc, evi
dent*  temeiuri profunde, ele 
fiind atit de pregnant sub
liniate de președintele Nioolae 
Ceaușescu in interviul a- 
cordat recent agenției egiptene

I M.K.N. : . -.^Aîepjăm ca 
președintelui Sfidat îti România 
să constituie un moment impor
tant in extinderea viitoare a 
colaborării economice, tehnico- 
științifice, culturale intre țările 
noastre, dt și in general a co
laborării în lupta pentru înfăp
tuirea unei politici noi, bazată 
pe egalitate, pe respect al inde
pendenței și neamestec in
(Continuare in pag. a III-al

Revedere cordiald, pe aeroportul Otopenl

Primirea caldă făcută dc populația Capitalei - o elocventă expresie a legăturilor 
de strinsă prietenie și colaborare româno-egiplene, a solidarității României cu 

aspirațiile de dezvoltare independentă și progres ale întregii lumi arabe

Dineu oferit de președintele 
Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu 
în onoarea președintelui 

Mohammed Anwar El Sadat
și a doamnei Gihane El Sadat
Dineul oferit de președintele 

Kicolae Ceaușescu și de tovarășa 
Elena Ceaușescu in onoarea președin
telui Mohammed Anwar El Sadat și 
a doamnei Gihane El Sadat a în
cheiat. in aceeași ambianță de caldă 
cordialitate și prietenie, prima zi a 
vizitei inalților oaspeți in țara noas
tră.

Desfășurat la Palatul Republicii, 
dineul a reunit membri ai conducerii 
de partid șl de stat, miniștri, perso
nalități ale vieții noastre publice, 
economice, științifice și culturale, ge
nerali. împreună cu soțiile.

Au luat parte tovarășii Emil Bod- 
naraș. Manea Măneacu, Maxim Ber- 
ghianu, Gheorghe Cioară, Lina Cio
banii, Florian Dănălache, Janos Fa- 
zekas. Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Ștefan Voitec, Constantin 
Băbâlău, Comei Burtică, Miron Con-

stantinescu, Mihai Dalea. Mihai Gere, 
Zuagdalena Fiiipaș, Ion Pățan, Ștefan 
Andrei, Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor externe.

De asemenea, au participat Ismail 
Fahmy, cu soția, general de corp de 
armată ing. Ahmed Kamel El-Badri, 
Hassan Ahmed Kamel. Osman Assal, 
ambasadorul R. A. Egipt la Bucu- 
rești, ing. Abdel-Khalek Abdel- 
Ghaffar. Lobna El-Sadat și Nana 
El-Sadat.

La început au fost intonate imnu
rile de stat ale celor două țări.

în timpul dineului, care a oferit 
la riadul său un cadru propice pen
tru continuarea dialogului rodnic in
tre cei doi șefi de stat în proble
me de interes comun, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Anwar El Sadat au rostit toasturi.

• Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

® Toastul președintelui 
Mohammed Anwar El Sadat

ÎN PAGINA A III-A

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU

1

MINISTRUL APĂRĂRII NAȚIONALE AL REPUBLICII SOCIALISTE CEHOSLOVACE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se

cretat general ni Partidului Comu
nist Roman, președintele Republi
cii Socialisto România, comandant 
suprem nl forțelor armate ale Re
publicii Socialiste România, a pri
mit. joi dimineața, pe generalul de 
armată Martin Dzur, ministrul apă
rării naționale al Republicii Socia
liste Cehoslovace, și delegația mili
tară pe care o conduce în vizita ofi
cială in țara noastră.

La întrevedere au participai gene
ral de armată Ion loniță, ministrul 
apărării naționale, general-colonel 
Ion Coman, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., general-maior Constantin 
Opriță, adjunct al ministrului apă
rării naționale, secretar al Consiliu
lui politic superior, si gencral-colo- 
nel Sterlan Țircfi, adjunct al mini.— ' 
trului apărării naționale.

Au luat parte, de asemenea, .firi 
Benda, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al Republicii Socialiste Ceho
slovace la București, și general-maior 
Jozef Gumulka, atașat militar și ae.ro 
al Cehoslovaciei în România.

Ministrul cehoslovac a adresat cu 
acest prilej tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un ealut cordial din par
tea tovarășului Gustav Husak. secre
tar general al C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia.

Tovarășul Nioolae Ceaușescu a ru

gat ca la Jnfoarcerra in patrie a de
legației să transmită din partea .sa 
tovarășului Gustav Husak un căl
duros RtllUl.

In cursul întrevederii s-a subli
niat că vizita delegației este o ex
presie a bunelor raporturi dc prie
tenie și colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Cehoslovacia, dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Socialistă Cehoslovacă, dintre 
armatele celor două țări, relații care 
se dezvoltă In folosul popoarelor ro
mân și cehoslovac, al cauzei păcii și 
socialismului.

în cadrul întrevederii, tovarășul 
Nioolae Cenușescu a decorat pe mi
nistrul apărării naționale ăl Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, gene
ral de armată Martin Dzur. cu ordi
nul „Tudor Vladimirescu" clasa 1, 
pentru contribuția adusă la întărirea 
legăturilor de prietenie dintre for
țele armate ale Republicii Socialiste 
Cehoslovace și forțele armate ale Re
publicii Socialiste România.

S-a conferit, de asemenea, ordinul 
..Tudor Vladimirescu" clasa a Il-a 
generalului locotenent Vaclav Hora- 
cek, generalului locotenent .Ian Lux 
și generalului maior Ferdinand Han- 
zal. ad.iuncți ai ministrului apărării 
naționale.

Ceilalți membri ai delegației mili
tare cehoslovace au fost distinși cu 
medalia „Virtutea ostășească" clasa 1.

Inminind înaltele distincții, tovarfi- 
. d NICOLAE CEAUȘESCU a spu.< 
,.,\ș dori să adresez calde felicitări 
tovarășului ministru și tuturor tova
rășilor care au fost distinși, astăzi, 
eu ordine ale Republicii Socialisto 
România. Aceasta este o expresie a 
sentimentelor de prietenie șl solida
ritate dintre purlidelc și popoarele 
noastre in lupta pentru făurirea so
cialismului, pentru securitate șl pace 
iu Europa și in întreaga lume. Este, 
totodată, o expresie a relațiilor do 
colaborare dintre armatele noastre, a 
dorinței de a dezvolta aceste relații 
pentru a servi cauzei construcției 
socialismului, apărării cuceririlor re
voluționare, păcii și securității sta
telor noastre, a statelor socialiste, * 
păcii in întreaga lume".

Mulțumind pentru înaltele distinc
ții și pentru felicitările adresate, ge
neralul de armată Martin Dzur a 
spus : „Delegația noastră militară în
țelege că aceasta este expresia atitu
dinii Partidului Comunist Român, 
condus dc dumneavoastră personal, 
față de poporul cehoslovac, față do 
partidul său. Voim să vă asigurăm 
că vom apăra onoarea și interesele 
comuniștilor, că vom face totul ca 
prietenia dintre Cehoslovacia și 
România, dintre armatele noastre 
populare să se întărească. încă o dală 
vă mulțumim in mod sincer",

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

DELEGAȚIA ORGANIZAȚIEI PENTRU ELIBERAREA PALESTINEI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit in di
mineața zilei de 27 iunie delegația 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, condusă de general Abdul 
Razak El Yahia, director al Direc
ției politice a O.E.P., care face o vi
zită in țara noastră la invitația Co
mitetului Național pentru Apărarea 
Păcii.

Din delegație fac parte Feisal 
Awaida, Responsabil pentru relațiile 
cu țările Europei de vest din cadrul 
O.E.P.. și Mahmud El Hagi Abid, 
responsabil pentru relațiile cu țările 
Europei de est.

La primire au participat tovarășii 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., precum și profesor 
Ilie Diculcscu, secretar al Consiliu
lui Național pentru Apărarea Păcii.

A luat parte, de asemenea, Imad 
Abdin. reprezentantul permanent al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei la București.

Conducătorul delegației palestinene 
a arătat câ are deosebita plăcere de 
a transmite din partea președintelui

Comitetului Executiv al O.E.P., 
Yasser Arafat, un cordial salut to
varășului Nicolae Ceaușescu,. precum 
și sincere mulțumiri pentru întregul 
sprijin acordat de România socialistă 
cauzei legitime a poporului palesti
nean. Generalul Abdul Razak El Ya
hia a subliniat înalta stimă și pre
țuire de care se bucură in rindurile 
poporului palestinean personalitatea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
neobosita sa activitate pentru instau
rarea unei păci juste și durabile in 
Orientul Mijlociu, pentru soluționa
rea problemei poporului palestinean 
potrivit aspirațiilor și năzuințelor 
sale naționale, legitime.

Exprimind gratitudinea pentru in
vitația de a vizita România, pentru 
prietenia și ospitalitatea cu care de
legația O.E.P. a fost intimpinată pre
tutindeni, oaspeții au exprimat, tot
odată, înalta apreciere • pe care o 
acordă realizărilor remarcabile ale 
poporului român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, in opera 
de făurire a socialismului.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe membrii dele
gației să transmită președintelui 
Yasser Arafat, celorlalți membri ai 
conducerii O.E.P., un salut călduros

și cele mai bune urări de succes în 
realizarea idealurilor de libertate, 
independență, pace și progres social 
ale poporului palestinean.

Secretarul general al P.C.R. a sub
liniat necesitatea de a se acționa in 
continuare cu fermitate, în vederea 
reglementării definitive a conflictu
lui in această zonă, care să ducă la 
retragerea trupelor Israelului din te
ritoriile arabe ocupate, in urma răz
boiului din 1967, la asigurarea su
veranității și integrității teritoriale 
a tuturor statelor din regiune, la re
zolvarea problemelor poporului pa
lestinean corespunzător intereselor 
sale naționale, inclusiv crearea unul 
stat național palestinean.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ară
tat că România va acorda în conti
nuare întregul său sprijin poporului 
palestinean in lupta sa dreaptă, că 
va milita și pe viitor pentru solu
ționarea conflictului din Orientul 
Mijlociu pe cale politică, pentru a se 
ajunge la o pace justă și trainică in 
această zonă, pentru ca popoarele a- 
cestei părți a lumii să-și poată con
centra eforturile dezvoltării econo
mi cx>-soci ale de sine stătătoare.

întrevederea s-a desfășurat într-t 
atmosferă cordială, prietenească.

DELEGAȚIA FABRICII
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi 
după-amiază, delegația fabricii de 
ciment „Josă Merceron" din orașul 
Santiago de Cuba, condusă de to
varășul Boris Fontanals Perez, di
rectorul iiylreprinderii. Oaspeții se 
află in tara noastră la invitația 

-adresată de secretarul general al 
Partidului Comunist Român cu pri
lejul vizitei făcute la această unita
te in anul trecut.

La întrevedere au participat tova
rășii Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ștefan An
drei. secretar al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului, Mihai Suder. ministru 
secretar de stat la Ministerul Econo
miei Forestiere și Materialelor de 
Construcții, Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

A luat parte, de asemenea, Nicolas

DE CIMENT „JOSE MERCERON" DIN CUBA
Rodriguez, ambasadorul Republicii 
Cuba la București.

Salutîndu-i pe oaspeți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a exprimat sa
tisfacția pentru faptul de a fi răs
puns invitației adresate de a vizita 
tara noastră, vizită care constituie 
un nou prilej de‘■întărire a legături
lor de prietenie și colaborare stator
nicite intre oamenii z muncii din 
România si Cuba

Conducătorul delegației cubaneze 
a mulțumit călduros secretarului ge
neral al Partidului -Comunist Român 
pentru posibilitatea oferită de a vi
zita România și a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu un frățesc 
salut din partea poporului Cubei so
cialiste și in mod deosebit din par
tea muncitorilor de la fabrica de ci
ment „Jose Merceron".

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că iși amintește 
cu plăcere de vizita pe care a fă
cut-o la fabrica „Jos6 Merceron", 
subliniind că această întreprindere

constituie un bun exemplu de felul 
în care se materializează cooperarea 
economică si tehnică dintre România 
si Cuba. Vizita delegației cubaneze, 
schimburile de experiență in gene
ral, a relevat tovarășul Nicolae 
Ceausescu, contribuie la extinderea 
și intensificarea relațiilor de colabo
rare intre întreprinderile românești 
și cele cubaneze, la adincirea prie
teniei și solidarității dintre popoare
le celor două țări, in interesul pro
pășirii lor cit mai rapide, al cauzei 
socialismului și păcii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rugat pe membrii delegației ca, la 
reîntoarcerea in patrie, să transmită 
un cald salut poporului cubanez, to
varășilor lor de muncă de la fabrica 
de ciment, cele mai bune urări de 
noi succese in activitatea nobilă pe 
care o desfășoară in scopul înfăptui
rii cu rezultate remarcabile a pro
gramului Partidului Comunist din 
Cuba.

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

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe participanții la seminarul organizat de Uniunea 

Tineretului Comunist și Mișcarea Panafricană a Tineretului 
RELATAREA PRIMIRII, PRECUM Șl CUVINTAREA ROSTITA DE 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU CU ACEST PRILEJ SE PUBLICĂ IN PAGINA A 11-A

In timpul dineului

ACORD DE COOPERARE 
ECONOMICĂ ȘI TEH
NICĂ INTRE REPU
BLICA SOCIALISTĂ 
ROMÂNIA ȘI REPU

BLICA ISLAMICĂ 
MAURITANIA

IN PAGINA A V-A
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CENTRALELE INDUS
TRIALE ATRIBUȚII
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• GRIJA PENTRU SĂ
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PRINDERII
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe participant la seminarul organizat de Uniunea 
Tineretului Comunist și Mișcarea Panafricană a Tineretului

A

ui Nico' •• 
al al Parti-

a seminarul
•i Mișcarea

mpolr

Cornel Burtici, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. S’elan Andrei, secretar al 
U C. al P.C.R . Ion Traian Ștefâneucu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.. nii- 
msh u pentru problemele tineretului.
Conciliului Uniunii Aso. taliilor Stu
denților Comuniști din România.

Adresindu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al parti
dului. Președintele Republicii, tova
rășul Ion Traian Stefânescu a spus : 

îngăduiți-ne, in primul rmd, să vă 
mulțumim din toată inima pentru 
malta cinste pe care ne-ati făcut-o 
primindu-ne la dumneavoastră cu 
Dnleiul desfășurării seminarului.

Inițiativa organizării acestui semi
nar pornește de la indicațiile date 
d**  dumneavoastră Uniunii Tineretu- 
1.:’. Comunist de a dezvolta amplu re
lațiile prietenești cu tineretul mișcă
rilor de eliberare din Africa, cu ță
rile din continentul african și din În
treaga lume care au pășit pe calea 
dezvoltării libere $; independente. 
Această inițiativă s-a Intiinit cu do
ri.-Ja prietenilor noștri din Secreta- 
natul Mișcării Panafricane. astfel
:-t seminarul constituie prima a - 

■ une de acest gen intre o organizație 
de tineret dmtr-o țară europeană si 
o'-ganizatia continentală a tineretului 
african. Convingerea noastră comună, 
a tuturor pariicipanților la seminar, 
este că desfășurarea acestuia si suc
cesul său se leagă de rezultatele is
torice ale vizitelor pe care dumnea
voastră le-ați întreprins intr-o serie 
de țâri africane și din Orientul Mij
lociu, care au influențat in mod ho- 
tantor și dezvoltarea relațiilor pe li
me de tineret și studenți.

Seminarul urmează să se Încheie in 
această seară cu un miting de soli
daritate intre tineretul român și ti
nerii din continentul african. Am 
dori să vă informăm că lucrările sale 
se încheie cu succes, aducind o con
tribuție atit la dezvoltarea relațiilor 
prietenești dintre noi. cit și la intâri- 
rea particioării noastre comune la 
lupta forțelor revoluționare și pro
gresiste împotriva imperialismului, 
colonialismului si neocolonialismului, 
pentru adincirea cursului de destin
dere in viața internațională, pentru 
pace și progres social.

îngâduiți-r.e să vă mulțumim încă 
n dată pentru cinstea pc care ne-ați 
făcut-o primindu-ne și să vă asigu
răm, in numele Uniunii Tineretului 
Comunist și al Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România, 
că vom face totul pentru a traduce 
în viață indicațiile dumneavoastră 
de a milita tot mai activ pentru dez
voltarea colaborării cu organizațiile 
tineretului african, pentru afirmarea 
tot mai puternică a mișcării interna- 
ț.onale de tineret și studenți. cu for
țele progresului, păcii și cooperării 
internaționale.

A luat apoi cuvintul Cissoko Sekou, 
secretar general al Mișcării Panafri
cane a Tineretului, care a spus :

Tin să îndeplinesc, domnule pre
ședinte. plăcuta însărcinare de a vă 
transmite un respectuos sa’ut dm 
partea tineretului african. Totodată, 
^xprim mulțumirile călduroase a'.e 
tuturor participanților la ace^t reușit 
seminar — expresie a relațiilor de- 
o«ebit de amicale dintre tineretul 
african și România — pentru ge
neroasa ospitalitate de care ne-am 
bucurat. Vă mulțumesc, totodată, 
pentru condițiile oferite, pentru mo
dul amical și constructiv in care 
s-au desfășurat aceste schimburi de 
vederi și experiență de care au pro
fitat toți participanții la seminar.

Lucrările reuniunii noastre au scos 
în evidență similitudinea punctelor 
d° vedere asupra problemelor discu
tate și dorința tineretului african de 
» contribui si mai activ la rezolvarea 
marilor probleme cu care este con
fruntat continentul nostru.

Sint aici reprezentanți ai tineretu
lui din toate părțile Africii și. ceea 
ce erie mai important, ai mișcărilor 
de eliberare care se bucură de spri
jinul nostru deplin în lupta dreaptă 
pe care o duc pentru scuturarea ju
gului colonial.

Sprijinul consecvent pe care-I 
? oi dă România, dumneavoastră per
sonal. domnule președinte, luptei de 
eliberare a popoarelor care se mai 
află încă sub jugul colonial este bine 
cunoscut și apreciat pe continentul 
nostru. Vizitele pe care le-ați efec
tuat. contactele multiple pe care 
le-ați avut cu conducătorii țărilor 
africane constituie o ilustrare a 
acestui interes și sprijin manifestat 
de poporul român față de cauza 
dreaptă a popoarelor africane.

Cu prilejul lucrărilor seminarului. 
Mm constatat din nou. cu satisfacție, 
spiritul de înțelegere manifestat de 
prietenii români față de problemele 
noastre, similitudinea punctelor lor 
de vedere cu cele ale noastre, do
rința lor fermă de a coopera activ 
cu organizațiile noastre, de a ne 
sprijini in lupta pe care o ducem 
pentru lichidarea stării de subdezvol
tare. a sechelelor colonialismului și 
reocolonialismului. pentru ca toate 
popoarele africane să po2tă duce o 
viață liberă și demnă, să-și aleagă 
calea dezvoltării pe care o doresc.

Deși delegații provin din regiuni 
diferite ale Africii șl vorbesc limbi 
diferite, am putut găsi un limbaj 
comun in privința aprecierii condi
cilor existente pe continentul nostru 
și a cailor și mijloacelor de natură 
a apropia momentul eliberării tu
turor fraților noștri africani. Sintem 
conștienți de eforturile susținute pe 
care popoarele noastre, in primul 
rmd. trebuie sâ le mai depună pentru 
x ieși din starea de înapoiere in care 
au fost lăsate de fostele puteri 
coloniale, contind, în același limo. 
pe sprijinul și pe experiența pr*-  
t-oasă a țărilor prietene. în ale că
ror prime rânduri se află România.

Am fost întotdeauna convinși că 
vom găsi in poporul dumneavoastră 
un popor prieten, un popor care a 
fost întotdeauna in primele rinduri 
ale luptei pentru justiție.

Dorim să folosim acest prilej pen
tru a sublinia înalta noastră apre
ciere față de privilegiul pe care ni 
l-ați oferit domnule președinte, in 
pofida programului dumneavoastră

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să salut in mod cordial pe re

prezentanții tineretului african, ai 
mișcării de eliberare africană, ai ti
neretului român, care s-au reunit in 
acest seminar de schimb de expe
riență asupra dezvoltării contempo
rane. a rolului tineretului in lupta 
pentru o lume mai dreaptă și mai 
bună.

Aș dori ca această reuniune să mar
cheze un moment important in dez
voltarea colaborării intre tineretul 
român și tineretul african, intre 
Uniunea Tineretului Comunist, Uniu
nea Asociațiilor Studenților Comu
niști din România și organizațiile de 
tineret din'Africa.

Reuniunea are loc in împrejurări 
cind popoarele iși afirmă tot mai ho
tărî t voința lor de luptă împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
n eocolon i a£ smului.

In lume sint in curs mari schim
bări revoluționare, naționale și so
ciale. Se afirmă cu putere un curs 
nou de relații intre state, curs care 
creează pentru prima dată condiții 
in lume ca popoarele să participe in 
deplină egalitate de drepturi la solu
ționarea problemelor majore ale vie
ții internaționale, sâ iși spună cuvin
tul asupra organizării relațiilor inter
naționale. să asigure dreptul fiecărei 
națiuni de a se dezvolta liber, cores
punzător năzuințelor sale, fără nici 
un amestec din afară.

In această luptă, alături de forțele 
tot mai importante ale progresului 
social, ale luotei antiimperialiste. ti
neretul se afirmă cu putere și joacă 
un rol tot mai important. El milix 
loază cu vigoare pentru triumful lup
tei de eliberare naționala, al luptei 
împotriva politicii imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste. pentru o 
politică de colaborare pașnică intre 
toate popoarele lumii.

România, in cadrul politicii sale 
generale de construcție socialistă, 
dezvoltă largi raporturi cu toate sta
tele lumii, acordind un rol deosebit 
relațiilor cu țările socialiste, cu sta
tele care luptă pentru dezvoltarea 
lor economică, socială independentă, 
care doresc să fie pe deplin stăpine 
pe de.^tinele lor și să iși făurească 
v iața așa cum doresc ele.

în acest cadru, dezvoltăm larg re
lațiile cu țările continentului afri
can. Schimbul de vizite la diferite 
nivelurj. cu toate statele 'africane, 
mai puțin cu Rhodesia și Africa de 
Sud. constituie tocmai expresia a- 
cestor relații de largă colaborare și 

încărcat, de a ne primi astăzi. Acest 
fapt denotă și mai mult interesul pe 
care il manifestați față de lupta 
noastră, față de cooperarea dintre 
tineretul român și tineretul african. 
Nu putem decit 6ă vă exprimăm cea 
mai profundă gratitudine.

Nu doresc să abuzez de timpul 
dumneavoastră, domnule președinte, 
dar aș dori să vă spun doar că 
Africa combatantă. Africa in care se 
pun mari speranțe, va ști. fără în
doială. să răspundă sentimentelor 
dumneavoastră.

Popoarele africane sint hotărite 
să-și asume destinele pe baza unor 
t porturi de egalitate, fără prejude
căți de culoare, de religie sau de 
regim. Ele doresc să stabilească cu 
popoarele europene raporturi intre 
oameni care sint făcuți să se intra- 
jutoreze. să dea și să primească.

Aș dori să relev, domnule preșe
dinte. râ relațiile dintre tineretul 
român și tineretul african sint re
lații care s-au statornicit de-a lun

solidaritate între România și aceste 
state.

Cunoaștem preocupările statelor 
africane, ale popoarelor, ale tinere
tului african. Știm că lichidarea 
subdezvoltării, consolidarea indepen
denței și suveranității naționale cer 
eforturi susținute și pe plan națio
nal, și pe plan african. pentru a 
obține rezultate cit mai bune in a- 
ceastă luptă grandioasă.

Știm că incă pe continentul afri
can mai sint popoare care se află 
sub dominația colonială. Dar avem 
convingerea fermă că. acționind cu 
fermitate și in deplină unitate, po
poarele din Guineea-Bissau. Angola, 
Mozambic, Namibia vor reuși 
intr-un scurt timp să iși dobindcnscă 
deplina independență și să iși fău
rească viața in mod liber.

De altfel. România acordă un spri
jin activ, pe multiple planuri, mișcă
rilor de eliberare națională ; însăși 
prezența la București a reorezentan- 
ților acestor mișcări, cit și ai statu
lui Guineea-Bissau sint o dovadă 
elocventă a relațiilor de solidaritate 
și a sprijinului pe care îl acordă 
România luptei de eliberare națio
nală.

Dezvoltăm larg relațiile de colabo
rare economică, tehnico-științifică, 
culturală cu cele mai multe din 
țările africane. Toate aceste relații 
de cooperare se bazează pe princi
pii noi, ale egalității, ale respectului 
reciproc și urmăresc să contribuie la 
dezvoltarea industriei. agriculturii, 
la ridicarea economică a țărilor cu 
care realizăm cooperarea.

Din experiența noastră, șl Im că 
lichidarea subdezvoltării, ridicarea 
bunăstării, consolidarea indenenden- 
ței naționale a fiecărui popor sint 
nemijlocit condiționate de dezvolta
rea unei economii independente 
proprii, de ridicarea nivelului de 
viață al fiecărui popor. Realizarea 
acestor obiective impune reunirea 
tuturor forțelor pe plan național, 
dezvoltarea solidarității intre toate 
statele și popoarele care se pronunță 
pentru o politică nouă intre națiuni.

Desigur, pot fi păreri diferite asu
pra căilor dezvoltării unui stat sau 
altuia, asupra felului cum să se or
ganizeze mai bine activitatea socială 
viitoare, dar esențial este de a se 
găsi căile întăririi unității și solida
rității, pentru asigurarea indepen
denței naționale, a unui real progres 
economic și social.

în această luptă, tineretului îi re
vine un rol important : el este che
mat miine să asigure realizarea a- 
cestor obiective de dezvoltare inde

gul zbuciumatei noastre istorii. Am 
beneficiat întotdeauna de ajutorul 
României și sintem încredințați că 
acest sprijin nu ne va lipsi niciodată.

Din convorbirile pe care le-am 
avut in cadrul seminarului nostru 
am putut constata dorința tineretu
lui român de a fi alături de noi atit 
la bine, cit și la rău.

Dorim să vă asigurăm, domnule 
președinte, că apreciem in mod deo
sebit dovezile de solidaritate con
stantă din partea ponorului român, 
ale cărei efecte sint simțite la nive
lul întregului continent african. Do
rința noastră fierbinte este de a ve
dea aceste relații dezvoltindu-se pe 
zi ce trece si multiplicindu-se con
tinuu contactele dintre tineretul ro
mân și tineretul african, deoarece 
avem convingerea că prin contactele 
umane se favorizează cunoașterea 
reciprocă și se adinccște prietenia 
dintre popoare.

Vrem să. asigurăm tineretul român 
câ va avea întotdeauna in tineretul 

pendentă. de construcție a unei so
cietăți mai drepte și mai bune.

Aș dori să urez tineretului' afri
can. tuturor organizațiilor revoluțio
nare de eliberare națională, organi
zațiilor progresiste, tuturor acelora 
care doresc ca patria lor să fie li
beră și independentă, care acțio
nează ferm pentru propășirea eco
nomică, socială, a fiecărei țări, a 
întregii Africi, de a face totul pen
tru a participa activ și a uni între
gul tineret in lupta pentru succesul 
dezvoltării pc o cale nouă a fiecărui 
stat african.

Noi. in România, cerem tineretului 
să iși însușească cit mai temeinic 
noile cunoștințe ale științei și teh
nicii, de a se pregăti pentru a pu
tea conduce și infăptui idealurile 
socialismului și comunismului în 
România. Sintem foarte exigenți cu 
tineretul român, dar sintem și mul
țumiți de felul cum acesta sprijină 
și înfăptuiește neabătut întreaga po
litică internă și externă a partidului.

Ca prieteni ai popoarelor africa
ne. aș dori să exprim speranța că și 
tineretul african, organizațiile tine
retului african vor acționa cu tot 
mai multă fermitate in ridicarea ni
velului de cunoștințe, de însușire a 
noilor cuceriri in toate domeniile. 
Numai cu un tineret care să cu
noască și să poată infăptui. pe baza 
cunoștințelor tehnicii și științei mo
derne, dezvoltarea țării respective, 
se poate asigura succesul in lupta 
de dezvoltare economică și socială.

Nu a$ putea decit sâ spun și 
prietenilor tineri africani ceea ce 
spun tineretului român : să învețe, 
să se pregătească pentru a-și servi 
patria, să-și iubească poporul, să nu 
uite niciodată că trebuie să facă to
tul pentru progresul, independența 
și suveranitatea propriului său po
por, pentru progresul și suveranita
tea tuturor națiunilor lumii.

Solidaritatea dintre tineretul ro
mân și tineretul african e4te parte 
integrantă a solidarității internațio
nale a tineretului care se pronunță 
pentru o politică in care să se asi
gure dreptul fiecărei națiuni la dez
voltarea liberă și independentă.

Vă urez dumneavoastră și organi
zației dumneavoastră, întregului ti
neret african succese tot mai mari 
in lupta dreaptă pe care o duceți, 
așa cum urez și tineretului român 
succes in Îndeplinirea programului 
de dezvoltare a patriei noastre !

Urez o dezvoltare continuă a cola
borării intre tineretul român și tine
retul african !

Vă doresc multă sănătate și Jeri- 
cire ! (Aplauze puternice).

african un prieten, care este animat 
de dorința de a face in așa fel incit 
imperialismul, colonialismul și neo- 
colonialismul. discriminarea rasială 
și apartheidul sâ dispară pentru tot
deauna din Africa, din viața po
poarelor. Vor putea fi astfel elimi
nate focarele incandescente din unele 
părți ale lumii unde și astăzi mii de 
oameni cad sub gloanțele perfide ale 
dușmanilor revoluției și progresului 
popoarelor.

Vă mulțumim incă o dată din‘su
flet. domnule președinte, pentru 
inalta atenție pe care ați binevoit 
să ne-o acordați și am ținut să vă 
exprimăm personaj recunoștința pen
tru posibilitatea oferită de a vă 
transmite acest mesaj din partea ti
neretului african.

în încheierea înlilniril, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a rostit o 
cuvintare, primită cu deosebită sa
tisfacție, cu puternice aplauze de 
toți cei prezenți.

SATU-MARE

Un itinerar 
al hărniciei

Colectivele întreprinde
rilor sătmărene înre
gistrează succese deose
bite in realiz.area cinci
nalului înainte de termen. 
Din angajamentul de a 
obține in acest an. pe an
samblul județului, o pro- 
ducție-marfă suplimen
tară de 75 milioane lei, 
in cinci luni s-au reali
zat 56 de milioane lei, va
loare concretizată in Uti
laj tehnologic, piese auto, 
diferite tipuri de mașini 
casnice, țesături, trico
taje. ulei și alte produse.

...întreprinderea „Unio" 
din Satu-Mare. important 
pilon al industriei con
structoare de mașini gre
le, este una din întreprin
derile in care ciștigul de 
timp și de producție are 
implicații directe asupra 
a zeci de noi obiective 
economice de interes na
țional.

— Considerăm ca un 
rezultat deosebit in acti
vitatea din acest an fap
tul că. onorindu-ne obli
gațiile față de beneficiari, 
multe tipuri de utilaje 
am reușit să le livrăm 
in avans, pentru a asi
gura punerea in func
țiune la termenul stabilit 
a unor imoortante capa
cități productive din in
dustria chimică, sidferur- 
gică și minieră, ne spu
ne ing. Vasile Cadar, 
directorul întreprinderii. 
Morile cu măcinare auto
genă pentru întreprinde
rile centralei miniere 
Baia Mare, transportoa
rele cu racleți TR-4 pen
tru exploatarea cărbune
lui la suprafață, filtrele 
rotative pentru industria

* medicament# %&.,*  de • 
regulă unicate, se impun 
prin performanțele lor 
tehnice. prin calitatea 
execuției.

In contextul acestor 
realizări se cuvine men
ționată una din măsurile 
tehnico-organizatorice de 
mare eficiență economica. 
Este vorba de reampla- 
sarea mai judicioasă a 
utilajelor, datorită căreia 
„Unio" realizează în 1974 
o producție in plus de 
257 milioane lei, care con
form prevederilor studiu
lui tehnico-economic ar fi 
trebuit obținută abia dună 
1975. Dacă trebuie să gă

Au îndeplinit planul 
pe primul semestru
• CLUJ

CLUJ (Corespondentul ..Scin
teii" Al. Alureșan). — Indus
tria județului Cluj și-a îndepli
nit sarcinile de plan la produc
ția globală pe primul semestru 
al anului. S-au creat astfel con
diții ca pină la sfirșitul acestei 
luni să se realizeze suplimentar 
importante cantități de produse, 
printre care : 1 500 tone mine
reuri de fier preparate. 5 000 
tone laminate finite pline de 
oțel, 2 600 km conductori elec
trici izolați. 2 600 tone sirmă 
trasă, izolatori electrotermici 
in valoare de 14 milioane lei, 
armături de fontă Ln valoare de 
8 milioane lei, 7 000 tone ci
ment, 5 milioane bucăți cără
mizi și blocuri ceramice. 5 500 
m c prefabricate din beton-ar- 
mat și altele.

• CONSTANTA
CONSTANTA (Corespondentul 

..Scinteii" George Mihăescu). — 
Colectivele unităților industriale 
din județul Constanța și-au în
deplinit in ziua de 24 iunie pla
nul producției globale pe primul 
semestru. Pină la sfirșitul aces
tei luni se va realiza peste 
plan o producție de 145 milioa
ne lei, reprezentind 4 700 tone 
îngrășăminte fosfatice, 75 com
bine de recoltat furaje. 63 mi
lioane kWh energie electrică. 
8 000 tone ciment, 160 km tuburi 
azbociment, 360 000 mo furnir. 
46 000 mo țesături tip lină. 9 000 
mc prefabricate din beton ar
mat. 6180 hl bere, importante 
cantități de conserve și produse 
alimentare etc. Tot in această 
Derioadă, 12 unități industriale 
și-au suplimentat angajamentele 
anuale privind depășirea planu
lui, ca urmare a realizării și de
pășirii angajamentelor asumate 
la începutul anului. Printre a- 
cestea se numără întreprinderea 
minieră, Combinatul de lianți si 
azbociment Medgidia. Fabrica de 
ciment Cernavodă. Combinatul 
chimic Năvodari. întreprinderea 
mecanică de utilaj Medgidia, 
întreprinderea integrată de lină 
Constanța ete.

• PRAHOVA
Unitățile economice din jude

lui Prahova — județ care rea
lizează aproape 7 la sută din 
întreaga producție industrială a 
tării — au realizat prevederile 
d° plan pe .primul semestru al 
anului. întreprinderile din Cim- 
pina. Sinaia. Azuga și Comar
nic. de pildă, au înscris pină 
acum. In bilanțul ne această pe
rioadă a întrecerii socialiste, o 
producțiermarfă suplimentară in 
valoare de 80 milioane lei. La 
rindul lor, oamenii muncii din 
cadrul întreprinderilor de utilaj 
chimic de In Ploiești, de anve
lope din Flnrostj, de mobilă ta
pisată din Mizil și de țesături 
din Păulești au realizat, pe sca

sim o explicație ■ aces
tor succese. cuvintele 
comunistului Vasile Bum- 
baru. secretarul organiza
ției de bază din secția 
transoortoarc și utilaj 
tehnologic, sint edifica
toare :

— Buna organizare a 
muncii, a fiecărui loc de 
producție, impletită cu o 
înaltă conștiință munci
torească. cu însuflețirea 
întregului colectiv sint 
atributele activității noas
tre.

Am notat cifeva nu
me de fruntași din su
tele cn care se mîndreșie 
întreprinderea: loan Tul
bure, Vasile Boroș, At'-ila

rescul străvechiului meț- 
leșug al sticlarilor de la 
întreprinderea „Victoria 
Muncii", cit de perfor
manțele de producție șl 
de eficiența obținută aici 
in ultimul timp. E sufi
cient să menționăm că o 
echipă produce acum In 
șnso ore 450—480 pahare 
colorate, cu picior și talpă, 
față ele numai 400 anul 
trecut, iar cheltuielile 
Ia 1 000 lei producție sint 
cu șase lei mai mici de
cit cele planifjcate. Fai
ma meșterilor de aici, ciș- 
tigată prin adevăratele 
bijuterii de sticlă, s-a răs- 
ptndii de mult în lume. 
Perfecționarea continuă a
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ÎNTRECERE SOCIALISTĂ

Kecskes. loan Roiac. Al. 
Ținea — lăcătuși. Nicolae 
Chiorean — vopsitor. Gh. 
Zaharia, Ambroziu Vida
— sudori. Ștefan Pclrar. 
Ioan Nemes — strungari, 
Iosif Foris — turnător.

Unul din beneficiarii 
acestor utilaje este tinăra 
exploatare minieră Turț, 
din Țara Oașului. In 
primele cinci luni ale 
anului. sporul obținut 
la producția globala
— 37,9 la sută și la 
producția-marfă — 16 la 
sută ii, .situează #pe jni- 
fierh de ' aici ’ printră 
fruntașii întrecerii socia
liste. Explicația ? Pro
ductivitatea muncii a 
crescut cu 39.7 la sută, 
creștere spectaculoasă ob
ținută Drin introducerea 
metodelor de exploatare 
de mare randament cum 
sint inmagazinarea in pa
nouri scurte, surpare in 
felii, la care se adaugă 
aportul substanțial al 
mecanizării încărcării mi
nereului.

Acest itinerar ..sui ge
neris" al hărniciei il con
tinuăm în Poiana Codru
lui, atrași nu atit de pito

măiestriei profesionale se 
află pe primul plan. în
tregul colectiv este cu
prins in diferite forme 
de ridicare j calificării.

Carnetul reporterului 
pornit in acest itinerar 
al hărniciei se umple re
pede. consemnind atit 
succesele de la întreprin
derea de ulei „Ardealul" 
din Cărei, aflată intr-un 
proces .rapid de moder
nizare și dezvoltare, cit 
și avansurile obținute in 
realizarea cincjnajulpi de 
intreprinâerea de mașini 
WsfteeV.îfAJfcu.^’-î 69 
zile. întreprinderea de 
prelucrarea lemnului — 
70 zile, „Mondiala" — 75 
zile, Întreprinderea tex
tilă „Ardeleana" 88 zile, 
„Tricotex" — 117 zile,
toate din Satu-Mare.

O investigație mai a- 
tentă in „secretele" suc
ceselor obținute in între
cerea cu timpul de către 
întreprinderile amintite 
relevă o concluzie deose
bit de importantă : in re
alizarea cincinalului îna
inte de termen accentul 
este pus. in principal, pe 
buna organizare și inves

ma creșterii productivității mun
cii. o producție industrială su
plimentară estimată la aproape 
65 milioane lei. (Agerpre.-)

o SĂLAJ
Colectivele de muncitori, teh

nicieni și ingineri din industria 
județului Sălaj, aflate in marea 
întrecere pentru îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen, 
au raportat la 25 iunie îndepli
nirea planului semestrial la 
producția globală. Ca urmare, 
planul semestrial va fi depășit 
cu 3 la sută, iar angajamentul 
anual. tot la acest indicator, 
pină la sfirșitul semestrului, cu 
peste 21 la sută. Aceste depă
șiri sint materializate in obți
nerea unor producții suplimen
tare exprimate in 12 346 tone 
cărbune net. 167 tone armături*  
din fontă. 259 tone sirmă trefi
lată din cupru. 14 tone fire de 
bumbac și mobilă in valoare de 
2 279 000 lei.

e BRAȘOV
BRAȘOV (Corespondentul 

..Scinteii" Nicolae Mocanu). In 
marea întrecere desfășurată in 
inlimpinarea celor două mari 
evenimente politice din acest an, 
oamenii muncii din industria 
județului Brașov au reourtat un 
important succes: realizarea cu 
4 zile mai devreme a planului 
pe primul semestru. Ca urmare, 
pină la finele lunii iunie va fi 
realizată, peste prevederi, o pro- 
ducție-marfâ in valoare de 300 
milioane lei. depășindu-se cu 
peste 100 milioane lei angaja
mentul asumat de județ pe în
tregul an. Vor fi produse, peste 
planul semestrial. 1 050 tractoa
re. 940 autocamioane. 10 700 kW 
motoare electrice, 35 000 bu
căți rulmenți. 27 tone utilaj chi
mic, circa 4 000 tone de rășini 
sintetice. îngrășăminte cu azot 
și uleiuri minerale, 43 000 m p 
țesături și aproape 200 000 bu- , 
câți tricotaje, mobilă in valoare 
de 6,7 milioane lei ș.a.

® MARAMUREȘ
BAIA MARE (Corespondentul 

..Scinteii" Gh. Susa). Industria 
județului Maramureș și-a inde- 
p'init. cu 6 zile mai devreme, 
planul la' producția, globală pe 
primul semestru al acestui an. 
O contribuție de 6eamă la aceas
tă realizare au adus-o unitățile 
centralei industriale miniero-me- 
talurgice, dintre care pe pri
mele locuri se situează exploa
tările miniere Ilba și Baia 
Snrie, precum și unitățile secto
rului forestier și ale industriei 
locale. Fină la sfirșitul lunii iu- 
nie. in industria județului se va 
obține o producție suplimentară 
in valoare de circa 95 milioane 
lei. Avansul obținut față de 
plan in această perioadă în
seamnă o producție suplimenta
ră de 330 tone cupru electroli
tic și de convertizor, aproape 

tiția de Inteligentă. La 
Întreprinderea ..23 Au
gust". de pildă, laborato
rul uzinal — la activita
tea căruia sint atrași nu 
numai specialiști, ci și 
muncitori — in ultimele 
luni a abordat și finali
zai 1- teme majore de cer
cetare. vizind moderniza
rea produselor, perfecțio
narea tehnologiilor. re
ducerea cheltuielilor de 
producție. Tot aici. in 

'primii trei ani ai cinci
nalului au fost aplicate 
in producție 121 de ino
vații și 9 invenții cu o 
eficientă economică de 
21 milioane lei.

Aceste realizări vin sâ 
confirme posibilitățile e- 
xistente in unitățile eco
nomice din județ, hărnicia 
oamenilor muncii români, 
maghiari și germani, pu
ternic angajați in bătălia 
cu timpul pentru realiza
rea cincinalului înainte de 
lermcn. puterea de mobi
lizare a organizațiilor de 
partid in îndeplinirea a- 
cestui obiectiv. >/

— Desigur, succesele ele 
pină acum obținute de 
colectivele din industria 
județului ne îndreptățesc 
să încercăm un sentiment 
de satisfacție și mindrie, 
ne spune tov. loan Foriș, 
prim-secretar al Comite
tului județean Satu-Mare 
al P.C.R. Totuși, o anali
ză profundă in activitatea 
fiecărei unități ne deter
mină să spunem că există 
incă mari rezerve nepuse 
in valoare sau insufi- 

• ciont fructificate. Mențio
nez. bunăoară, că dacă 
gradul de folosire a ca- 
pacitățilbr do producție

• ifr' mal fi*  crescut • cti un 
procent s-ar fi putut ob
ține pe această cale o 
producție suplimentară 
de 30 milioane lei. Măre
țele evenimente politice 
ale acestui an memorabil 
— a XXX-a aniversare a 
eliberării și Congresul al 
XI-lea al partidului — 
întregul program de mun
că și acțiune ce esfe 
trasat cu clarviziune de 
partid ne obliga in vii
tor la o activitate și mai 
intensă, mai riguros or
ganizată, mai eficientă.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii"

12 000 mc bușteni de râșinoase, 
8 000 mc bușteni de fag. 2 000 mc 
cherestea de fag. mobilă in va
loare de peste 4 milioane lei, 
530 000 cărămizi.

• ILFOV
(De la corespondentul „Scln- 

teii" Alexandru Brad). — An
gajate cu toate forțele in între
cerea socialistă desfășurată in 
cinstea celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei și' 
Congresului al XI-lea al parti
dului. colectivele din industria 
județului Ilfov au realizat la 27 
iunie sarcinile de plan la pro
ducția globală pe primul semes
tru al anului. Aceasta permite 
ca pină la sfirșitul lunii iunie 
să șe realizeze o producție glo
bală suplimentară de aproxima
tiv 50 milioane lei, concretizată 
in prefabricate din beton armat, 
mobilă, carne, lapte și produse 
lactate, nutrețuri combinate 
etc. O contribuție deosebită la 
îndeplinirea înainte de termen 
a sarcinilor de plan pe primul 
semestru au adus colectivul de 
la întreprinderea de poduri din 
beton din Giurgiu, care-și reali
zează astfel planul pe primii 4 
ani ai cincinalului, cele de la 
întreprinderea de ambalaje me
talice Buftea. Fabrica de că
rămizi Urziceni, întreprinderea 
de morărit, panificație și pisci
cultura București, fabricile de 
nutrețuri combinate din Olte
nița, Periș și Giurgiu.

• UNITĂȚILE MINISTE
RULUI CONSTRUC
ȚIILOR INDUSTRIALE

Trusturile' și întreprinderile 
specializate din cadrul Ministe
rului Construcțiilor Industriale 
au efectuat, cu 6 zile înainte de 
termen, ultimele lucrări din ca
drul planului semestrial de con- 
strucții-montaj, inregistrind noi 
succese de prestigiu in intimpi- 
narea celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patrței și a 
Congresului al XI-lea al parti
dului. Producția suplimentară 
realizată pină acum depășește 
150 milioane lei. Potrivit calcu
lelor preliminare, pină la sfirși
tul lunii iunie se va realiza 
52,4 la sută din sarcina anuală 
de plan. In prima jumătate a 
acestui an, constructorii au ra
cordat la circuitul economiei 
naționale 180 de obiective și ca
pacități de producție, in diferite 
ramuri ale industriei și agricul
turii. din care 16 in avans față 
de termenele planificate. A cres
cut. de asemenea, ritmul monta
jului. In decursul celor aproape 
șase luni a fost montată o can
titate de 110 000 tone utilaje teh
nologice — cu 10 la sută mai 
mult decit prevedea programul 
și cu 30 la sută peste nivelul 
realizat în perioada corespun
zătoare a anului trecut.

(Agerpres)
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cetățenii Capitalei salută cu căldură pe cei doi președinți

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

în timpul întilnirii protocolara

INTÎLNIRE 
PROTOCOLARĂ
Un Rit moment semnificativ pentru 

bunele relații româno-egiptene l-a 
constituit vizita protocolară pe care 
președintele Mohammed Anwar El 
Sadat și doamna Gihane El Sadat au 
făcut-o, In cursul serii, președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Au fost de față tovarășii Emil 
Bodnaraș. Manea Mănescu si 
George Macovescu, ru soțiile, Nicu 
Ceaușescu, vicepreședinte al Consi
liului U.A.S.C.R.

Erau, de asemenea, prezent! Ismail 
Fahmy, cu soția, Hassan Ahmed Ka
mel, ing. Abdel-Khalek Abdel-Ghaf- 
far și doamna Lobna El-Sadat.

Cu prilejul acestei intilniri pre
mergătoare schimburilor de vederi pe 
care le vor avea in aceste zile pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Anwar El Sadat, a avut loe 
o convorbire desfășurată intr-o at
mosferă de caldă prietenie și înțe
legere reciprocă, ce caracterizează 
raporturile multilaterale dintre țările 
și popoarele noastre.

pra'ră prietene președinte Anwar 
Sadat.

Stimată doamnă Sadat,
Dragi prieteni,

îmi face o deosebită plăcere ca. in 
ramele Consiliului de Stat, al guver
nului român și al meu personal, să, 
vă salut in modul cel mai cordial ds 
dumneavoastră si pe colaboratorii 
care vă însoțesc și sâ vă adresez din 
partea întregului popor român — 
care vă poartă sentimente de siri- 
c~ră prietenie $i ospitalitate — un 
călduros bun venit in România so
cialistă.

Vizita dumneavoastră reprezintă o 
nouă dovadă a dorinței reciproce de 
a intări relațiile tradiționale de prie
tenie care leagă popoarele român si 
egiptean, de a dezvolta colaborarea 
dintre țările noastre.

Veniți intr-o tară in care poporul 
es‘e pe deplin stăpin pe destinele 
*ale $i iși făurește viața corespunză
tor năzuințelor sale. în cursul vizi
tei — scurtă, este adevărat — veți 
putea constata dorința poporului ro
mân de prietenie, de colaborare cu 
poporul dumneavoastră, cu toate po
poarele lumii. Această dorință izvo
răște din faptul că poporul român, 
care multe secole de-a rindul a 
cunoscut dominația străină, esle 
hotărit să facă totul pentru a 
trăi liber, pentru a-și construi 
viața așa cum dorește. De alt
fel in decursul istoriei, atit Roma
nia cit și Egiptul, ca și alte 
țâri arabe, au fost sub dominația 
aceluiași imperiu. Șj poporul român 
este moștenitorul unei vechi civili
zații ; așa cum poporul egiptean a 
dat mult civilizației omenirii. în de
cursul mileniilor. Trăim astăzi, dc- 
s*gur.  in alte împrejurări, dar avem 
obligația față de popoarele noastre, 
fată de civilizația omenirii de a a- 
sigura ca tot ceea ce umanitatea a 
creat de-a lungul mileniilor să fie 
un bun al tuturor popoarelor. Cred’ 
<ă ceea ce leagă cel mai mult po
poarele noastre este atit trecutul, 
dar si prezentul, precum și dorința

• de a-și asigura un viitor liber, de 
a-si făuri o viată demnă, corespun
zător năzuințelor lor.

îmi amintesc cu multă plăcere da 
vizita pe care am făcut-o in pri
măvara anului 1972 in frumoasa 
dumneavoastră țară. îmi sini incâ 
vii in memorie primirea călduroasă 
de care ne-am bucurat, cohvorbirile 
pe care le-am avut, atenția și ospi
talitatea cu care am fost înconjurați 
de bravul popor egiptean, cu o istorie 
fi tradiții milenare, hotărit astăzi 
»a-si făurească un viitor de fericire, 
bunăstare și pace.

Am discutat atunci Împreună cu 
dumneavoastră multe probleme. Am 
ajuns la înțelegerea că este necesar 
să facem totul pentru a dezvolta 
prietenia și colaborarea dintre po
poarele noastre. Tot așa am ajuns 
la înțelegerea că progresul popoare
lor noastre, al întregii omeniri este 
nemijlocit legat de o bună convie
țuire pașnică, de realizarea unei noi 
ordini, bazată pe egalitate, pe res
pect reciproc intre toate popoarele. 
Trebuie să declar acum cind ne in- 
tilnim din nou că. in această scurtă 
perioadă, relațiile dintre țările noas
tre au cunoscut o dezvoltare pu
ternică. Doresc, de asemenea, să 
exprim speranța și convingerea că 
vizita pe care dumneavoastră, dragă 
prietene și frate Sadat o faceți in 
România va marca un moment nou 
J relațiile dintre popoarele noastre, 
dintre partidele noastre, in lupta 
pentru o lume mai dreaptă și mai 
bună, care să asigure fiecărui popor 
o dezvoltare corespunzătoare năzuin
țelor sale. Vom face totul ca vizita 
dumneavoastră in tara noastră să fie 
cel puțin tot atit de plăcută precum 
a fost vizita noastră in țara dumnea

voastră si. in același timp, să fie tot 
at,it dr fructuoasă, incit să putem 
P '.-e noi temelii prieteniei și colabo
rării dintre popoarele noastre.

Dorini ca prin continuarea dialo
gului început la Cairo să deschidem 
perspective tot mai minunate rela
țiilor multilaterale dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Arabă Egipt. Colaborarea dintre țâ- 
r.le noastre servește, fără nici o în
doială. intereselor popoarelor noastre 
și. in același timp, constituie o con
tribuție activă la cauza generală a 
prieteniei, colaborării, securității și 
păcii in lume.

Vizitați România în anul jubiliar 
cind sărbătorim împlinirea a trei de
cenii de la eliberarea țării și de la 
trecerea pe calea făuririi unei noi 
orinduiri sociale. Veți putea constata 
că in cc i 30 de ani de viață liberă 
poporul român a obținut realizări 
de seamă in dezvoltarea economiei, 
științei și culturii, in ridicarea gene
rală a nivelului de viață și civiliza
ție, in edificarea unei societăți noi, 
bazată pe dreptate și echitate sociala, 
pe participarea maselor înseși la 
conducerea țării. Tot ceea ce a reali-

■ znt poporul român- demonstrează - în
că o dată că atunci cind un popor 
este stăpin pe destinele șale, esle 
liber, el poate înfăptui adevărate mi
nuni.

In cursul vizitei in Egipt am con
statat preocupările țării dumnea
voastră. ale Uniunii Socialiste Arabe, 
ale dumneavoastră personal, ale în
tregului popor pentru dezvoltarea 
economico-socială a Egiptului. Știm 
că condițiile grele ale războiului au 
împiedicat dezvoltarea mai rapidă a 
țării. Ca prieteni ai poporului egip
tean, ne bucură in mod sincer reali
zările obținute și sintem convinși 
că, în noile condiții, poporul egip
tean va reuși intr-un scurt timp să 
obțină succese remarcabile in dez
voltarea sa economico-socială, in ri
dicarea bunăstării materiale și spiri
tuale.

România, care este angajată cu 
toate forțele in realizarea progra
mului de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate, manifes
tă. totodată, o preocupare constantă 
pentru promovarea unei largi și 
fructuoase conlucrări internaționale 
cu toate statele lumii, fără deosebire 
de orinduire socială.

Fiind o țară socialistă, este firesc, 
ne preocupăm de întărirea continuă 
a colaborării și prieteniei cu toate 
țările socialiste. In același timp, a- 
cordâm o atenție deosebită dezvol
tării relațiilor cu toate statele care 
și-au cucerit independența și acțio
nează pentru dezvoltarea economico- 
socială proprie, se pronunță pentru 
dreptul de a-și hotărî destinele, fără 
nici un amestec. Pornim, totodată, 
de Ia realitățile lumii contemporane, 
de la faptul că există state cu orin
duiri sociale diferite ; de aceea, in 
spiritul coexistenței pașnice, dezvol
tăm relațiile cu toate statele lumii, 
inclusiv cu țările capitaliste dezvol
tate. Considerăm că participarea la 
diviziunea internațională a muncii, 
colaborarea activă intre -toate statele 
constituie o necesitate a progresului 
fiecărei țări, a realizării unei păci 
trainice in lume. Pornind de la a- 
ceste considerente. România desfă
șoară o politică activă pentru instau
rarea in viața internațională a unor 
relații noi, bazate pe deplina egali
tate in drepturi, pe respectul inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestec in treburile interne și a- 
vantaj reciproc, pe renunțarea la 
forță și la amenințarea cu forța în 
relațiile dintre state, pe respectarea 
dreptului fiecărui popor la dezvolta
re liberă, corespunzător năzuințelor 
sale.

Trăim o epocă de profunde trans
formări revoluționare, naționale și 
sociale. Aceste prefaceri schimbă in 

mod radical raportul de forțe pe 
arena mondială. Popoarele iși afirmă 
tot mai puternic hotărîrea de a 
pune capăt vechii politici imperia
liste. colonialiste și neocolonialiste. 
Noul curs de destindere care se 
afirmă in lume este rezultatul parti
cipării tot mai active a popoarelor 
la viața internațională, al afirmării 
lot mai hotărî te a dreptului lor de 
a fi deplin stăpine pe destinele 
proprii.

Desigur, sintem conștîenți că acest 
curs nou este de-abia la începui, 
că mai există incâ forțe reacționare 
care se opun dezvoltării progresiste 
a omenirii. Sintem, de asemenea, con- 
ș’ienți că asigurarea unei noi. ordini 
internaționale, in care fiecare națiu
ne să se poată dezvolta fără frica 
vreunei agresiuni, depinde de felul 
în care popoarele vor acționa și vor 
impune realizarea acestei noi poli
tici. Dună părerea noastră, in condi
țiile internaționale de astăzi există 
reale posibilități pentru a realiza o 
politică nouă, care să’ garanteze fie
cărei națiuni dreptul la o dezvoltare 
liberă, independentă.

Marile probleme internaționale nu 
mai pot fi astăzi -soluționate-de rit'e- 
va state sau de citeva grupări de 
state. Așezarea relațiilor dintre state 
pe o bază nouă, soluționarea proble
melor care preocupă întreaga ome
nire se pot face numai cu partici
parea activă a tuturor statelor, indi
ferent de puterea lor economică, 
politică, socială sau militară. Eveni
mentele internaționale, indeosebi in 
ultimii doi ani, au demonstrat că 
țările mici și mijlocii pot juca un 
rol important în soluționarea mari
lor probleme internaționale. Iată de 
ce România se pronunță in mod 
ferm pentru participarea activă la 
soluționarea problemelor internațio
nale a tuturor statelor.

Nu uităm nici un moment că în 
viața internațională continuă să exis
te încă numeroase probleme litigioa
se care iși așteaptă rezolvarea, prin
tre care și problemele Orientului 
Mijlociu. Evenimentele din ultimul 
an au demonstrat că trebuie acționat 
pentru a se ajunge la o soluție de
plină. pentru o pace trainică și 
dreaptă in Orientul Mijlociu. Am sa
lutat realizarea dezangajării militare 
dintre Egipt și Israel, precum și re
centul acord de dezangajare dintre 
Siria și Israel. Considerăm aceste 
acorduri ca un pas important pe 
calea unei soluții politice. Cunoaș
tem și prețuim in mod deosebit efor
turile și contribuția nemijlocită pe 
care dumneavoastră, dragă prietene 
președinte Sadat, ați adus-o perso
nal la realizarea acestui important 
pas înainte, care poate să aibă un 
rol hotăritor în instaurarea unei 
păci trainice și drepte in Orientul 
Mijlociu. Știm că nu a fost ușor să 
se ajungă la aceste rezultate și toc
mai de aceea prețuim și mai mult 
ceea ce s-a realizat pină acum. De
sigur, s-a făcut un pas important, 
dar numai un pas. Sint necesare in 
continuare eforturi pentru a se a- 
junge- la o pace trainică și dreaptă. 
Considerăm că in cadrul Conferinței 
de la Geneva — ce urmează să se 
țină sub auspiciile Organizației Na
țiunilor Unite — se pot desfășura 
negocieri rodnice care să ducă la 
realizarea acestui deziderat. Reali
zarea acestei păci trainice și drepte 
presupune retragerea Israelului din 
teritoriile ocupate in urma războiu
lui din 1967, asigurarea integrității si 
suveranității fiecărui stat din această 
zonă și soluționarea, in același timp, 
a problemei poporului palestinean. 
In conformitate cu interesele sale 
naționale legitime. Desigur, la Con
ferința de la Geneva rolul hotăritor 
îl au țările direct interesate. Au, de 
asemenea, un rol important țările 
mari, cum sint Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ; dar, după părerea 

noastră, așa cum am menționat nu 
o dată, un rol important pot juca și 
alte state, indeosebi din Europa și 
Africa, care sint direct interesate în 
realizarea unei păci trainice și juste 
în Orientul Mijlociu.

In ce o privește. România va face 
s in viitor tot ceea ce depinde de ea 
pentru a-și aduce contribuția la re
alizarea unei păci trainice și drepte 
în Orientul Mijlociu, considerind că 
aceasta corespunde intereselor gene
rale ale întregii omeniri.

Ca țară europeană. România este 
profund interesată in crearea unui 
climat nou de colaborare și de des
tindere. in înfăptuirea securității in 
Europa. Desigur, noi concepem secu
ritatea europeană ca o colaborare e- 
gală intre toate națiunile continen
talul. ca o conlucrare largă, multila
terală, care să garanteze dreptul fie
cărei națiuni europene la dezvolta
re liberă. Securitatea europeană in
teresează astăzi nu numai statele a- 
cestui continent, ci și celelalte state 
ale lumii. Realizarea acestui dezide
rat va exercita o puternică influență 
asupra dezvoltării întregii vieți con
temporane.

O altă problemă, de mare impor
tanță, a zilelor noastre este aceea a 
lichidării subdezvoltării. Este ade
vărat că această stare de lucruri este 
determinată de politica imperialistă, 
colonialistă și neocolonialistă de ex
ploatare și asuprire a zeci și zeci de 
popoare. Viața demonstrează însă 
că lichidarea acestor stări de lucruri 
anacronice, a împărțirii lumii in țări 
bogate și țări sătace, " constituie o 
necesitate obiectiva pentru progresul 
general al întregii omeniri, pentru 
realizarea unei noi ordini internațio
nale. Este necesar să se așeze rela
țiile dintre state pc o bază nouă, să 
se realizeze raporturi echitabile in
tre prețurile materiilor prime și pre
țurile produselor industriale, să se 
favorizeze dezvoltarea mai rapidă a 
(arilor in curs de dezvoltare.

România este profund solidară cu 
lupta popoarelor împotriva domina
ției coloniale, cu mișcările de elibe
rare națională — și le acordă între
gul său sprijin. Considerăm că se 
apropie momentul cind popoarele ce 
se mai află încă sub asuprirea co
lonială iși vor cuceri pe deplin inde
pendența națională !

Soluționarea acestor probleme și a 
altora care preocupă astăzi popoare
le nu se poate face decît acționînd 
tot mai hotărit pentru creșterea ro
lului Națiunilor Unite și altor or
ganisme ale sale in viața interna
țională. Este necesar să acționăm cu 
tot niai multă consecvență pentru o 
reală democratizare a vieții interna
ționale. Noi avem convingerea câ 
stă in puterea popoarelor ca pe baza 
solidarității lor militante să se rea
lizeze cu succes transformări revo
luționare, naționale $i sociale, să se 
a sigure făurirea unei lumi mai 
drepte, mai bune.

Dorim ca. in cadrul colaborării 
dintre popoarele noastre, să asigu
răm extinderea relațiilor economice, 
tehnico-științifice. culturale, să rea
lizăm o asemenea cooperare care să 
corespundă noilor cerințe ale vieții 
internaționale.

îmi exprim convingerea că vizita 
dumneavoastră in România se va în
scrie ca un nou moment important 
in evoluția relațiilor româno-egip
tene, că, o dată cu dezvoltarea co
laborării bilaterale, țările noastre vor 
conlucra tot mai activ și pe plan 
internațional in vederea înfăptuirii 
aspirațiilor popoarelor noastre, ale 
întregii omeniri, de pace și coopera
re in lume.

Cu această convingere doresc să 
toastez în sănătatea dumneavoastră, 
dragă prietene si frate președinte 
Sadat, a doamnei Sadat I

— în sănătatea tuturor prietenilor 
și oaspeților egipteni !

— pentru prosperitatea ai fericirea 
poporului egiptean prieten !

— pentru întărirea colaborării din
tre poDoarele român și egiptean, din
tre Partidul Comunist Român al U- 
niunea Socialistă Arabă !

— pentru pace și colaborare între 
toate popoarele lumii !

— in sănătatea dumneavoastră ! 
(Aplauze).

Toastul președintelui 
Mohammed Anwar El Sadat

Domnule președinte și dragă prie
ten Nicolae Ceaușescu.

Stimată doamnă Ceaușescu.
Dragi prieteni. ’ *
Sint fericit, eu și soția mea. să ex

primăm mulțumirile noastre sincere 
și prețuirea pentru invitația care 
ne-a fost adresată de a vizita țara 
dumneavoastră, precum și pentru 
sentimentele de generozitate și căl
dură cu care am fost întimpinați.

Salutăm, cu acest prilej fericit, 
posibilitatea de a avea un schimb de 
vederi in legătura cu importantele 
probleme internaționale și bilaterale 
care se ridică in această conjunctu
ră istorică, ca o continuare a convor
birilor constructive ce au avut loc 
între noi. cu ocazia vizitei dumnea
voastră in țara mea. in aprilie 1972. 
Este, de asemenea. Dentru noi o o- 
cazie de a cunoaște indeaproaoe rea
lizările poporului român și diversele 
aspecte ale progresului obținut de 
acest popor prin muncă perseve
rentă și eforturi continue.

Tara dumneavoastră, dragi prie
teni, oferă un exemplu strălucit al 

r.uiYei ^societăți care a reușij, i!Țțr-o f- 
perioadă relativ scurtă..’să’1 înfrunte 
vicisitudinile epocii, printr-o plani
ficare științifică si efofturi colecti
ve, prin aprofundarea simțului de 
răspundere socială și al datoriei fată 
de obște. Mărețele transformări so
cialiste, pentru realizarea cărora 
dumneavoastră v-ați situat in frun
tea Înotătorilor, au fost ih interesul 
maselor pooulare din România și au 
făcut posibilă dezvoltarea unei baze 
industriale durabile, cu care vă pu
teți mindri.

Domnule președinte.
Viața dumneavoastră este plină de 

lupte creatoare pentru edificarea 
unei societăți mai bune, lipsită de 

La sosire pe aeroportul Otopenl

exploatare și dominație ; din mo
mentul in care v-ați asumat respon- 
s bilități de frunte in mișcarea mun
citorească revoluționară, atunci cind 
vă aflați in floarea virstei, și pină 
in prezent, ați rămas credincios nă
zuințelor maselor populare ; iată 
de ce nu este de mirare că in anul 
1971 poporul dumneavoastră v-a con
ferit titlul de Erou al Republicii So
cialiste România, prin aceasta ob- 
ținînd cea mai mare cinste pe care 
ar putea-o dobindi un cetățean.

Așa după cum știți. Egiptul a pus 
în fruntea obiectivelor sale naționa
le, incă de la ' izbucnirea revoluției 
din iulie 1952, reconstrucția societă
ții pe baze noi și înfăptuirea unor 
transformări sociale radierile pe ca
lea socialismului, corespunzător cu 
patrimoniul nostru de ideologie și 
de cultură.

Pornind de aici, constatăm că exis
tă numeroase domenii de colaborare 
intre cele două țări și popoare ale 
noastre, care traversează aceeași 
experiență a dezvoltării și progresu
lui social și economie. Ca o conti
nuare a colaborării pe care am în
ceput-o in trecuti. noi am putea să 
înaintăm*'sote ' rioî și largi perspec
tivei întemeiate fre interesul reciproc 
al celor două popoare, pe conștiința 
lor în ceea ce privește problemele 
cu care este confruntat omul contem
poran, pe faptul câ nu există altă 
cale în vederea edificării unei lumi 
mai bune decit cooperarea sinceră 
dintre națiuni și popoare pe baza 
egalității, a respectării independen
tei statelor, a neamestecului in tre
burile lor interne și pornind de la 
dreptul fiecărui popor de a-și decide 
soarta.

Noi, dragi prieteni, atunci cind 
privim la lumea din jur constatăm 
că, in ciuda progresului simțitor 

care s-a realizat pe calea păcii, 
există încă multe cauze ale incordâ- 
rii. violenței și exploatării. Cunoaș
teți că noi ducem o luptă grea îm
potriva forțelor sionismului rasist, 
care, fără să se abțină de la cam
panii agresive și invazii din afară, 
al căror rezultat nu poate fi decit 
eșecul, Încearcă să atenteze la su
veranitatea asupra teritoriilor noas
tre și la demnitatea noastră, ne- 
gind poporului palestinean drep
tul său la o viață creatoare prin 
care să-și continue mersul său de 
secole.

Domnule președinte.
Nu ne îndoim că dumneavoastră, 

în spiritul vederilor dumneavoastră 
revoluționare și al străvechii istorii 
de luptă, vă dați seama foarte bine 
de nedreptatea care a lovit întregul 
popor palestinean, de stavilele care 
sint puse in calea dreptului său de 
a-și hotâri soarta, așa cum fac celei
lalte popoare. Dumneavoastră apre- 
ciați foarte bine că împiedicarea în
făptuirii acestor aspirații legitime 
constituie o atitudine potrivnică is
toriei și pușcării revoluționare, 
fiind, deci, o poziție pe care nu o 
puteți accepta.

Forțele iubitoare de pace din în
treaga lume doresc să-și ridice gla
sul in sprijinul revendicărilor arabe 
juste, de retragere a forțelor agre
soare de pe teritoriile arabe și d» 
respectare a dreptului poporului pa
lestinean la viață și libertate ; orice 
ignorare a acestor cerințe de către 
forțele potrivnice păcii constituie o 
slăbire extrem de mare a mișcării 
de eliberare din întreaga lume, dat 
fiind că libertatea este indivizibilă, 
iar pacea nu poate să se realizeze 
decît pe baza justiției ?i legalității.

Dragi prieteni.
Noi ne-am angajat să mergem 

împreună pe calea cooperării fruc
tuoase, in interesul comun al celor 
două popoare, pentru Îmbogățirea 
colaborării internaționale în totali
tatea ei.

Permiteți-mi, dragi prieteni, să 
ridic paharul in sănătatea președin
telui Nicolae Ceaușescu, a doamnei 
Ceaușescu. dorindu-le domniilor lor 
și poporului român prieten tot ceea 
ce înseamnă progres, bunăstare ei 
prosperitate. (Aplauze).

DEPUNEREA UNEI 
COROANE DE FLORI
Președintele Republicii Arabe 

Egipt, Mohammed Anwar El Sadat, 
a depus, in semn de omagiu, o co
roană de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism.

La solemnitate au luat parte to
varășii Emil Bodnaraș, Gheorghe 
Cioară, general de armată Ion Ioni- 
tă, Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, generali 
si ofițeri superiori.

înaltul oaspete a fost însoțit de 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, Petru Burlacu, am
basadorul României la Cairo, gene- 
ral-locotenent Constantin Popa.

împreună cu președintele Anwar 
El Sadat au venit Ismail Fahmy, 
general de corp de armată ing. Ah
med Kamel El-Badri, Hassan Ahmed 
Kamel, Osman Assal, ambasadorul 
R.A. Egipt la București.

O gardă militară a prezentat onorul.
După depunerea coroanei de 

flori, s-a păstrat un moment de 
reculegere.

Președintele Anwar El Sadat a vi
zitat apoi rotonda monumentului.

(Urmare din pag. I)

treburile interne* 1. La rindul eău, 
președintele Anwar EI Sadat, subli
niind că Întreprinde vizita cu con
vingerea fermă câ ea va conduce la 
o mai mare înțelegere reciprocă, la 
o mai intensă colaborare in toate do
meniile de activitate, declara In in
terviul acordat presei române : ..Do
resc să spun poporului român prie
ten câ poporul egiptean urmărește 
cu admirație eforturile sale pentru 
dezvoltare si bună_stare, după cum 
privește cu stimă și considerație 
strădaniile și eforturile construc- 
t.-.e pe care președintele Nicolae 
Ceaușescu Ie depune pentru realiza
rea înțelegerii intre popoare".

O contribuție holârîtoare la ampli
ficarea și consolidarea acestor rela
ții au adus-o contactele directe si 
rodnice intre președinții Nicolae 
Ceaușescu si Anwar El Sadat, in
ti. niri a căror Însemnătate o atestă 
însuși mersul mereu ascendent al 
legăturilor româno-egiptene.

Dezvoltarea cu ți mai multă vi

goare a bunelor raporturi româno- 
egiptene constituie incă o mărturie a 
consecvenței politicii externe a 
României socialiste de promovare a 
unor largi relații de prietenie și co
laborare cu statele arabe, cu toate 
țările, fără deosebire de orinduire 
socială, in spiritul principiilor suve
ranității și independenței naționale, 
egalității in drepturi, neamestecului 
in treburile interne și avantajului 
reciproc. E=t“ bine cunoscut faptvfl că. 
România a acționat și acționează in di
recția asigurării unei destinderi reale 
și a unei colaborări trainice intre 
națiuni, a statornicirii unor relații 
noi in viața internațională, a solu- 
ționârii prin mijloace politice a pro
blemelor majore ce confruntă astăzi 
omenirea — intre care și înfăptui
rea unei păci trainice și drepte în 
Orientul Mijlociu — considerind câ 
numai prin participarea activă, cu 
drepturi egale, a tuturor statelor, 
indiferent de mărimea lor, poate fi 
edificată o lume mal bună, o lume 
a cooperării și Înțelegerii între po- 
poare.-

Toți acești factori așază sub cele 
mai favorabile auspicii vizita preșe
dintelui Republicii Arabe Egipt in 
țara noastră.

...Ceremonia sosirii are loc pe ae
roportul Otopeni. Pe frontispiciul 
aerogării sint arborate drapelele de 
stat ale României și Republicii A- 
rabe Egipt, care incadrează portre
tele președinților Nicolae Ceaușescu 
și Anwar El Sadat : pe mari pan
carte se află înscrise. In limbile ro
mână și arabă, urările : „Bun sosit 
in Republica Socialistă România 
Excelenței Sale domnului Moham
med Anwar El Sadat, președintele 
Republicii Arabe Egipt!", „Să se dez
volte continuu relațiile prietenești 
de colaborare multilaterală dintre 
ReDublica Socialistă România și Re
publica Arabă Egipt, spre binele am
belor popoare, al cauzei păcii și în
țelegerii internaționale !".

La ora 15.30, aeronava preziden
țială. escortată de reactoare ale for
țelor noastre armate, a aterizat.

La coborirea din avion, președin
tele Anwar El Sadât ji doamna Gi

hane Sadat 
dialitate de 
Ceaușescu și 
Ceaușescu.

sint salutați cu cor- 
președintele Nicolae 
de tovarășa Elena

Cei doi șefi de stat Iși string în
delung miinile, se îmbrățișează, cu 
satisfacția acestei revederi, de astâ- 
datâ pe pămintul românesc.

La rindul lor, Elena Ceaușescu și 
Gihane El Sadat se îmbrățișează cu 
căldură.,

Un grup de pionieri oferă buchete 
de flori președintelui Nicolae 
Ceaușescu și președintelui Anwar 
El Sadat, tovarășei Elena Ceaușescu 
și doamnei Gihane Sadat.

Șeful statului român, Nicolae 
Ceaușescu, prezintă personalitățile 
române venite în întîmpinarea înal- 
ților oaspeți : tovarășii Emil Bodna
raș, Manea Mănescu, cu soția, gene
ral de armată Ion Ioniță, George 
Macovescu. ministrul afacerilor ex
terne, cu soția.

Sint de față ambasadorul Româ
niei la Cairo, Petru Burlacu. și am
basadorul Republicii Arabe Egipt la 
București, Osman Aasal.

Președintele Republicii Arabe Egipt 
prezintă apoi președintelui României 
personalitățile care il însoțesc în 
această vizită : Ismail Fahmy, minis
trul afacerilor externe, cu soția, ge
neral de corp de armată ing. Ahmed 
Kamel El-Badri, ministrul producției 
militare, Hassan Ahmed Kamel, șe
ful de cabinet ai președintelui repu
blicii. inginer Abdel-Khalek Abdel- 
Ghaffar, Lobna El-Sadat și Nana El- 
Sadat.

Garda militară prezintă onorul.
In continuare se intonează imnu

rile-de stat ale Republicii Arabe Egiot 
și României ; in același timp, in 
semn de salut, sint trase 21 de salve 
de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
președintele Anwar El Sadat trec 
apoi in revistă garda de onoare.

Are loc, de asemenea, prezentarea 
șefilor de misiuni diplomatice acre
ditați la București, precum șl a per
sonalităților române, civile și mili
tare, prezente pe aeroport : Gheorghe 
Cioară. Lina Ciobanu. Janos Fazekas, 
Dumitru Popescu, Ion Pățan, Gheor

ghe Oprea, viceprim-mfnistru al gu
vernului, miniștri, generali.

Ceremonialul se incheie cu defi
larea gărzii de onoare.

în aplauzele miilor de bucureșteni, 
precum și ale unui numeros grup de 
studenți și specialiști egipteni aflați 
în țara noastră, care au participat cu 
însuflețire la reintilnirea dintre cei 
doi .șefi de stat, aclamind pentru 
prietenia romăno-egipteană, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Anwar El Sadat părăsesc 
aeroportul într-o mașină escortată de 
motocicliști, îndreptîndu-se spre re
ședința rezervată inalților oaspeți.

De-a lungul traseului, împodobit cu 
drapele de stat ale celor două țări, 
regăsim aceeași atmosferă sărbăto
rească. La intrarea’ in Capitală, pe 
mari panouri sint înscrise, in română 
și arabă, calde cuvinte de salut : 
„Transmitem poporului egiotean prie
ten salutări cordiale, sincere urări de 
pace și prosperitate". „Locuitorii 
Bucureștiului salută cordial pe pre
ședintele Republicii Arabe Egipt, 
Mohammed Anwar El Sadat.

Marile artere străbătute de coloana

oficială cunosc o vie animație, mii 
și mii de locuitori al 'Capitalei acla
mă cu entuziasm pe cei doi pre
ședinți. Se scandează „România — 
Egipt I‘‘, „Ceaușescu — Sadat !". în 
Piața Scinteii, la Arcul de Triumf 
și în Piața aviatorilor, cei doi șefi 
de stat sint întîmpinați- cu puternice 
urale, cu cîntece și jocuri populare 
executate de numeroase formații de 
amatori, Imbrăcați in costume na
tion ale.

Președintele Nicolae Ceaușescu ai 
președintele Anwar El Sadat răs
pund cu cordialitate manifestărilor 
de simpatie ale populației.

Cetățenii Capitalei, și prin ei în
tregul nostru popor, și-au reafirmat 
în această zi dragostea și atașamen
tul față de președintele Nicolae 
Ceaușescu, pentru activitatea neobo
sită consacrată înfăptuirii aspirațiilor 
de pace, cooperare și înțelegere ale 
lumii contemporane, sentimentele de 
stinSă și de prețuire față de președin
tele Anwar El Sadat, profunda sa
tisfacție pentru prietenia trainică cș 
leagă popoarele român fi egiptean.
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PENTRU STRlNCEREA LA TIMP 
A RECOLTEI AVEM NEVOIE

DE SPRIJINUL VOSTRU!
Numeroase unități din agricultura solicita unor întreprinderi industriale 

sâ livreze neintirziat piesele de schimb contractate

Teste 9.3 miliarde dc Ici reprezinți, in «ccsl an. alocațiile de La buget 
pentru ocrotirea sAnĂtâtll : adică de 13 ori mai mult decit In anul 1950. Cu 
mult peste două miliarde dc Ici «e cheltuiesc anual pentru protecția muncii. 
Sint sume destinate menținerii sănătății și capacității de muncă. Investițiile 
pentru perfecționarea tehnologiilor, pentru mecanizări si automatizări menite 
să reducă efortul fizic al muncitorilor au. de asemenea, drept scop îmbună
tățirea condițiilor de muncă șl. deci, a stării dc sănătate. A crescut sl crește 
continuu rețeaua dc cămine muncitorești șl cantine. Toate acestea eon«lltulc 
o dovadă — din multe altele — că grija pentru creșterea bunăstării Între
gului popor .stă permanent in centrul politicii partidului $1 statului nostru, 
fiind scopul fundamental «1 societății socialiste multilateral dezvoltate pe 
care o edificăm.

rălăfi. 5’ fiți, df mult le-au*
I

f n-, .,'-p - h. r I •
gZZlcT Pn ".7" I
Ct?Q _ M spunea președinta I

1
c-.pd asemenea rețete. or câ se I 
< cc«fd c« ia.. .Napoca"-. '

I Bravo,
Dănuț!

în timp ce urca scările spre I 
il 8 ’

«trada Constructorilor din Alba I 
Iulia. unde locuia cu părinții. I 
S’amatc Victor Dan. elev in | 
rlasa a Vl-a. a observat un In
divid care incerca. pe rînd. să I 
deschidă ușile la diverse apar- I 
tamente. Dănuț <-a așezat la * 
pindă. cu ră«uflarea tăiată. I 
Apoi, coborind tiptil scările, s-a I 
dus la primul telefon și a anun- I 
tat miliția. Infractorul, H. Va- 
sile. a fost surprins in flagrant I 
delict intr-un apartament. Mili- I 
ti«nr. și locatarii i-au adresat I 
felicitări micului detectiv. ■

Pîinea
din muzeu

Cind a plecai pe front, in ul- I 
tunul război, soldatul loan Ma- | 
corci, țăran originar din comuna . 
Maicru (Bistrița-Xăsăud). și-a I 
pus intr-un colț al raniței un I 
pachețel cu piina presată, sub ’ 
formă o’e cuburi. .4 răbdat ade- I 
seorl de foame, a făcut marșuri I . 
: tocitoare. a ajuns pină in I 
Munții Tatra, s-a intor$ acasă, ■ 
in sat. dar nu s-a atins nici- I 
odată dc piinca păstrată cu s.fin- | 
țenic. ca pe un simbol al le
găturii cu cei de-acasă. cu glia, I 
cu țara. Cu cițtva ani in urmă, I 

'înainte de a deceda, Ioan Maco- I 
vei a încredințat pachetul cu ■ 
plinea păstrată profesorului Se- I 
rer Ursa, iar acesta a dat-o mu- | 
zeului sătesc din Maieru, unde 
se afli și astăzi.

De 68 de ori i
în ziua de 7 septembrie 1973, » 

la locuința cetățeanului Al. Mo- ■ 
leanu din Drobeta Turnu-Seve- I 
rin (strada Dr. Babeș nr. 12) s-a | 
prezentat un delegat de la cen
trul de distribuire a buteliilor I 
de aragaz : ..Sint trimis să veri- I 
fie starea buteliei". A verificat-o ' 
și — deși se afla in perfectă I 
stare de funcționare — a luat-o I 
cu el pentru o ..superverifi- | 
care”, dindu-i omului o chitanță 
pentru a veni să și-o ridice a I 
doua zi. Omul s-a dus a doua I 
zi. s-a dus și a treia zi. și a 1 
treizeci și treia zi. dar butelia I 
tot n-a putut să și-o ridice. I 
Dispera*-,  s-a adresat autorități- | 
lor. ba chiar și Ministerului în- . 
dustnei Chimice. Peste tot i I 
s-a dat dreptate, numai butelia I 
înapoi — nu. Pină acum, A.M. a 1 
făcut nu mai puțin de 63 (șai- I 
zeci și opt) de drumuri. In- I 
credibil 1 I

Răspuns 
la un gest 
reprobabil

Șeful Inspectoratului județean • 
Sălaj al Ministerului de Interne t 
nc scrie ca cele relatate in jap- I 
tul divers „Un gest reprobabil'' | 
corespund intru totul realității și 
că a fost depistat șoferul de pe I 
mașina 21-SJ-523 care, după ce I 
fusese rugat (șt remunerat anti- • 
cipat) de cetățeanul Alexandru i 
'■I'fzaros să-l ducă dc la Sibiu I 
la Brașov, avind de rezolvat o | 
treabă foarte urgentă, il aban- . 
donase, pur șl simplu, in mij- I 
locul drumului. O dată depistat. I 
șoferul Dumitru Baidoc a fost 
amendat și s-a propus și șanc- I 
țtonarca sa pe linie administra- I 
T.vă. Totodată, cazul a fost pre- | 
lucrat cu toți conducătorii auto . 
de la locul său de muncă — Di- I 
recția comercială județeană Să- | 
laj. In încheierea adresei, cetă
țeanul A.M. este rugat să I 
transmită miliției adresa sa I 
pentru a i se restitui suma dată I 
neomenosului șofer. ■

în gară 
la Gherla

Ca in fiecare dimineață. la I 
ora 4. in gara Gherla trenul | 
personal 4127 Vișeu-Salva-Cluj 
face „cruce- cu mărfarul 22438. I 
Așa s-a mtimplat și în dimi- I 
neața zilei de 26 iunie. Perso- • 
naiul s-a oprit la linia a IlI-a și i 
mărfarul trebuia să vină pe li- I 
ni? a IV-a. Grăbiți ■ să-și ocupe | 
un .ac in personalul care-i ducea 
la lucru in municipiul Cluj, I 
Vasile Mălina?. Leontlna Rus și I 
Maria Tecar. in loc să se urce 1 
din partea dlnspr*  peron, s-au | 
du^ .p? partea cealaltă, adică pe I 
linia a IV-a. unde i-a surprins | 
mărfarul. Bărbatul și-a pierdut 
viața, iar cele două femei au I 
fost accidentate. '

Rubrics redociotâ de :
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii*  >

Recoltarea cerealelor păioasr ■ 
început, iar în zilele care urmează se 
va intensifica și mai mult. în vede
rea bunel desfășurări a acestor lu
crări. Ministerul Agriculturii. Indus- 
t.iri Alimentare șl Apelor, direcțiile 
agricole județene șl uniunile lnlcr- 
cwperatiste au întocmit programe de 
măsuri detaliate. O mare atenție s-a 
acordat reparării utilajelor și apro
vizionării cu piese de schimb șl car
buranți. slrmă dc balotat șl alte ma
teriale care vor fi folosite în această 
campanie. Se poate aprecia că repa
rațiile și reviziile la tractoare și la 
Utilajele agricole care vor lucra in 
campania dc vară au fost făcute m 
condiții mai bune decit in alți ani, 
iar cu prilejul recepțiilor efectuate, 
comisiile de «neciahști au manifestat 
mai multă exigență. Dc asemenea, 
in întreprinderile agricole de stat și 
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii au fost pregătite autoateliere 
dotate cu scule si un minim de piese 
de schimb de mare uzură pentru a 
*=e putea interveni prompt in înlătu
rarea defecțiunilor care apar in 
timpul recoltării.

Dar in ultimele zile am primii de 
la numeroase unități agricole sesizări 
cu privire la greutățile pe care le 
creează bunei pregătiri a camnanici 
linsa unor piesă dc schimb. Astfel, cu 
toate că in sudul țarii campania'de 
recoltare a cerealelor păioase a în
ceput. datorită linsei unor piese de 
schimb, unele utilaje care vor fi fo
losite la seceriș nu au fost puse in 
stare de funcționare. De asemenea, 
nu s-au putut asigura stocurile ne
cesare dc piese care să permită în
locuirea color caro se uzeâză in 
timpul lucrului.

încă la sfirșitul lunii mai. analizin- 
du-se*stadiul  pregătirilor pentru cam
pania agricolă de vară, a rezultat un 
deficit apreciabil la piesele dc 
schimb. Cu acel prilej s-a stabilit ca 
Ministerul Agriculturii, Industriei Ali
mentare și Apelor. Ministerul Indus
triei Construcțiilor dc .Mașini Grele. 
Ministerul Industriei Chimice să în
tocmească grafice exacte de livrări, 
astfel incit, pină la sfirșitul acestei 
luni, restanțele la livrarea pieselor dc 
schimb pentru utilajele agricole să fie 
recuperate. Analizele efectuate in ul
timul Uni» au scos in evidență faptul 
că această sarcină nu a fost îndepli
nită integral. Graficul stabilit îm
preună cu conducerea Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
Grele preveaea ca cele 44 repere 
restante din fabricația uzinelor sale, 
absolut necesare pentru terminarea 
reparațiilor, să fie livrate eșalonat : 
pină la 19 iunie — cele 18 repere 
pentru mașini agricole, iar pină la 
30 iunie — 26. repere pentru tractoare 
și autocamioane. Acest angajament 
nu a fost îndeplinit in întregime. 
Pină la 20 iunie, din cele 18 repere 
pentru mașini agricole nu se recupe
raseră decit 13 repere, iar din cele 
26 repere pentru tractoare și auto
camioane nu s-a dat integral decit 
un reper. 18 au fost livrate parțial, 
iar la 7 nu s-a efectuat nici o li
vrare. Continuă să aibă restanțe mari 
uzinele ..Tractorul“-Brașov. mai ales 
la reperele : chiulasă. satelit și alte 
piese pentru tractorul ..U-650*.  role 
pentru tractorul „S-650" etc. în ce 
privește piesele de schimb pentru 
presele de balotat paie, I.M.U. Med
gidia a reușit, in parte, să se în
cadreze in graficul de producție și 
de livrare. Totuși și această între
prindere mai are o restanță de piese 
de schimb pentru presele de balotat 
paie.

Numeroase probleme se ridică in 
legătură cu buna funcționare a com
binelor. pentru caro trebuie să se 
«sigure din producție proprie și din 
import unele piese de schimb. Dacă 
acestea nu vor fi livrate la timp, s-ar 
putea ca unele combine sa nu fie 
folosite. Măsura luată de a demonta 
piese dc la unele din acesta combine 
pentru a completa altele — pentru a 
nu staționa decit un număr mal mic 
din ele — nu constituie o rezolvare. 
La stabilirea vitezei zilnice dc lucru 
l.i recoltat s-a avut in vedere între
gul parc do combine din dotarea in- 
trcorinderilor agricole de stat și a 
tlațiunilor pentru mecanizarea agri
culturii. De aceea, trebuie să se asi
gure condiții ca toate utilajele să fie 
puse in sare de funcționare. în mod 
deosebit trebuie .sâ se acționeze in 
direcția asigurării curelelor trapezoi
d'll" pentru combinele „Gloria". Gra
ficul -'abili’ împreună cu Ministerul 
Industriei Chimice prevedea ca. pină 
la 20 iunie, să se livreze 8 600 de cu
rele pentru combin", dar Combina
tul de articole tehnice din cauciuc 
Jilava-Bucurcști. care trebuia să 
producă curelele respective, . n-a 
livrat decit 2 294 de bucăți. Problema 
este mai veche; și in ceilalți ani uni
tățile agricole au intimpinat mari 
greutăți in*  funcționarea combinelor 
din lipsa curelelor de transmisie, 
care nu au fost asigurate in număr 
corespunzător. Unitatea producătoa
re ș-a angajat de mult să rezolve 
problema. mai ales că a șl fost 
dotată cu utilajele necesare. Se cere 
ca specialiștii și muncitorii de aici 
să depună tontă priceperea și capa- 
citatea de muncă in vederea produ
cții numărului solicitat de curele de 
transmisie și îmbunătățirii caracte
risticilor lor calitative.

Pe bagă recoltat, in campania agri
colă de vară se execută și alte lu
cruri : insămințarea culturilor succe
sive. arăturile etc. $i pentru utilajele 
agricole cu ajutorul cărora se fac 
aceste lucrări trebuie să se asigure 
piesele de schimb necesare. Or, și in 
această direcție se constată unele 
restanțe. Astfel, întreprinderea „7 N’o-

lembrie**-Craiova  n-a livrat unităților 
agricole 50 000 brăzdate pentru plu
guri, 14 000 lame cuțit pentru culti
vatoare.

întrucât lucrările do recoltare a ce
realelor păioase «nu început, se im
pune ca tonte utilajele care sint fo
losite la seceriș, transportul produ
selor și la efectuarea celorlalte lu
crări să fie puse in stare de func
ționare. Pentru aceasta, sarcina tra
sată de conducerea de partid și de 
stat privind asigurarea de către in
dustrie a pieselor de schimb trebuie 
dusă la indcplinire întocmai. După 
cum s-a arătat, forurile de resort ale 
întreprinderilor producătoare și be
neficiarul — Ministerul Agriculturii 
— au ajuns la o Înțelegere, consem
nată in grafice de livrări la piesele 
de schimb și la alte materiale. Se 
cere ca aceste obligații să fie respec
tate. Disciplina de plan este lege și, 
ca atare, nu poate fi încălcată sub 
nici un motiv. De aceea, ministerele 
producătoare au datoria să ducă la 
îndeplinire cu promptitudine măsu
rile stabilite in această direcție. Insă 
rolul hotăritor il au Întreprinderile 
care au sarcina să producă piese de 
schimb și alte materiale pentru 
agricultură. Conducătorii acestor uni
tăți. dovedind maximă exigență, tre
buie să găsească soluțiile optime 
pentru realizarea reperelor cu care 
sint datori, astfel incit nevoile uni
tăților agricole să fie acoperite inte
gral. Centralele și ministerele de 
resort sint datoare să tragă la răs
pundere pe acei conducători de în
treprinderi care nu respectă contrac
tele in ce privește producerea și li
vrarea pieselor de schimb pentru 
agricultură.

Toți muncitorii și specialiștii din 
fabricile și uzinele care produc piese 
de schimb pentru mașinile agricole 
trebuie să se simtă antrenați, la locul 
lor de muncă, in marea bătălie a 
stringerii recoltei, indeplinindu-și 
exemplar sarcinile ce le revin. Este 
calea prin care se poate acționa ho- 
tărit în direcția grăbirii secerișului 
și înlăturării pierderilor de recoltă.

Ion HERȚEG

Lucerna, cea mai valoroasâ plantă furajera, se bucură de multă aten
ție din partea cooperatorilor din Mlhâllești, județul Buzău. Cu ajutorul meca
nizatorilor de la S.M.A., lucerna este cosită mecanizat și adunată în baloturi 

mari care se depozitează la ferma zootehnică

Problemele ocrotirii sănătății. a1*  
menținerii capacității de muncă nu 
depind in’ft numai dc condiția mn- 
terlalft : ele sint mult mai complexe, 
dcplnzind deopotrivă și dp alți fac
tori. Pentru a putea discuta la con
cret în «cest sens, ‘ 
Investigație în 
trei mari combi
nate cu profiluri 
apropiate șl apro
ximativ cu 
lași număr 
muncitori : 
binatelc 
de la 
Govora 
iova.
Experiența Com

binatului chimic 
Făgăraș, a condu
cerii combinatului 
si a personalului 
medical ni s-a 
nărui fructuoasă, 
de aceea vom 
stărui asupra ei. 
Acest combinat 
dispune dc : trei 
circumscripții u- 
zinale încadrate 
cu cite un medic 
și cu cadre sani
tare pentru toa’e 
schimburile ; trei 
medici de Dolicli- 
nică si spital (un 
staționar cu 50 de 
locuri) ; un spe
cialist de medicină a muncii : un 
radiolog ; un medic de laborator ; 
un medic școlar ; patru stomatologi ; 
un nunct de tratament cu activitate 
continuă in toate schimburile.

Grija pentru sănătatea muncitori
lor și pentru păstrarea capacității 
lor de muncă începe insă cu mult 
înainte ca omul să fi ajuns in com
binat : începe cu orientarea profe
sională a elevilor — care se școlari
zează pentru a deveni muncitori in 
chimie — și continuă cu repartizarea 
in producție, la locurile de muncă, 
potrivit aptitudinilor fizice și psihi
ce ale fiecăruia — Atestate in avizul 
pc care medicii și psihologii nu-1 
dau formal, cum se intimplă in mul
te alte locuri, ci cu maximă seriozi
tate’ și responsabilitate. Producția 
fiind in continuă dezvoltare și diver
sificare. urmărirea stării de sănă
tate constituie obiectul unei supra
vegheri permanente. Controlul me
dical periodic — o dată, de două ori 
sau chiar de patru ori pe an, in 
funcție de condițiile secției, do noxe, 
de numărul muncitorilor — este dina
inte planificat : la fel și explorările 
funcționale șl examenele clinice a- 
fârente. Toate acestea permit ca in 
secțiile cu condiții deosebite de mun
că să fie surprinse și eventualele 
cazuri dc prelntoxicăre. Aici, îmbol
năvirile profesionale au fost practic 
eradicate.

O bună parte a activității medici
lor se desfășoară efectiv in secții, 
avind un caracter de prevenire și 
educație sanitară. Sint cunoscute 
condițiile locurilor de muncă, oame
nii, condițiile lor de acasă, de depla
sare, evoluția stării de sănătate. 
Pentru menținerea capacității de 
muncă și î>?ev^nlrea îmbolnăvirilor 
se acordă gratuit alimentație de pro
tecție și medicamente. Acestea din 
urma sint administrate prin punctul 
de tratament. Peste 50 la sută din 
numărul de muncitori beneficiază 
de program de lucru redus. Toți cei 
care au avut vreo afecțiune cu in
capacitate temporară de muncă sint 
supuși unei dispensarizări cu urmă
rire activă, adică sint chemați la 
consultații periodice, supuși unor 
tratamente, trimiși la băi. transfe
rați temporar sau definitiv in alte 
locuri de muncă. Se colaborează 
strins cu specialiștii Centrului pen
tru protecția și igiena muncii al 
Ministerului Industriei Chimice.

Un rol important în menținerea 
capacității de muncă il are, la Fă
găraș. compartimentul ’..........
muncii. De patru ani

am întreprins o

Informează ing. Leoilte Stan —numă
rul accidentelor de muncă se men
ține neschimbat, la un nivel scăzut, 
deși numărul muncitorilor a crescut 
cu mal bine de o treime. Puținele 
accidente care mai au loc si a căror 
gravitato (număr do zile de incapa-

«ituează omul. Sint de 18 ani aici - 
Intre timp am făcut parte dintr-un 
serviciu mcdico-sanitnr al ramurii 
chimici, iar acum un an am trecui 
In subordine*  Ministerului .Sănătății 
— dar relațiile cu conducerea com
binatului. sprijinul șl înțelegerea 
pentru măsurile de sănătate sint la 
fel de bune ca înainte. In toamnă 
începem construirea unui spital cu 
200 de locuri, obiectiv care in pro
porție de peste optzeci la sui A este 
finanțat de Ministerul Industriei 
Chimice. Să mal spunem eA la com
binatul nostru in preocupările pen
tru sănătate șl întreținerea capaci
tății dc muncă intră și buna orga
nizare a cantinei, consistența și va
rietatea meniurilor, asigurarea unor 
condiții de transport civilizate 
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GRIJA PENTRU
SANATATEA OMULUI
o permanență pe agenda de lucru

a conducerii întreprinderii
ANCHETA NOASTRĂ IN COMBINATELE CHIMICE FĂGĂRAȘ, 

GOVORA, CRAIOVA

citate de muncă) prezintă tendințe 
de scădere sint de regulă comise de 
tineri mai slab calificați, mai puțin 
experimentați. Cu .sprijinul comite
tului U.T.C., al sindicatului, in com
binat se desfășoară concursuri „În
vățăm, aplicăm și respectăm măsu
rile de protecția muncii", dotate cu 
premii in bani si obiecte. Se fac 
frecvente instruiri ale inspectorilor 
obștești cu protecția muncii, care au 
devenit pici un sprijin de nădejde 
al conducerii pentru înlăturarea și 
prevenirea oricăror pericole dc ac
cidentare. Acești inspectori obștești, 
peste 120 la număr — de obicei 
maiștri, șefi de echipă, oameni cu 
inaltă calificare, cu stagiu de pro
ducție de la zece ani in sus — poar
tă ecusoane speciale la reverul sa
lopetei și poartă la ei un carnețel 
cu file detașabile, in care notează 
observațiile și propunerile proprii 
sau culese din secții. Adnotările sint 
înaintate apoi compartimentului de 
specialitate. Decadal, cind conduce
rea combinatului discută problemele 
de producție, sint abordate, in mod 
obligatoriu, și aspectele privind să-

- nâtatea. igiena, protecția muncii.
„Ce apreciați ca fiind cea mai im

portantă înfăptuire in domeniul o- 
crotirii sănătății și menținerii capa
cității de muncă in combinatul în 
care vă desfășurați activitatea ?" — 
l-am întrebat pe medicul primar, 
chirurgul Gheorghe Pop. șeful ser
viciului medical. „înțelegerea — de 
către conducerea Combinatului și 
principalele cadre tehnice, de către 
muncitorii înșiși — că pe primul 
„plan" in planul de producție se

transport 
pentru 

I organizarea 
(lunilor de 
liber etc.".

...Foarte 
dintre 
mințile mai 
le regăsim și 
celelalte două 
combinate vizita
te. Dar la Govo
ra și Craiova 

' mal găsim — 
totodată — ?i 
unele deficien
țe... proprii. La 
Combinatul chi
mic Govora. d~ 
pildă, serviciul 
medical este des
completat nejus
tificat. Există un 
cabinet radiolo
gie utilat, dar 

“ medicul — car" 
avea aici o ju
mătate de normă 
— a fost detașat 
in altă parte. Gi
necologul vine 
prea rar. cabine
tul de medicina 

muncii a fost desființat. După cum 
aflăm de la doctorii Stanca Nicolaa 
și Preoțescu Ion. pentru toate con
troalele de specialitate, oamenii syt 
trimiși la oraș, la Rm. Vilcea, cJIe 
de 12 km. Există aici un com
partiment de protecția muncii, 
dar nu se știe cine sint si ce fac 
inspectorii obștești de protecția mun
cii. Există șl o cantină, dar mai mult 
de formă, deoarece nu este solici
tată. Cauza : orarul nepotrivit al 
millOacelor de transport.

O situație asemănătoare — in ce 
privește trimiterile la soecialfșii, 
slaba solicitare a cantinei din cauza 
orarului mijloacelor de transport In 
comun, existența formală a inspec
torilor de protecția muncii — intil- 
nim și la Combinatul chimic din 
Craiova. Și aici, unele măsuri orga
nizatorice pripite au îngreunat o 
bună perioadă acordarea asistenței 
medicale. Dar s-au luat recent alte 
măsuri, pentru a se îndrepta lucru
rile, și in cursul lunii viitoare la 
porțile combinatului se va deschide 
din nou policlinica. Ea va servi și 
populația din satele învecinate.

Ne vom opri aici cu constatările. 
Ne-am referit la trei combinate chi
mice cu profiluri Înrudite. Dacă 
intre ele mal există deosebiri in ni
velul preocupărilor pentru sănătate, 
pentru menținerea capacității de 
muncă — aqestea se datorează nu
mai și numai unor lipsuri de orga
nizare care, așa cum am văzut, pot 
și trebuie să fie înlăturate.
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LA COMBINATUL DIN CIMPULUNG MUSCEL

CIMENT MAI MULT ȘI DE CALITATE SUPERIOARĂ
PITEȘTI (Corespondentul 

„Scinteii", Gh. Cirstea). — De 
la începutul anului și pină in 
prezent, colectivul Combinatului 
de lianți din Cimpulung Muscel 
a realizat peste plan circa 6 000 
tone de ciment. Succesul se da- 
torește creșterii nivelului de 
pregătire profesională al munci
torilor. precum și unor măsuri 
eficiente de mai bună organi
zare a producției și a 
Printre altele, reține ___ _
faptul că in circuitul de fabrica-

muncii, 
atenția

ție au fost corectate- pilniile de 
deversare. în vederea impulsio
nării operației de deplasare a 
cimentului către mijloacele de 
transport. în același scop a fost 
modificată și instalația de în
cărcare a lianților in vagoane, 
măsură prin care productivitatea 
muncii a crescut simțitor. De 
asemenea, in stația de concasare, 
utilajul de sortare a fost înlo
cuit cu altul cu un randament 
mai mare.

Cum își exercită centralele industriale 
atribuțiile conferite prin lege?

în continuarea anchetei-sondaj a „Scinteii" cu privire la modul în 
care centralele industriale conduc activitatea productivă, iși exercită 
atribuțiile precis stabilite prin lege, publicăm azi alte două puncte 
de vedere.

întrebările redacției :
1. CARE SINT CELE MAI REPREZENTATIVE REZULTATE ÎN

REGISTRATE IN ULTIMUL AN I.N ACTIVITATEA CENTRALEI ?
2. EXISTA PIEDICI ÎN EXERCITAREA DEPLINA A ATRIBUȚII

LOR CU CARE E8TE ÎNVESTITĂ CENTRALA ?
3. CUM VEDEȚI ÎNLĂTURAREA EVENTUALELOR NEAJUNSURI?

Centrala noastră este organizată 
pe structura intreprinderii de țevi 
..Republica" din București, ne-a 
spus ing. PETRU ZIMBRAN, direc
tor general al centralei industriale 
de prelucrări metalurgice. Pentru 
a-și exercita cit mai bine atribuțiile 
prevăzute de reglementările in vi
goare. pentru ca centrala să se ocupe 
nemijlocit de conducerea activității 
economice s-au luat o serie de mă
suri. Amintesc, in acest sens, faptul 
că la principalele materii prime 
și materiale necesare producției 
din intreprinderi contractarea se 
face direct de către centrală. în 
acest mod s-a realizat dirijarea 
rrai bună a materialelor către unită
țile productive din componența cen
tralei. arigurindu-?e resursele prin
cipale pentru realizarea ritmică a 
sarcinilor de plan și, acolo unde oon- 
dițiile permit, pentru depășirea indi
catorilor prevăzuti. Un avantaj in
contestabil in activitatea centralei l-a 
reprezentat crearea centrului de cer
cetări și proiectări al centralei, care 
a reușit sâ elaboreze o serie de stu
dii și proiecte necesare dezvoltării 
activității din unitățile productive, 
intr-un timp mai «curt și de o ca
litate superioară. S-*  realizat, de 
asemenea, un sistem de relații de co
laborare intre unitățile centralei, pe 
baza specializării In fabricația de 
subansamble. piese de schimb și 
scule. Consider totodată că rezulta
tele pozitive pe care centrala le ob
ține in domeniul exportului se dato- 
rcsc in bună măsură preluării acti
vității de comerț exterior la nivelul 
centralei, promovării unei politici 
coordonate de export șl import.

Este nu numai necesar, dar și o- 
bLigatorlu ca centrala să intervină o- 
perativ. eficient pentru rezolvarea 
unor orobleme de producție sau 
de investiții ale întreprinderilor. 
Practica ne-a demonstrat că, acolo

unde consiliul oamenilor muncii, ca
drele de specialitate ale centralei se 
ocupă efectiv de rezolvarea proble
melor. acționează in spiritul legisla
ției in vigoare, implicit se poate 
vorbi de exercitarea de către cen
trală a atribuțiilor cu care ea este 
învestită. în general, centrala noas
tră nu intimpină greutăți în exerci
tarea atribuțiilor și competențelor 
acordate prin lege. Cu toate acestea, 
sint situații in care unele probleme 
importante ale activității noastre se 
rezolvă cu mare dificultate. Mă re
fer. de pildă, la aprobarea investi
țiilor din competența centralei. Nu 
este normal ca. in condițiile in care 
pentru activitatea de pregătire a in
vestițiilor au apărut noi reglementări 
care stabilesc un sistem riguros de 
răspunderi pentru proiectant, con
structor, furnizor de utilaje și bene
ficiar, pregătirea investiției să aibă 
o durată de 2—3 ori mai mare decit 
realizarea ei. Și aceasta pentru că 
centrala, oricit s-ar strădui, nu poate 
întruni in timp optim particip'area 
factorilor amintiți și nu are pirghii 
cu care să acționeze pentru a-i de
termina sâ respecte prevederile le
gale*  privitoare la pregătirea investi
țiilor.

Prin prisma celor arătate, direcțiile 
de îmbunătățire a activității de con
ducere a unităților economice trebuie, 
după părerea mea, să țină seama de 
necesitatea ca centrala să fie astfel 
organizată incit să i se dea posibi
litatea sâ rezolve problemele vitale 
din intreprinderi. să aibă autori
tatea de conducere, control șl deci
zie. în ace6t sens, consider că ex
periența de pină acum poate furniza 
elementele necesare pentru delimita
rea mai concretă a sferei probleme

lor care se rezolvă dc către mi
nister, de către centrala șl de 
către întreprinderi, pentru sta
bilirea precisă a limitelor in care 
centrala poate prelua anumite activi
tăți economice de la întreprinderi 
și de la minister.

Din capul locului vreau să relev im
portanța deosebită pe care a avut-o, 
pentru perfecționarea activității cen
tralei noastre, amplul program de ac
țiune aprobat prin hotăririle Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie—2 
martie 1973. ca și prin Decretul Con
siliului de Stat privind stabilirea

ANCHETA
„SCÎNTEII"

normelor unitare de structură pentru 
unitățile economice — precizează 
ing. CORNELIU TODIREANU, di
rectorul general al Centralei indus
triale de produse anorganice Rm. 
Vilcea. Pe baza acestui pro
gram. atit la nivelul Centralei 
industriale de produse anorganice 
Rm. Vilcea, cit $i la nivelul unită
ților sale componente s-a făcut o 
profundă analiză privind posibilitățile 
dc perfecționare a întregii activități 
economice, ceea ce a permis adopta
rea unor măsuri corespunzătoare și f 
aplicarea lor in toate întreprinderile 
din subordine. Centrala noastră re
unește intreprlndert de producție cu 
profil similar. De aceea, in proble
mele de organizare a producției, de 
creștere a eficienței activității eco
nomice, ca și in cele privind dezvol
tarea s-a putut realiza, mai ales in 
ultimii ani, o apropiere a conceDții- 
lor, s-au putut elabora soluții efi
ciente. unitare. în acest sens putem 
exemplifica extinderea tehnologiilor 
moderne existente la Combinatul 
chimic Rm. Vilcea și la unitățile cu 
profil similar, cum ar fi, de pildă,

instalațiile de electroliză și PVC de 
la întreprinderea chimică Turda. 
Prin măsurile adoptate s-a ajuns la 
un grad mai ridicat de centralizare 
a activităților de concepție și func
ționale la nivelul centralei și la de
grevarea uzinelor și - fabricilor, in 
scopul concentrării lor, cu precădere, 
asupra realizării producției in condi
țiile unei inalte eficiențe economice.

Dacă problematica structurii orga
nizatorice a centralei și-a găsit rezol
varea prin prevederile normative din 
decret, stabilirea limitelor de compe
tențe ale diferitelor compartimente 
reprezintă incă o problemă insuficient 
elucidată. Mă voi referi la citevâ 
greutăți pe care le intimpină centra
la. sugerind. totodată, posibilitățile de 
înlăturare a lor. Bunăoară, aprovizio
narea cu piese de schimb din import 
continuă să fie foarte greoaie, gene- 
rind un lanț de formalități și. timp 
îndelungat, care ar putea fi eliminate 
prin executarea acestei operațiuni de 
către organele de comerț ale centra
lei. De asemenea, aprovizionarea cu 
materiale metalurgice in sistemul 
actual — prin bazele județene — 
creează mari dificultăți. In acest 
sens propunem ca, cel puțin pentru 
materialele cu pondere mare, așa 
cum sint laminatele, țevile etc., să 
se creeze baze unice, pe profil, pe 
lingă marile unități producătoare : 
uzinele „Republica* 4 pentru țevi, 
Combinatul siderurgic Galați pentru 
tablă ș.a.m.d. Exemplele pot fi mult 
mai numeroase. Totuși, ca o conclu
zie generală, se desprinde — așa cum 
rezultă din activitatea noastră — că 
lărgirea competențelor comerciale 
(inclusiv de marketing), de cer
cetare, financiare și de personal 
la nivelul centralei industriale con
stituie veriga principală a obținerii 
dnor rezultate superioare.

★
Am prezentat, în ancheta-sondaj a 

„Scinteii" (prima parte publicată iii 
ziarul din 22 iunie), patru puncte de 
vedere in legătură cu modul in care 
iși exercită centralele industriale 
atribuțiile stabilite prin lege. Cu su

ficiente argumente practice. cadfe 
de conducere din centrale au înfăți
șat o seamă de rezultate pozi
tive înregistrate in activitatea cen
tralelor — rezultate care, in ultimă 
instanță, confirmă viabilitatea noilor 
organisme economice, rolul lor in 
conducerea efectivă și activă a pro
ducției, in soluționarea nemijlocită 
a problemelor majore care se ridică 
in unitățile componente : pe de altă 
parte, interlocutorii noștri au pre
zentat cîteva din neajunsurile cu 
care se confruntă centralele respec
tive. sugerind. totodată, posibilitățile 
pentru înlăturarea lor.

Fără îndoială, activitatea centra
lelor industriale se va perfecționa, 
in continuare, prin îndeplinirea in 
cit mai bune condiții a funcțiiinilor 
și sarcinilor ce Ic revin și in strinsă 
legătură cu perfecționarea stilului și 
metodelor de muncă folosite de con
siliile oamenilor muncii. Tocmai in 
acest domeniu este necesar să acțio
neze, in exercitarea rolului lor condu
cător, organizațiile de partid din fie
care centrală industrială. Veghind la 
resoectarea cu strictețe a legalității 
socialiste, organizațiile de partid tre
buie să dezvolte exigența si respon
sabilitatea in .murică a cadrelor din 
centrale, să acționeze energic pentru 
fundamentarea riguroasă și finaliza
rea operativă a tuturor hotăririlor și 
măsurilor stabilite. Centralele indus
triale vor deveni efectiv organisme 
de producție puternic integrate, di
rect răspunzătoare de îndeplinirea 
planului, numai șl numai dacă iși 
vor exercita in deplinătatea lor a- 
tribuțiile cu care sint investite prin 
lege, dacă vor acționa in spiritul in
dicațiilor date de conducerea partidu
lui — perseverind in găsirea unor so
luții eficiente șl viabile pentru pro
blemele majore cu care se confruntă 
întreprinderile, in vederea îndeplini
rii planului de către fiecare unitate 
componentă in parte, atit la indica
torii cantitativi, cit și la indicatorii 
calitativi, de eficientă.

V.SALAGEAN 
C. CARLAN 
I. STANCIU

Tractorul 
400000 

UN SUCCES DE PRESTI
GIU ÎNREGISTRAT IERI 
DE COLECTIVUL ÎNTRE
PRINDERII DIN BRAȘOV

De pe banda de montaj a în
treprinderii de tractoare din 
Brașov a ieșit ieri cel de-al 
400 000-lea tractor. Din luna de
cembrie 1946 cind, aici la Bra
șov. a fost produs primul tractor 
românesc, agricultura și celelal
te ramuri ale economiei națio
nale au primit un număr de 
244 300 tractoare pe roți și șenile.

Demn de relevat este faptul 
că, in lumina indicațiilor condu
cerii partidului, colectivul între
prinderii a acordat o importanță 
majoră diversificării continue a 
fabricației, îmbunătățirii para
metrilor tehnico-economici și 
funcționali ai tractoarelor, ceea 
ce a permis să fie mecanizată o 
gamă largă de lucrări in agri
cultură, viticultură și legumi
cultura. Un progres evident l-a 
constituit echiparea tractoarelor 
cu dispozitive care au permis u- 
tilizarea lor șl in alte ramuri 
ale economiei. De la începutul 
fabricației au fost realizate a- 
proape 40 tipuri de tractoare in 
cîteva sute do variante, printre 
ultimele numărindu-se „familia1* 
tractoarelor de 55 cai putere și 
tractorul de 180 cai putere, do
tat cu un încărcător frontal și 
scarificator. Concludent pentru 
prestigiul de care se bucură 
tractoarele românești peste ho
tare este faptul că, pină in pre
zent, întreprinderea brașoveană 
a livrat la export 153 700 tractoa
re. intr-un număr de 75 de țări.

în aceste zile, colectivul între
prinderii — angajat in marea 
întrecere în cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei șl a Congresului al Xl-lea 
al P.C.R. — a înregistrat un nou 
succes: realizarea peste preve
derile planului „la zi", a -1 050 
tractoare. $i o veste de ultimă 
oră: la Tlrgul internațional de 
la Leipzig, tractorului românesc 
U-550 i s-a acordat medalia de 
aur; este cea de-a doua meda
lie de aur ciștigată de tractoa
rele românești la acest tirg.

Nlcolae MOGANU 
corespondentul „Scinteii''
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Acord de cooperare economică și tehnică
intre Republica Socialistă România 
și Republica Islamică Mauritania

ARTICOLUL V

ARTICOLUL IV

dintr-o 
ie liber 
ir putea 
conirac-

n. pe bau respectivii
in șl ind
meșterului

le interne, egalității in

ARTICOLU1

Mauritania 
Arilor mi- 
alurgice. a 

jșoare și ali- 
l>€'CUitului 

coli econo-

ARTICOLUL IT

>. mater

Pentihl r '.il-.'arra nrrvrdi i "»t 
ar* * ror.ilui I. Republica Social:>’â 
România va livra in Republica Is
lamică Mauritania mașini, insta
lații industriale, materiale și echi
pamente produse in România, xa 
eiabPrn studii și cercetări, va livra 
pr' ? și documentații și va a- 
corda Republicii Islamice Mauri
tania asistență tehnică, pentru 
montaj și punerea m funcțiune a 
mașinilor și instalațiilor livrate și 
va forma, din purfet dc vedere teh
nic. personalul mauritanez necesar 
bunului mers al acestor oocraîiuni. 
Obiectivele care se vor conx'eni în
tre părțile contractante vor putea 
fi realizate, m funcție de interesul 
părților, in diverse forme dr coope
rare. inclusiv societăți mixte.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (Ateneul Român) : Sim
fonia a IX-a de Beethoven. Di
rijor : Mlhai Bredlccanu. Dirijo
rul corului : Vaslle Păntea. So
liști : Emilia Petrescu (soprana), 
Martha Kessler (mezzosopranâ), 
George Lambrache (tenor), Ionel 
Pantea (bas). Concert prezentat 
in Încheierea stagiunii Filarmoni
cii — 19.30
• Teatrul „C. Tfinnse" (sala Sa
voy) : Pardon... scuzați... bon-
soar ! — 19,30.
• Ansamblu! artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogatâ-n frumu
seți — 18,30.
• Circul de stat : Spectacol sus
ținut dc Circul Mare din Moscova 
- 19,30.

ARTICOLUL III

economică 
celei 

prevcderilor

Cele două pârti contractante 
aplică în schimburile lor economice 
și în cooperarea economică reci
procă. clauza națiunii. celei mai 
favorizate, conform 
G.A.T.T.

Dispozițiile acestui 
aplică :

a) avantajelor pe 
părțile contractante 
le va acorda in viitor țărilor limi
trofe pentru a facilita comerțul de 
frontieră ;

care una din 
le acordă sau

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

MOKTAR. OULD DADDAH
Președintele Republicii Islamice Mauritania

vremea
Sesiunea științifică cu tema: 

„INSURECȚIA DIN AUGUST 1944 
Șl SEMNIFICAȚIA El ISTORICĂ tt

și-a încheiat lucrările
Joi seara «-au încheiat lucrările 

sesiunii științifice cu tema „Insu
recția din august 1944 și semnifica- 
ț.a ei istorică", organizată in Cani- 
lală de Institutul de studii istorice si 
social-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R.. Centrul de studii și cercetări 
dc istorie si teorie militară și Aca
demia militară, in cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării patriei.

In cursul zilei, participantii — 
vechi militanți ai partidului comu- 
nist. veterani ai războiului antihitle
rist. cercetători, cadre didactice dm 
invățâmintul superior și de la Acade
mia/ militară, oameni de știință și cul
tură ofițeri — au urmărit cu deosebit 
interes comunicările pe tema „Desfă
șurarea insurecției- din august 194-4” : 
..La București și in Valea Prahovei", 
de colonel Gheorghe Tudor, profesor 
la Academia militară ; „In partea es
tică a Munteniei", de colonel (R) 
Costachi Mindru ; ..In Dobrogea'' 
v:ce-amîral (R) Florea Diaconu :
zonele sudice ale tării", de colonel 
Gheorghe Romanescu, cercetător 
principal la Centrul de studii si cer- 
'cetări de istorie și teorie militară ; 
,.ln Banat și zonele sudice ale Tran
silvaniei". de colonel Florian Tucă. 
redactor-șef la Editura militară" :
..Luptele insurecționale Dunăre", 
de colonel Constantin Nicolae. direc
tor adjunct la Centrul de studii și

ră : ..Caracteristici aie artei militare 
românești pe timpul insurecție; na
ționale antifasciste", de general-ma- 
ior dr. Gheorghe Marin, șef de cate
dră la Academia militară : „Semni
ficația istorică a insurecției pentru 
schimbarea regimului politic din 
România", de Paraschiva Nichita. 
cercetător științific principal Ia In
s' itutui de studii istorice si social- 
politice : ..Rolul insurecției si alătu
rării României la coaliția antifascis
tă in desfășurarea războiului contra 
Germaniei naziste", de general-ma- 
tor Eugen Bantea. directorul Centru
lui de studii și cercetări de istorie și

i

t
16.00-17.60 Teieșcoalâ.
17.30 Emisiune in limba germană. 
19.10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri ; Freddy cel În

căpățînat.
19.30 Telejurnal.
20,00 România — ar.ul XXX. Re

vistă social-poUticâ TV « 
Confruntări in timp. „Din
colo de Însemnările unui me
dic de plasă".

20.35 Telecinemateca. Ciclul „Mari . 
ecranizări" — ..Pădurea spln- 
zurațiior" (partea a H-a).

21,55 Vedete ale muzicii ușoare. 
Cin ti MII va.

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL n

17.36 Telex.
17.35 Zoo București — film 

Aiexandru Satmari.
17,55 Film artistic : ..Marea i 

goste" — producție a 
diourllor franceze.

18.20 1001 de seri : Freddy 
încăpățînat.

16.30 Telejurnal.
20.60 Pagini celebre, Interpret! 

de

cel

ce-

dra-
61U-

contractante convin ca 
itru lucrările, serviciile 

in eadrul acestui acord 
tea română 
ăi re partea 

liber con- 
■i dc export 
;intâ interes

Condițiile de livrare 
ca și celelalte obligații 

ractanle 
avelor de cooperar 

contractele ci 
■ia pentru flec

si de plată, 
ale părților 

pentru realizarea o- 
bieetivelor dc cooperare vor fi sta
bilite in contractele ce urmează a 

inch-.'ia pentru fiecare obiectiv 
parte, intre întreprinderile sau 

organizațiile desemnat-' de către 
cele două părți contractante.
îl'

ARTICOLUL VI
Prețurile pentru livrări si servi

cii in cadrul șcestui acord vor fi 
stabilite in monedă convertibilă, pe 
baza prețurilor internaționale com
petitive.

Aceste crețuri vor fi stabilite 
prin negocieri directe intre între
prinderile sau organizațiile desem
nate de către cele două părți con
tractante.

ARTICOLUL VII
Cele două părți sint de acord ca. 

in cadrul legislației in vigoare din 
c-le două țări, să-și acorde re
ciproc licențele și autorizațiile ne
cesare pentru livrările și serviciile 
făcute in cadrul acestui acord, 
conform condițiilor convenite in 
contractele ce urmează a fi în
cheiate intre întreprinderile 
organizațiile desemnate de 
două părți.

sau 
cele

ARTICOLUL VIII
Documentația tehnică si informa

țiile remise organizațiilor maurita- 
neze de către intreprinderile com
petente din România privind livră- 

teorie militară ; „Aprecieri străine a- 
supra însemnătății insurecției po
porului român", de colonel Vasilc 
Gherghescu, șef de catedră la Aca
demia militară : „Cooperarea româ- 
no-sovieticâ in luptele pentru desă- 
virșirea eliberării României", de ge- 
neral-locotenent Constantin Popa, 
locțiitor al șefului Marelui Stat Ma
jor : ..Istoriografia străină despre 
c •.'itribuția României la războiul an
tihitlerist". de dr. 1. Chiper. cerce
tător principal la Institutul de isto
rie ..Nicolae Iorga" : ..Insurecția din 
august 1944 — corolar al luptei po
porului român, a clasei muncitoare 
și a partidului ei pentru eliberarea 
națională și socială", de general-co
lonel Ion Coman. șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Comunicările prezentate in timpul 
sesiunii cuprind un prețios material 
faptic care scoate cu pregnantă ih 
evidentă rolul decisiv pe care l-a 
avut Partidul Comunist Român in 
mobilizarea tuturor forțelor sociale 
din România, in organizarea și con
ducerea insurecției înfăptuite acum 
trei decenii, in august 1944.

(Agerpres)

încheierea lucrărilor seminarului organizat de Uniunea
Tineretului Comunist și Mișcarea Panafricană

Ieri a luat sfirșit seminarul orga
nizat de U.T.C. și M.P.J., care a 
prilejuit un amplu și util schimb de 
păreri și experiență intre reprezen
tanții tineretului român și cei din 
țările africane cu privire la rglul și 
contribuția tinerei generații in lupta 
împotriva imperialismului, colonia
lismului. neocolonialismului, a lu-

lebri : Haydn — Simfonia nr. 
83 (partea I).

20,20 O viață pentru o idee : Con
stantin Dumbravă — geo
graf șf explorator român, or
ganizatorul primelor expe
diții românești in Groen
landa.

20.45 Publicitate.
20.50 Portativ ’74.
21,15 Bucureștiul azi.
21,30 Teatru scurt : „Iancu la 

Hăîmagiu" de Paul Everac.

FESTIVAL — 9: 11.15: 13.30; 16;
13.30: 20,45, la grădină — 20,13, 
GRADINA DOINA — 30.13.
• Chitty, Chitty — bang, bang : 
FAVORIT — 9.15; 12,15; 16,15; 19,15: 
GRIVIȚA — 9: 12: 16: 19,15.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9,30.
• Păcală ; DOINA — 11,15; 14;
1'3.45; 19,30.
• Contesa Walexvska : CAPITOL 
— 9,30: 11,45: 14; 16.15: 18,30; 20,45, 
EXCELSIOR — 9: 11,15; 13,30: 16;

. 18,30; 20,45, GLORIA — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18,15; 20,30.
• Dacii : GRADINA CAPITOL — 
20,15.
o Fiecăruia ce 1 se cuvine : FE-■cinema ROVIAR — 9; 11: 13; 13: 17: 19: 
21, GRADINA TOMIS — 20,30, 
e Căluțul rolb : MIORIȚA — 9; 
11.15: 13,30: 15.45: 18; 20.15, FLO- 
REASCA — 13,30; 18: 20.15.
e De bună voie și nesilit de ni
meni : BUCEGI — 16; 18.13. la 
grădină — 20.30. LIRA — 15,30; 18; 
20.15. ia grădină — 20.
• Căpitanul negru: DACIA —9; 
11.13: 13XJ0! 16: 18,13; 20.30.
e La est de Java : BUZEȘTI — 
9: 11.30; 14,30; 17.30; 20.13, la grâ
dinâ — 20.30. VOLGA — 9; 11.30; 
14; 18.45: 19.30.
• Pirații nordului — 14.30: 16,30, 
Cum să furi un milion (ambele 
serii) — 13,45 : CINEMATECA (sa
la Union).
• Mama vitregă : PACEA — 16: 
13: 20.
• Inamicul public nr. 1 : MELO-

• A trăi pentru Iubire : CEN
TRAL — 9.15; 11.30: 13.45; 16;
18.13; 20.30.
• I\-an Kodarev : LUMINA — 9 ;
12,30; 16; 19.30.
• 50 000 dolari recompensă : PA-

1 TRIA — 9,15; 11.30; 14; 16,15:13.30:
| 20,45.

A Șapte păcate : SCALA ■=- 9.15:
11.30: 14: 16,30: 18,45; 21.15, BUCU
REȘTI — 9; 11: 13: 15: 17: 19: 21, 
la grâdinâ — 20.15, CASA FIL
MULUI — 10: 12.45: 15.45: 18;

I 20.15, GRADINA DINAMO —20.15.
e Joe Limonadă : LUCEAFĂRUL

1 — 9; 11,15: 13,30: 16; 18.30; 20,45,

obiec- 
acord 
către 
pen- 

tran--

rile românești si realizarea 
tivelor prevăzute in acest 
trebuie să fio folosite de 
partea mauritanezft exclusiv 
iru uzul propriu si nu vor fi 
ir.Kc unei terțe pârii fărft acordul 
prealabil al pârlii române. Docu
mentația tehnică și informațiile 
primite de întreprinderile românești 
de 1h organizațiile maurltaneze pri- 
x ind obiectivele ce urmează a fi 
realizate in cadrul acestui acord 
vor fi folosite exclusiv dc către 
partea română și nu vor fi trans
mise unei terțe țări fără acordul 
prealabil al părții maurltaneze.

ARTICOLUL IX
Părțile contractante sint de acord 

s < înființeze o comisie mixtă dc 
cooperare economică și tehnică, 
care va supraveghea realizarea 
prevederilor prezentului acord și 
va examina posibilitatea dezvol
tării in continuare a relațiilor de 
cooperare economică și tehnică in
tre cele două țâri.

Comisia mixtă se va întruni, al
ternativ, in Republica Socialistă 
România și Republica Islamică 
Mauritania, conform necesităților, 
la date ce vor fi stabilite de co
mun acord intre cele două părți.

ARTICOLUL X
Acest acord este încheiat pe o 

perioadă dc 10 (zece) ani și se va 
reînnoi automat pe noi perioade 
de un an pină la denunțarea sa de 
către una din părțile contractante. 
Această denunțare va trebui noti
ficată pe c«ile diplomatică guver
nului celeilalte păr|i contractante 
cu cel puțin 6 luni înainte.

Denunțarea acestui acord nu va 
afecta realizarea contractelor in 
curs de execuție și nici garanțiile 
acordate in cadrul acestuia.

ARTICOLUL XI
Acest acord va intra provizoriu 

în vigoare la data semnării sale.de 
către cele două părți și definitiv 
la data notificării reciproce că s-au 
îndeplinit formalitățile ori s-au 
dat aprobările cerute de legile ce
lor două părți semnatare.

Făcut la București, la 25 iunie 
1974. in două exemolare originale, 
unul in limba română și unul in 
limba franceză, textul francez fiind 
text de referință.

Ieri in țară : Vremea a fost căl
duroasă, cu cerul variabil. Cu totul 
izolat, in regiunea deluroasă din 
nordul țării au căzut ploi slabe. Vin- 
tul a suflat slab pină la potrivit. 
Temperatura la ora 14 oscila intre 
23 grade la Petroșani și 32 la Be- 

, chet și Giurgiu. In București: Vre
mea a fost frumoasă și călduroasă, 
cu cerul variabil. Temperatura maxi
mă a fost de 33 de grade.

Timpul probabil pentru 29, 30 iu
nie și 1 iulie. în (ară : Vreme căl
duroasă la începutul intervalului, 
apoi se va răci ușor. Cerul va fi va
riabil. Innorări mai accentuate se 
vor produce in jumătatea de nord- 
vest a țării și in zona de munte, 
unde vor cădea averse de ploaie în
soțite de descărcări electrice. în rest 
— averse izolate. Vint potrivit. Mi
nimele vor fi cuprinse intre 7 și 17 
grade, iar maximele intre 20 și 30 de 
grade, local mai ridicate la început, 
în București : Vreme călduroasă, 
mai ales la începutul intervalului. 
Vint slab. Temperatura va scădea 
ușor către sfirșitul intervalului.

turor formelor de discriminare ra
sială. pentru eliberare socială și na
țională. pace și progres social.

în încheierea lucrărilor seminaru
lui a avut» loc un miting de priete
nie și solidaritate a tineretului din 
Capitala cu lupta popoarelor și ti
neretului din ^Africa.

Primul ministru «1 guvernului. 
Manca Mftnescu. a primi», in cursul 
zilei do joi. pe Tadeusz Pyka, prim- 
viceprcședmtr al Comisiei dc Plani
ficare dc pe lingă Consiliul dc Mi
niștri al Republicii Populare Polone.

In cadrul convorbirii care n avut 
loc cu acest prilej, desfășurată in
tr-o atmosferă cordinlă. tovărftșr a«- 
cft, au fost discutate probleme pri-

*
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, Manea 
Mâneau, a primit, Joi la amiază, pe 
Munlr Bonjenk. vicepreședinte al 
Băncii Internaționale pentru Recon
strucție b D < <B I 11.1) i. . . 11
face o vizita in țara noastră.

Cu acest prilej au fost discutate

Sosirea in Capitală a ministrului 
afacerilor externe al Turciei

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România. George Macovescu, joi 
după-amiază a .sosit in Capitală, in
tr-o vizită- oficială, ministrul aface
rilor externe al Republicii Turcia, 
Turan Guneș, cu soția.

Oaspeții au fost salutați de George 
Macovescu, cu soția, Vasilc Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. George Marin, ambasadorul 
României la Ankara.

Au fost prezenți Osman Derinsu, 
ambasadorul Turciei la București, 
alți membri ai ambasadei.

La Ministerul Afacerilor Externe 
au incepul. joi după-amiază, intr-o 
atmosferă cordială, de înțelegere re
ciprocă, convorbirile oficiale intre 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, și Turan Guneș, ministrul 
afacerilor ‘ 
Turcia.

Participă 
ministrului 
ge Marin, ambasadorul României la

externe al Republicii

Vasile Gliga. adjunct al 
afacerilor externe. Geor-

Plecarea delegației Partidului
Social-Democrat din Danemarca

condusă de președintele * partidului
Delegația Partidului Social-Demo

crat din Danemarca, condusă de An
ker Joergensen. președintele partidu
lui. qare, la invitația C.C. al P.C.R., 
a făcut o vizită do prietenie in țara 
noastră, a părăsit joi Capitala.

Din delegație au făcut parte Kjeld 
Olesen. vicepreședinte al P.S.D. din 
Danemarca. Einar HovgaarțJ Chris
tiansen. secretar general. Karl Jo
han Mortensen, secretarul Grupului 
parlamentar al partidului.

Vizitele ministrului apărării naționale al R. $. Cehoslovace
In cursul zilei de, joi?~g(inerăluT de ™Âu' luat pafle Gheorghe Oprea.’ 

armată Martin Dzur, ministrul apără- ........................
rii naționale al Republicii Socialiste 
Cehoslovace, și delegația care il în
soțește. împreună cu gcneralul-maior 
Constantin Opriță. adjunct al mi
nistrului apărării naționale al Re
publicii Socialiste România și secretar 
al Consiliului politic superior al 
armatei, au făcut o vizită in județul 
Constanța.

Generalul de armată Martin Dzur, 
ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste Cehoslovace, a 
oferit, joi. un dineu cu prilejul vi
zitei oficiale pe care o face in țara 
noastră in fruntea unei delegații 
militare.

• SPORT <SPQRT » SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

BOX Toți reprezentanții României
în finalele Balcaniadei

Cine vor fi campionii
„Cupei tineretului"?

DE AZI, IN CAPITALĂ SE DISPUTA FINALELE 
HANDBAL, FOTBAL, TIR, ÎNOT, GIMNASTICA 

TURISTICA
Finalele pe (avă ale „Cupei tine

retului" vor avea loc, timp de trei 
zile, cu începere de azi. pe citeva 
din cele mai cunoscute baze sportive 
bucureștene. Evenimentul constituie 
in același timp o sărbătoare a spor
tului de masă și un prilej de a-i ve
dea in întreceri pe fruntașii primei 
ediții de vară a acestei grandioase 
competiții populare. Sosiți de ieri in 
Capitală, cei aproximativ 3 000 de con- 
curenți și concurente din toată țara 
— ciștigători ai fazelor județene sau 
interzonale (la categoriile 11—14 și 
15—19 ani) — vor lua astăzi primele 
starturi.

întrecerile de atletism, precum și 
meciurile de handbal și fotbal vor 
avea loc pe stadionul „Tineretului"; 
înotul la ștrandul „Tineretului", gim
nastica la sala FJorcasca, tirul la 
poligonul Tunari, iar orientarea tu
ristică in pădurea Hrănești. Azi, vi-

DIA — 9; 11.15; 13.30: 16; 18.30; 
20.45. MODERN — 9; 11.15; 13,30; 
16; 18.15: 20.30. la grădină — 20.45.
• Percheziția ; RAHOVA — 15,30; 
13; 20,15.
• Afacerea Domlnlci : SALA PA
LATULUI — 17.15 (serl.i de bile
te 5099), 20,15 (5101), FLAMURA
— 9: 11,15: 13.15; 15.45; 18; 20.15.
• Ceața : PROGRESUL — 16; 18: 
20.
• Cat Ballou : VICTORIA — 9.15;
11.30'; 13,45; 16,15; 18.30; 20,45,
UNIREA — 16; 18,15, la grădină
— 20,30.
• Doamna cu cățelul : DRUMUL 
SĂRII — 15,30: 18: 20,13.
• Inima pe frlnghic : FEREN
TARI — 15.30: 18: 20,15.
• Frații Jderi : COTROCENI —
15,30: 19, COSMOS — 15,30: 19.
• Solaris : VIITORUL — 15.30:19.
• Plimbare in ploaia de primă
vară : GIULEȘTI — 15.30; 18;
20.15.
• Trei scrisori secrete : CRIN- 
GAȘI — 16: 18.13.
• Apașii : POPULAR — 9: 11.15: 
13.30, GRADINA AURORA —
20.15.
• Fata de pe KosmaJ : POPULAR
— 15.45: 18.15: 20,30.
• Porțile albastre ale orașului: 
MUNCA - 16: 18: 20.
• Cidul : FLACARA —
16: 19.30.
• Lady Caroline : ARTA — 15,30; 
18: 20.15» la grădină — 20.30.
• Valea prafului dc pușcă : MO- 

9; 12.30;

vlnd colaborarea șl cooperarea eco
nomică dintre Republica Socialistă 
România $1 Republica Populară Po
lonă.

La primire a participat Ion Bucur, 
vicepreședinte al ‘Comitetului de 
Stat al Planificării. A luat parte, de 
asemene», Wladyslaw Wojtasik. am
basadorul Poloniei la București.

unelo probleme privind relațiile de 
colaborare dintre România și B.l.R.D.

La primire, desfășurată intr-o am
bianță dp cordialitate, au participai 
Florea Dumitrescu, ministrul finan
țelor, și Mihai Diamandopol, pre- 
șcdintclq Băncii dc investiții.

ambasa- 
Osman 
oficiale 
afaceri-

Ankara, directori in Ministerul Afa
cerilor Externe si Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale.

Iau parte, de asemenea, 
dorul Turciei la București. 
Derinsu, celelalte persoane 
care-1 însoțesc pe ministrul 
lor externe «al Turciei.

In cursul convorbirilor a fost ana
lizat stadiul relațiilor româno-turce, 
apreciindu-se evoluția ascendentă a 
raporturilor de colaborare dintre cele 
două țări, progresele înregistrate in 
cadrul schimburilor comerciale și co- 
labotărli economice, tehnico-științifi
ce și culturale. In acest context au 
fost evidențiate posibilitățile de ex
tindere a legăturilor reciproc avan
tajoase in diverse domenii de acti
vitate..

*
în aceeași zi. ministrul Turan Gu

neș a depus o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții danezi au fost salutați de 
Ștefan Voitec. membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., Miron 
Constantinescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. 
Adunări Naționale. 
Alexandru Ionescu, 
al P.C.R.

Executiv.
președintele Marii 

Ghizela Vass și 
membri ai C.C,

(Agerpres)

__  ____ _ mi- 
naționale. adjuncți 

aoărării naționale, 
oficiale, generali și

Jirf Bonda. însărci-

viceprim-minist.ru al guvernului, 
general de armată ion Ioniță. 
nistrul apărării 
ai ministrului 
alte persoane 
ofițeri superiori.

Erau prezenți __
nat cu afaceri a.i. al Cehoslovaciei 
la București, general-maior Jozef 
Gumulka, atașat militar și acro, 
membri ai ambasadei.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, prie
tenească. generalul de armată Mar
tin Dzur și generalul de' armată Ion 
Ioniță au rostit toasturi.

(Agerpres)

LA ATLETISM, 
Șl ORIENTARE

se dispută intreneri, competiția ____ ____ _
orele 8 și 13.30. Simbătă—dimineața 
(8—13) și după-amiază (16—20), iar 
duminică—dimineața (8—12).

Din comisiile de organizare fac 
parte, in afara secretarilor generali 
ai federațiilor de specialitate res
pective, reprezentanți ai C.N.E.F.S.. 
M.E.Î.. C.C. al U.T.C.. C.N.O.P. șl 
C.M.E.F.S. București. Fără îndoială, 
aceasta oferă garanția competenței 
și in privința desfășurării întreceri
lor. și in descoperirea — foarte po
sibilă — a unor tinere talente pen
tru sportul de performanță.

Festivitatea de deschidere, comple
tată cu un program polisportiv (in 
cadrul căruia va putea fi urmărit și 
meciul de fotbal România — Bulga
ria, contind pentru „Cupa balcanică" 
la tineret), se desfășoară astăzi 
după-amiază pe stadionul Dinamo, 
începind de la ora 16,30.

ȘILOR — 16; 18; 20, Ia grădină
— 20,30.
• Farsa tragică : VITAN — 15,30; 
13: 20,15.
• Bani dc buzunar : GRADINA 
VITAN — 20,30.
• Marinarul extraordinar : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30; 18; 20,15.

teatre

Vizita președintelui ales al Republicii
Columbia, dr. Alfonsu tapez Micbelsen
Președintele ales nl Republicii Co

lumbia. dr. Alfonso Ldppz Michelson, 
și soția sa, doamna Cecilia Caballe
ro de Ldp'cz. țl-a continuat, in cursul 
zilei do joi. vizita de agrement in 
Delta Dunării. r

înalțli o«aspcți. însoțiți do Bujor 
Almâșin. ministrul minelor, petro
lului șl geologici, au avut prilejul 
să admire din nou peisajul de ine
galabilă frumusețe al acestui colț de 
țară, să cunoască direct, la fața lo
cului, transformările din această re-

Joi a sosit la București tovarășul 
Jivko Jivkov. membru al Biroului 
Politic nl C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele părții bulgare in Comisia 
mixtă guvernamentală româno-bul- 
gară dc colaborare economică și 
tehnlco-științlfică.

La aeroportul Otopeni oaspetele a 
fost intimpinat dc tovarășii Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Exe
cutiv nl C.C. al P.C.R.. președintele 
părții române in Comisia mixtă. 
Constantin Băbălâu. ministrul ener
giei electrice, și de alte persoane 
oficiale.

Au fost de 
ambasadorul

fată Țrofin Simedrea, 
României la Sofia, fi

Cronica
Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 

viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul educației și învățâmintu- 
lui. a primit, joi dimineața, pe Tove 
Nielsen, ministrul educației națio
nale din Danemarca. Cu acest pri
lej a avut loc un schimb de infor
mații. in .problfeme privind • dezvol
tarea și modernizarea invățămintu- 
lui din cele două țări și s-a expri
mat dorința reciprocă de a extinde 
relațiile bilaterale in acest domeniu. 
A fost de față Torben Busck Niel
sen. ambasadorul Danemarcei la 
București.

Oaspetele a vizitat Universitatea 
din București, Academia Republicii 
Socialiste România și Muzeul satu
lui. Universitatea „Alexandru loan 
Cuza" și Institutul politehnic din 
Iași, precum și monumente istorice 
și obiective turistice din județele 
Brașov. Bacău, Neamț și Suceava.

★
Tovarășul Ion Pățan. viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior’ și cooperării eco
nomice internaționale, a primit pe 
KuYt Biederikopf. secretar general 
al Uniunii creștin-democrate din 
R. F. Germania, care se află intr-o 
vizită in țara noastră. Au participat 
Constantin Stanciu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, și 
Gheorghe Dolgu, rectorul Academiei 
de studii economice. în timpul în
trevederii, desfășurată intr-o atmo
sferă cordială, au fost discutate pro
bleme privind dezvoltarea colaborării 
și cooperării in domeniul economic și 
al schimburilor comerciale dintre 
România și R. F. Germania.

★
Joi dimineața a părăsit Capitala 

delegația condusă de V. P. Vasiliev, 
deputat in Sovietul Suprem al

de box, urmărită cuBalcaniada __ ___ _______
viu interes de publicul constănțean, 
a programat ieri ultima reuniune a 
semifinalelor. In limitele categoriei 
ușoară, pugilistul român Calistrat 
Cuțov l-a invins la puncte (decizie 
5—0) pe Stefanov (Bulgaria), iar gre
cul Atanasios a ciștigat la puncte in 
fața turcului Gakal. Finala categoriei 
semimijlocie se va disputa intre ro
mânul Ion Fuicu, învingător in me
ciul cu Panaiotis (Grecia), și Ne- 
dclcio Grozev (Bulgaria), care a fur-

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL
FRANKFURT PE MAIN 27 (Ager

pres). — Comentind primele meciuri 
din grupele semifinale ale campio
natului mondial de fotbal, corespon
denții agențiilor , internaționale de 
presă subliniază forma excelentă a 
echipei Olandei, cate emite pretenții 
legitime pentru calificarea in finală 
și chiar la cucerirea cupei. Neîn
vinsă pină acum. Olanda se afirmă 
ca o echipă completă, iar ritmul său 
de joc foarte viu, fantezia și efica
citatea lui Cruyff și Rep ii asigură 
un ascendent față de celelalte can
didate. In comentarii se subliniază, 
de asemenea, noul suflu pe care și 
l-a găsit selecționata R.F. Germania. 
Elevii lui Schoen ,și-au regăsit în
crederea, practicind in meciul cu 
iugoslavii un joc variat și dinamic. 
Brazilia nu a primit incă nici un gol, 
dar randamentul său este in conti
nuare sub semnul întrebării, echipa 
nu are un conducător de joc. iar a- 
tacanții săi nu reușesc să străpungă 
rețelele defensive ale formațiilor eu
ropene.

Iată citeva declarații, după jocu
rile de miercuri, ale unor antrenori : 
Rlnus Michels (Olanda) : „Echipa 
noastră a realizat cel mai bun joc 
de la începutul turneului". Mario 
Zagalo (Brazilia) : „Cred că am pu
tea să păstrăm titlul mondial, intru- 
cit echipa iși ameliorează jocul la 
fiecare partidă". Georg Buschner 
(R.D. Germană) : „Brazilia a obți
nut o victorie meritată, a. Jucat un 
fotbal mai bpn". Kazimir Gorski 
(Polonia) : „Echipa noastră începe 
să resimtă oboseala acestui maraton 
fotbalistic". Helmut Schoen (R.F. 
Germania) : „Sint mulțumit de fap
tul că tinerii introduși in formație 
s-au încadrat in mecanismul tactic 
al echipei". Mllian Mllianicl (Iugo
slavia) : „Soarta meciului a fost de
cisă de potențialul fizic".

★
în clasamentul golgeterilor ___

pionatului mondial de fotbal conduc 
cam-

giun*.  rezultatele acțiunlldf între
prinse pentru valorificarea indus
trială a stufului, dezvoltarea pisci
culturii și turismului. în cursul că
lătoriei in Delta Dunării, președintele 
Alfonso Lopez Mlchelsen, răspun- 
zind invitației gazdelor, a participat 
la o partidă dc pescuit.

După-amiază, oaspeții columbient 
s-au înapoiat pe litoral, în stațiunea 
Neptun. (Agerpres)

Spas Gospodov. ambasadorul Bul
gariei la București.

în aceeași zi, in Capitală au în
ceput lucrările celei dc-a Xl-a se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-bulgare de colaborare 
economică și tehnlco-științlfică. Cu 
acest prilej va fi examinat modul 
de îndeplinire a sarcinilor stabilite 
la intilnirile la nivel inalt dintre 
conducerile de partid și de stat ale 
celor două țări și in sesiunea prece
dentă a comisiei. Vor fi convenite, 
de asemenea, măsuri in vederea in
tensificării colaborării și cooperării 
economice și tehnico-științifice bi
laterale. (Agerpres)

î I e i

Consiliului 
București, 
executive 

» județene 
La plecare,

R.S.F.S. Ruse, președintele Comite
tului executiv al Sovietului de depu- 
tați ai oamenilor muncii din regiu
nea Ulianovsk, care, la invitația Co
mitetului pentru problemele consi
liilor populare, a făcut o vizită de 
documentare privind .activitatea con
siliilor populare’ și ‘a*  comitetelor lor 
executive. în timpul vizitei, oaspe
ții au fost primiți la Comitetul pen
tru problemele consiliilor populare. 
Comitetul executiv al " 
popular al municipiului 
precum și la comitetele 
ale consiliilor populare 
Constanța și Prahova. I 
membrii delegației au fost salutați 
de Nicolae Tăbircă. prim-vicepre- 
șadinte al Comitetului pentru pro
blemele consiliilor populare. Au fost 
de față reprezentanți ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

★
La București a avut loc. joi. sem

narea înțelegerii cu privire la co
laborarea in domeniul cinematogra
fiei, pe anii 1974—1976. intre Consi
liul Culturii ,și Educației Socialiste 
-al» Republicii Socialiste - România, și 
Comitetul de Stat pentru Cinemato- 

’ grafie al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. înțelegerea prevede dezvol
tarea schimburilor din acest dome
niu intre cele două țări, prin orga
nizarea reciprocă de manifestări cum 
sint zile și retrospective ale filmu
lui, precum și vizite între lucrătorii 
din cinematografie, colaborare intre 
studiourile cinematografice etc. Do
cumentul a fost semnat din partea 
română de D. Ghișe, vicepreședinte 
al C.C.E.S., ,iar din partea sovietică 
de B. V. Pavlenok, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cinema
tografie al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

(Agerpres)

nizat surpriza zilei, intrecindu-1 la 
puncte pe campionul european, iu
goslavul Marian Beneș. La categoria 
mijlocie-ritică, Ion Mocanu l-a invins 
la puncte pe grecul Ianopoulos. iar 
la categoria mijlocie. Alee Nâstac a 
ciștigat prin K.O. tehnic, in rundul 
trei, intilnirea cu Resu Ozbe (Tur
cia).

Finalele, pentru care s-au calificat 
toți cei 11 pugiliști români angajați 
in competiție, vor avea loc simbătă 
29 iunie.

polonezii Lato și Szarmach. cu cite 
cinci goluri, urmați de olandezul 
Rep (4 goluri) și iugoslavul Baje- 
vici (3 goluri).
A
In cîteva rinduri

TIMISOARA (Corespondentul „Scin- 
teii“, Cezar Ioana). — La Timișoara, 
Jimbolia, Giarmata și Biled se dispu
tă întrecerile celei de-a IV-a ediții 
a turneului internațional de handbal 
feminin (echipe de junioare),, dotat 
cu „Trofeul Bega", in organizarea 
școlii sportive și ziarului „Neue 
Banater Zeitung". Alături de for
mațiile școlilor sportive din Constanța 

• (campioană națională la junioare). 
București, Hunedoara, Sf. Gheorghe, 
Jimbolia și Timișoara, mai participă 
și echipele Empor Rpstock (R.D. Ger
mană). Dinamo Pancevo (Iugoslavia) 
și M.K.S. Zryw-Chorzoxv (Polonia),

★
Turneul final al Olimpiadei de șah 

a continuat la Nisa cu intilnirile 
rundei a 12-a. Echipa României a 
terminat la egalitate. 2—2, cu forma
ția Spaniei, la toate cele patru 
mese fiind consemnată remiza.

în clasament conduce 
U.R.S.S. cu 36 puncte.

echipa 
— — __ ,------- , urmată de

Iugoslavia 32.5 puncte. Selecționata 
’ • io.României ocupă locul

★
stadionul Republicii din 
in cadrul concursului de 
„Cupa Progresul", E.

nou record național in
110 metri garduri, cu 
13”5/10 (vechiul record

Ieri, pe 
Capitală, 
atletism . __ o____ , „
Sebestien. de la clubul Steaua, a 
stabilit un — — ’ 
proba ’ de 
timpul de 
13”7T0).

Cea de-a .. ____ _ ___ t_____
telor internaționale de pentatlon mo
dern ale României a început ieri cu 
proba de scrimă, ciștigată de G. 
Plank (Ungaria) — 1 058 puncte.

19-a ediție a Campiona-

I

4

sale.de
minist.ru
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BELGRAD Vizita președintelui Statelor Unite

ROMANO EGIPTENE'
Presa din Cairo despre vizita

președintelui Anwar Sadat in România

roman în

cooperării 
științifice 
poporului 
unei pâri

„EGYPTIAN GA- 
. dc asemenea, un 

trai interviului, a cărui re- 
re ca titlu ..Ceaușescu : 

iporlantă acțiune in vederea întă
ririi cooperării".

Lucrările sesiunii Comisiei mixte
româno-iugoslave de colaborare economică

la Moscova DE

tabilirea
în Orientul Apro- 

.Prcședintelc Ceaușescu — 
Al Ahram" — a exprimat 

convingerea sa că Egiptul si Româ
nia posedă mari posibililăti de a 
coopera activ in viafa internațio
nală. pentru a-si aduce contribuția 
la înfăptuirea unei lumi mai bune 
si mai drepte, barată pe egalitate 
m drepturi, independență si nea
mestec in treburile interne".

„LE JOURNAL D’EGYPTE" redă, 
la rindul său, largi extrase din in
terviu. sub titlul „Ceaușescu : 
poporul român așteaptă cu nerăb
dare vizita președintelui Sadat, 
care va reprezenta un prilej de a 
dezvolta raporturile dintre noi in 
toate domeniile". Textul respectiv 
este însoțit de fotografiile celor

rol special consacrat 
itclui Sadat in Româ- 
„Al Gumhuria" a- 

eveniYnent ca „o 
nouâ pagină in relațiile româno- 
egiptene". El publica, de asemenea, 

amplă prezentare a vieții și ac
ri lății șefului statului roman, in 

<e relevă contribuția sa excep
țională la marile succese obținute 
de România socialistă, la creșterea 
prestiriului ei in lume. „Ultimul 
deceniu — arată ..Al Gumhuria" — 
cristalizează înflorirea fără mar
gini a României in domeniile in
dustriei și agriculturii, a căror pro
ducție a crcvcut considerabil. A- 
ceste progrese s-au extins și in 
domeniile politic și cultural. Bucu- 
reșliul arc un rol dc îndeplinit pe 
scena internațională".

Arâtind că președinții Ceaușescu 
si Sadat se revăd ia București la 
doi ani după vizita șefului statului 
român in Egipt, ziRrul iși exprimă 
convingerea c.ă. ..din discuțiile lor. 
va decurge o îmbunătățire in ra
porturile dintre cele două jări". 
Cu prilejul vizitei șefului statului 
român la Cairo — continuă ziarul 
— cei doi președinți au 
semnele caracteristice care 
popoarele lor. confirmind 
gerea colonialismului și a ....__
tiei : amindouă popoarele aspiră la 
realizarea unui viitor mai bun. In- 
tllnirea de la București este con
sacrată tuturor acestor adevăruri. 
Articolul este însoțit de fotografia 
președintelui Nicolae Ceaușescu.

BELGRAD 37 (Corespondență de 
la S. Morcovescu). — Tovarășul Emil 
Drâgftncscu, viccprim-mlnistru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
RomAnia, care se nflâ la Belgrad cu 
prilejul celei de-a 8-a sesiuni a Co
misiei mixte romăno-lugoslave de 
colaborare economică, a fost primit, 
joi. d*'  Gcmnl Biedicl, ” ' ’
Consiliului Executiv 
R.S.F. Iugoslavia.

în cursul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, prieteneas
că. au fost abordate probleme din 
sfera relațiilor bilaterale, care se 
dezvoltă pc o linie mereu ascen
dentă.

La întrevedere au fost de față Ra
dovan Pantovlci, membru al Con
siliului Executiv Federal, președin-

tele părții iugoslave In actuala se
siune a comisiei mixte, și ambasa
dorul României la ” 
Șandru.

Belgrad, Vasile

MOSCOVA 27 (Corespondență d^ 
la Laurenflu Duță). — Președintele 
Statelor Unite, Richard Nixon, a 
sosit iot la Moscova, într-o vi
zită oficială, în care este înso
țit de secretarul de stat al 6.U.A., 
Henry Kissinger, și do alte oficia
lități americane.

La sosirea pe aeroport, președin-

de
............ „____  al 

.. Nikolai Podgomii, 
. .............................M:_!;:i__ Sovietului 
Suprem aI U.R.S.S.. Alexel Kostghln, 
președintele Consiliului de Miniștri.

In aceeași zl. la Kremlin a avut 
loc o primă întrevedere intre Leonid 

, Brcjncv și Richard Nixon.

LA 1 IULIE, LA CAIRO VA AVEA LOC

președintele 
Federal al

lucrfi- 
mixte

Belgrad, 
Comisiei __
colaborare eco-

★
Joi au început, la 

rile sesiunii a 8-a a 
româno-iugoslavc de 
nomieft.

In cadrul lucrărilor sesiunii, care 
marchează Împlinirea a 10 ani de 
activitate a comisiei mixte, sint exa
minate realizările obținute in dez- 
voltarea relațiilor economice dintre 
cele două țâri, stadiul tratativelor 
privind unele acțiuni importante de 
cooperare și specializare in produc
ție, precum și noile posibilități de 
colaborare și cooperare intre cele 
două țări.

DACCA: Convorbiri intre primii miniștri
ai Pakistanului și Republicii Bangladesh

DACCA 27 (Agerpres). — La 
Dacca au început, joi, convorbirile 
dintre primul ministru al Pakistanu
lui. Zulfikar Aii Bhutto, și primul 
ministru al Republicii Bangladesh, 
Mujibur Rahman. Vizita oficială la 
Dticca a premierului pakistanez va 
dura trei zile.

Pe
rează 
terale după recunoașterea oficială 
dc către guvernul
Republicii Bangladesh cu prilejul 
recentei 
nivel înalt.

LONDRA

a e a □ b a

agenda convorbirilor figu- 
examinarea relațiilor biia-

Pakistanului a

conferințe islamice la

LONDRA 27 (Agerpres). — Minis
trul britanic pentru problemele me
diului Înconjurător, Anthony Cros
land, a întocmit un proiect de lege 
preconizind măsuri severe împotriva 
tuturor factorilor care contribuie la 
degradarea naturii. Proiectul de lege 
preconizează un control riguros al 
poluării in toate ramurile industria
le. instalarea obligatorie de filtre 
pentru purificarea gazelor emanate 
de automobile, construirea unei re
țele de incineratoare pentru deșeuri.

Aceste măsuri au fost dictate de 
prognozele experților, care au averti
zat că. în cazul in care nu se adoptă 
din timp măsuri hotârite, spre anul 
2 000 deasupra insulelor brita
nice aerul va fi poluat peste cota su
portabilă de organismul uman, iar 
apele vor fi în mare parte otrăvite.

Lupta impotrlva poluării in Anglia 
își are începuturile încă in anul

Q 83 B O O fl
relevat 
apropie 
respin- 
injusti- agențiile de presă transmit

Președintele R.S.F. Iugo- 
SlCJVin IosiP Broz Ti to, Și_a în
cheiat. joi. vizita oficială de patru 
zile efectuată in R.F. Germania.

Reuniunea specială a Consiliului
Apărării al Ligii Arabe

tele Richard Nixon a fost salutat 
Leonid Brejnev, secretar general 
c.c. al p.c.u.s,. —
președintele Prezidiului

1936. dar ea a fost pusă pe baze or
ganizate după 1960. Diferite acci
dente, intre care dispariția viețuitoa
relor din unele riuri șl lacuri, moar
tea, in 1969, a unui număr de 12 000 
de păsări in Marca Nordului din 
cauza poluării, au determinat adop
tarea unor măsuri guvernamentale 
pentru combaterea acestui fenomen. 
După cum arată statisticile oficiale, 
in comparație cu anii ’50, cantitatea 
de fum și gaze nocive din atmosfera 
marilor centre populate a scăzut de 
la 60 la 40 la sută, emanațiile în at
mosferă ale centralelor termoelectri
ce care funcționează pe bază de căr
bune s-au diminuat, In ultimii zece 
ani, cu 80 la sută, iar faimosul smog 
londonez s-a redus in mare măsură, 
cantitatea de lumină solară care se 
revarsă asupra capitalei britanice 
sporind cu 50 la sută.

□ □ □ Q B B
aflat la Paris într-o vizită oficială, 
Franța și Iranul au încheiat mai 
multe acorduri de extindere a co
laborării bilaterale in diverse do
menii.

CAIRO 27 (Agerpres). — Tarile 
arabe au convenit in unanimitate a- 
supra ținerii unei reuniuni speciale 
a Consiliului Apărării al Ligii Arabe, 
in vederea examinării situației crea
te ca urmare a recentelor raiduri în
treprinse de aviația îsraeliană în su
dul Libanului — anunță ziarul egip- 
t- an ..Al Ahram", reluat de agenția

La cererea Kuweitului și în urma 
acordului autorităților libaneze, se
cretarul general al Ligii Arabe, 
Mahmud Riad, a convocat reuniunea 
respectivă pentru 1 iulie, la Cairo. 
La ea urmează să 
niștrii de externe
rării din țările membre 
ganizațiej panarabe.

Sesiunea UNESCO. In Eta- 
țiunea bulgară de litoral Nisipurile 
de Aur s-a deschis, joi, reuniunea 
finală a celei de-a .94-a sesiuni a Or
ganizației Națiunilor Unite pentru 
educație, știință și cultură (UNESCO). 
Luind cuvintul, Todor Jivkov. pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria, a relevat contribuția 
UNESCO la_ destinderea în relațiile 
internaționale și la colaborarea intre 
popoarele Europei.

au semnat un acord potrivit căruia 
partea japoneză va livra Uniunii 
Sovietice utilajul necesar, mașini și 
materiale in valoare de 450 milioane 
dolari pentru prelucrarea resurselor 
naturale din Siberia și Extremul 
Orient sovietic — anunță agenția 
T.A.S.S.

Negocieri americano-pa- 
nniîlfîZG. Ambasadorul special al 
S.U.A., Ellsworth Bunker, a sosit la 
Ciudad de Panama in vederea unei 
noi runde de negocieri cu ministrul 
panamez al relațiilor externe, Juan 
Antonio Tack. referitoare la sem
narea unui viitor tratat asupra Ca
nalului Panama și zonei adiacente.

neutru, democratic, unitar și prosper, 
adoptat de Consiliul Politic de Coa
liție Națională al Laosului, a fost 
înaintat spre examinare Guvernului 
Provizoriu de Uniune Națională. 
După ce acest program — care se 
bucură de sprijinul larg al popu
lației țării — va fi aprobat de gu
vern. el va deveni un document 
director pentru activitatea organelor 
de coaliție ale puterii atit in dome
niul politicii interne, cit și in sfera 
politicii externe.

Autoritățile bancare bra- 
ZiliCHO au Procet^a^ la cea'de-a 
cincea devalorizare a monedei națio
nale — cruzeiro — din cursul acestui 
an. Față de raportul de schimb 
existent la începutul acestui an,‘ mo
neda braziliană a cunoscut o devalo
rizare acumulată de 9,62 la sută.

In Uniu-

participe mi- 
și ai apă- 

ale or-
fleerd sovieto-japonez.

Banca de comerț exterior a U.R.S.S. 
și Banca japoneză de import-export

PLENARA C.C. AL P.C
DIN ARGENTINA

BUENOS AIRES 27 (Agerpres). — 
La Buenos Aires a avut loc o ple
nară a Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Argentina. in 
cadrul căreia secretarul general al 
partidului. Geronimo Arnedo Alva
rez, a prezentat raportul „Cu privi
re la situația politică din țară". Si
tuația politică din Argentina — a 
subliniat raportul — se caracteri
zează printr-o ascuțire a contradic
țiilor intre cei ce apără interesele 
națiunii, pe de o parte, și monopo
lurile străine și oligarhie, pe de altă 
parte.

Partidul Comunist — a declarat 
secretarul general — sprijină toate 
măsurile actualului guvern Îndrep
tate spre adincirea procesului de eli
berare a Argentinei. Geronimo Arne
do Alvarez a relevat că in țară 
există toate condițiile pentru unirea 
partidelor politice populare pe baza 
unei platforme unice.

Demonstrație la Lisabona în sprijinul acordării independenței coloniilor 
portugheze din Africa

Guvernele R. P. Bulgaria 
și Portugalieiau hotăr!t sâ sta- 
bilească relații diplomatice. la nivel 
de ambasadă — informează agenția 
B.T.A.

Programul de edificare
a unui Laos pașnic. Independent,

Ministrul marocan al 
muncii/ Mohamed Al-Arbi Khat- 
tabi, a fost ales, în unanimitate, pre
ședinte al consiliului de administra
ție al Organizației Internaționale a 
Muncii.

„Cosmos-662''.
nea Sovietică a fost lansat sa
telitul artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-662", avind la bord aparatură 
științifică destinată studierii in con
tinuare a spațiului cosmic.

întrevederile franco-ira-
Ilisne. După trei zile de convor
biri între președintele ’ Valâry Gis- 
card d’Estaing și șahinșahul Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr,

Guvernul peruan * ad°Plat 
legea cu privire la comunitățile in
dienilor jȘi la dezvoltarea agricolă a 
regiunilor din jungla peruană. Con
form prevederilor legii, comunitățile 
indienilor care populează jungla din 
bazinul fluviului Amazon dispun de 
dreptul de proprietate asupra supra
fețelor de pămint pe care le au la 
dispoziție. Legea stipulează, de ase- 

amenea, dezvoltai'ea economica 
acestor regiuni.

Congresul dc astronautică de ia Salzburg
Sărbătorirea savantului de origine română Hermann Oberth

V'/E.VA 27 (Corespondență de la 
C. Vlad). — Orașul Salzburg găz
duiește, in aceste zile, lucrările ce
lui de-al 23-lea congres de astro- 
nautică al societății „Hermann 
Oberth". denumită astfel in onoa
rea savantului de renume mondial, 
de origine română, născut la Si
biu. Manifestarea științifică de la 
Salzburg coincide cu sărbătorirea 
savantului, cu prilejul împlinirii 
virstei de 80 de ani.

Din însărcinarea președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. ambasadorul 
țării noastre la Viena, Dumitru 
Aninoiu, a inminat sărbătoritului 
ordinul „Meritul științific" clasa l, 
decernat pentru activitatea îndelun
gată și rodnică desfășurată pe tă- 
rimul științei, cu prilejul împlinirii 
a 80 de ani de viață. După cum 
s-a subliniat, cu acest prilej, ac
tivitatea lui Hermann Oberth este 
strins legată de România, unde

viitorul savant fi-a făcut studiile 
și a funcționat ca profesor. Tot 
în țara noastră, Hermann Oberth 
a scris lucrarea ..Racheta spre spa
țiile interplanetare" (1923), care 
avea să devină o operă fundamen
tală pentru tehnica rachetelor și 
zborurilor cosmice. In România, a 
continuat vorbitorul, opera lut 
Hermann Oberth se bucură de cea 
mai înaltă prețuire. Astfel, in 
1972 marelui savant i s-a conferit 
titlul de doctor honoris causa ăl 
Universității din Cluj, iar in 1973 
i s-a dedicat o sesiune științifică.

Adresind mulțumiri călduroase 
pentru distincția primită. savan
tul Hermann Oberth a împărtășit 
emoția pe care o încearcă in fața 
acestui gest de cinstire de către 
România a activității sale. El a 
transmis calde salutări și cele mai 
bune urări președintelui Nicolae 
Ceauțescu și poporului român.

• CEA MAI ÎNALTA 
CLĂDIRE DIN BULGA- 
RIA va li „Casa reuniunilor 
internaționale" din Sofia, care 
va avea 27 de etaje. Complexul 
va cuprinde un hotel cu 750 de 
locuri, un restaurant, săli spa
țioase pentru Întruniri, o grădi
nă de iarnă, locuri de parcare 
acoperite șl in aer liber. La con
strucția edificiului, care va fi 
amplasat in Parcul Libertății, va 
fi folosit din belșug aluminiul, 
în afara materialelor clasice.

• RECORD NUMIS- 
MATIC 200 000 de dolari pen
tru o monedă s-au plătit In 
cadrul unei licitații in S.U.A. 
Este un adevărat record, „per
formanța" anterioară fiind de 
150 000 de dolari pentru un do
lar de argint din 1804. Noua „re
cordmană" este o piesă de aur 
— de 20 de dolari — datînd din 
1907. In intreaga lume există nu
mai 16 astfel de piese.

• LA TOKIO, RIURILE 
DIN NOU CURATE. T°- 
kio este îndeobște cunoscut ca 
orașul superlativelor in ce pri
vește gradul de poluare. Puține
le vești bune, atunci cind exis
tă, sc pierd in noianul celojf re
le. Lată insă o veste bună care 
merita toată atenția : Sumida- 
gawa și Tamagawa, cele două 
riuri ale orașului care in urmă 
cu cîțiva ani treceau drept 
„moarte", poartă din nou ape 
curate, au revenit la viață. A- 
meliorarea calității apei se da- 
torește sistemului Îmbunătățit 
de canalizare a orașului, unui 
control mai exigent al reziduu
rilor industriale deversate in 
apă și. totodată, atitudinii mai 
conștiente din partea populației. 
In ultimii trei ani poluarea a- 
cestor riuri s-a redus la o trei
me : peștii, pescarii și rațele 
sălbatice și-au făcut reapariția.

• MUZEU LA 7 KILO 
METRI ALTITUDINE.
„Virful Comunismului", 
mai înalt pisc de munte 
din Uniunea Sovietică — 7495 m 
— situat in Pamir, se află un 
muzeu din cele mai neobișnuite. 
In interiorul unei piramide ce 
se înalță pe stinca golașă, zeci 
de alpiniști și-au lăsat „cărțile 
de vizită" : însemnări de drum, 
obiecte și chiar mesaje adresate 
de cuceri terii Pamirului gene
rației de alpiniști ai anului 2 000.

Pe
cel

Vizita în țara noastră, la Invitația 
secretarului general al P.C.R.. Pre
ședintele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. efectuată de secretarul 
general al Partidului Poporului 
din Mauritania, președintele Repu
blicii Islamice Mauritania, Moktar 
Ould Daddah, cu doamna Marieme 
Daddah, s-a înscris ca un moment 
de însemnătate deosebită in dezvol
tarea relațiilor dintre cele două 
partide și state, incheindu-se cu re
zulta:? fructuoase pentru extinderea 
cooperării prietenești pe multiple 
planuri, în interesul reciproc, al 
cauzei păcii, dezvoltării independen
te a popoarelor, înțelegerii interna
ționale,

Adincirea relațiilor româno-mau- 
riiane se încadrează in contextul ge
neral al politicii externe a Româ- 
niei socialiste, care include ca o im
portantă coordonată amplificarea si 
intensificarea legăturilor cu tinerele 
state care au pășit pe calea dezvol
tări i de sine stătătoare. După cum 
e-te bine cunoscut, o contribuție de 
geamă la înfăptuirea acestei politici 
au adus vizitele întreprinse in ultimii 
ar.i intr-un sir de state africane de' 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. convor
birile și intilnirile avute de condu
cătorul partidului și statului nostru, 
atit pe pămintul Africii, cit și in 
România, cu un mare număr de li
deri africani, conducători de stat sau 
ai mișcărilor de eliberare națională.

In acest cadru general, vizita inal- 
ților oaspeți mauritani, desfășurată 
intr-o ambianță de caldă prietenie, 
a pus puternic In lumină aspirația 
comună a ambelor popoare de a 
înainta In condiții de libertate, dem
nitate și securitate pe calea dezvol
tării economice, a progresului multi
lateral.

O Însemnătate deosebită in arQ-t 
gena ere Declarația solemnă comu
nă — document de înaltă semnifi
cație politică, izvorit din preocu
parea de a da un conținut mai bo
gat relațiilor reciproce, de a con
tribui la promovarea raporturilor 
internaționale de tip nou, de a coope
ra pentru întărirea păcii și securită
ți mondiale. Declarația proclamă 
principiile fundamentale pe care

cele două țări Înțeleg să-și clădească 
relațiile bilaterale, precum și rela
țiile cu celelalte state : dreptul sa
cru al fiecărui stat la existență, in
dependență, libertate și securitate ; 
dreptul inalienabil al fiecărui popor 
de a-și alege sistemul său politic, 
economic și social in deplină liber
tate și fără amestec din afară ; 
dreptul suveran de a decide de sine 
stătător asupra resurselor naturale, 
conform intereselor naționale ; ega
litatea. avantajul reciproc, neames
tecul in treburile Interne sau exter
ne ale altui stat, abținerea de la

națiuni ; ea vizează situații arzătoare 
ale etapei actuale, in care dumnea
voastră aduceți un sprijin hotărit 
cauzelor popoarelor care luptă in Asia, 
in Africa sau in Orientul Mijlociu 
pentru recucerirea drepturilor lor 
naționale inalienabile și luați iniția
tive pentru a ajuta la instaurarea 
unei înțelegeri sporite in Europa și 
in lume. Aceste poziții, care, in pro
funzimea lor, sint și preocupările 
noastre, trezesc stima noastră deose
bită".

Vizita s-a dovedit fructuoasă și pe 
planul relațiilor economice și cultu-

fie traduse în viață fn cele mal bune 
condiții".

Pentru .dezvoltarea mai departe a 
relațiilor româno-mauritane, o impor
tantă deosebită are faptul că s-au 
statornicit șl se dezvoltă legături de 
prietenie și colaborare intre cele 
două partide, 
conducător in cele două țări : Parti
dul Comunist ~ 
Poporului din Mauritania. Protoco
lul semnat în acest sens 
nează voința comună de intensifi
care a acestor raporturi, paralel cu 
dezvoltarea legăturilor dintre dife-

între
care exercită rolul

Român și Partidul

consem-

Perspective rodnice prieteniei 
și colaborării româno-mauritane

folosirea forței sau amenințarea cu 
forța. Sint acele principii care îm
bină in mod armonios interesul fie
cărui popor de a se consacra mun
cii constructive cu cerințele asigură
rii păcii și progresului tuturor po
poarelor. Adâugindu-se documente
lor similare încheiate de țara noas
tră cu numeroase state de pe dife
rite continente, declarația este meni
tă să contribuie substantial la efor
turile pentru abolirea politicii Impe
rialiste de dominație și dictat, pen
tru Instaurarea relațiilor internațio
nale noi, democratice, pentru conso
lidarea păcii in lume.

Aportul deosebit al României, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu perso
nal la înfăptuirea aepstor obiective 
a fost subliniat de distinsul oaspete 
din Mauritania, care a declarat in 
timpul vizitei : „Contribuția dumnea
voastră Ia destinderea internațională 
nu se limitează la domeniul atit de 
esențial al relațiilor economice intre

rale dintre cele două țări. Așa cum 
se arată in Acordul de cooperare e- 
conomică și tehnică — care se pu
blică in ziarul de astăzi — cele 
două țări au hotărit să stabilească 
o cooperare pe termen lung intro 
serie de domenii de interes reciproc. 
In scopul intensificării relațiilor cul
turale reciproce s-a semnat un pro
gram de aplicare a Acordului cultu
ral pe anii 1975-1977.

Toate aceste înțelegeri deschid 
ample perspective colaborării reci
proc avantajoase dintre cele două 
țări. „Vizita dumneavoastră, convor
birile avute in aceste zile, documen
tele semnate sint o vie demonstrare 
a faptului câ sintem deopotrivă ani
mați de dorința de a extinde larg 
colaborarea între popoarele noastre 
in toate domeniile de activitate, a 
subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Vă pot asigura că guvernul român, 
poporul nostru vor face totul ca a- 
cordurile și înțelegerile realizate să

ritele organizații de masă. Este o 
vie ilustrare a preocupării consec
vente a P.C.R. de a-și aduce con
tribuția activă la extinderea rela
țiilor dintre mișcarea comunistă in
ternațională și diferitele alte forțe 
politice progresiste, democratice, 
corespunzător intereselor 
frontului mondial al luptei 
perialiste.

Schimburile de vederi tn 
mele vieții Internaționale au 
tiat — așa cum relevă 
tul comun 
in timpul ,
similitudinea punctelor de vedere 
intr-un șir de probleme importante, 
in primul rind cele privind preocu
parea pentru menținerea 4păcii, nece
sitatea unor măsuri .mai ferme pen
tru eliminarea tendințelor de domi
nație și amestec în treburile altor 
state, sprijinul activ pentru mișcări
le de eliberare națională. Astfel, cele

unității 
antiim-

proble- 
eviden- 

___ _ Comunica
și declarațiile făcute 
vizitei — apropierea și

două țări se pronunță ferm pentru 
lichidarea colonialismului și rasis
mului pe pămintul Africii, apreciin- 
du-se că schimbările intervenite pe 
arena internațională — inclusiv cele 
care au avut loc recent în Portuga
lia — au creat premise favorabile 
Îentru realizarea acestor obiective.

n legătură cu „Sahara spaniolă", cei 
doi șefi de stat au relevat necesi
tatea aplicării neîntirziate a rezolu
țiilor O.N.U. și O.U.A. privind deco
lonizarea acestui teritoriu. Conside- 
rind că statelor mici și mijlocii le re
vine un rol crescind pe arena inter
națională, in cursul vizitei a fost re
levată contribuția țărilor indepen
dente africane la cauza păcii și dez
voltării suverane a popoarelor-. Evi- 
dențiindu-se progresele înregistrate la 
Conferința pentru securitate si coo
perare in Europa, s^-a subliniat în
semnătatea pe care ar avea-o asigu
rarea unui viitor pașnic al Europei 
pentru pacea și destinderea ne toate 
continentele. Referitor la situația din 
Orientul Apropiat, cei doi președinți 
au apreciat acordurile de dezanga
jare militară, ca un prim pas pozitiv 
în direcția instaurării unei păci 
drepte în regiune, subliniindu-se, 
totodată, necesitatea unor noi efor
turi în direcția soluționării politice 
a conflictului, ceea ce presupune re
tragerea Israelului din teritoriile a- 
rabe ocupate, recunoașterea dreptu
lui la independență și suveranitate 
al tuturor statelor din această zonă, 
recunoașterea drepturilor naționale 
ale poporului palestinean.

Ca țări in curs de dezvoltare. 
România și Mauritania consideră că 
lichidarea decalajelor față de sta
tele avansate din punct de vedere 
economic este o problemă dg în
semnătate majoră pentru menținerea 
păcii și progresul civilizației, in a 
cărei soluționare echitabilă sint 
interesate, toate popoarele lumii.' 

Salutind și aprobind rezultatele 
convorbirilor româno-mauritane de 
la București, opinia publică din țara 
noastră împărtășește convingerea țră 
relațiile dintre cele două partide, 
țări și popoare se vor dezvolta și 
mai mult, în interesul reciproc, al 
cauzei păcii și colaborării interna
ționale.

VARȘOVIA 27 (Corespondență de 
la Gh. Ciobanu). — La Varșovia a 
avut loc cea de-a 22-a ședință a 
Comisiei permanente a C.A.E.R. 
pentru industria alimentară.

Comisia a examinat sarcinile ce-i 
revin din hotăririle celei de-a 28-a 
sesiuni a C.A.E.R., precum și din șe
dințele 67 și 68 ale Comitetului Exe
cutiv ,al consiliului, a examinat căile 
concrete in vederea încheierii in 1974 
a lucrărilor referitoare la îndeplini
rea măsurilor Programului complex.

Comisia a aprobat referatul in pro
blema adincirii cooperării in vederea 
sporirii producției in perspectivă a 
produselor alimentare pentru o mai 
completă satisfacere a nevoilor popu
lației din țările membre ale C.A.E.R.

La ședință au fost examinate pro
blemele privind specializarea in pro
ducție a diferitelor tipuri de produse 
ale industriei alimentare, precum și 
referitoare la desfășurarea activității 
în domeniul colaborării in vederea 
unei mai depline satisfaceri a necesi
tăților industriei alimentare cu ti
puri moderne de ambalaj.

Ședința s-a desfășurat lntr-o at
mosferă de lucru, prietenească.

• DETECTIVI PE UR
MELE... ZGOMOTULUI. 
Mai mulțî „detectivi ai zgo
motului", împreună cu ajutoare
le lor, urmează să identifice și 
să înregistreze, la Duisburg 
(R.F.G.), sursele de zgomot, mo
tivele producerii lui și raza de 
propagare. Ei iși vor desfășura 
activitatea zi și noapte — 
vehicule ale transportului 
blic, în cartierele de locuit, 
zonele industriale. Concomitent, 
vor înregistra și intensitatea cir
culației. Rezultatele anchetei vor 
servi pentru viitoarea planifica
re urbană.

in 
pu- 

in

• CEL DE-AL 100-LEA 
STIMULATOR CARDIAC 
CU ENERGIE IZOTO- 
PICÂ a fost implantat unui 
tînăr de 15 ani, la spitalul Brous- 
sais, din Paris, în prezența ir*  K 
ventatorului acestei tehnici^ p 
prof, Paul Laurens. Din aprilie ’ 
1970, cind a fost efectuată pri
ma intervenție de acest fel la 
spitalul amintit. în întreaga lu
me au fost implantate peste 
opt sute de aparate, care func
ționează pe baza plutoniului 238. 
Un asemenea aparat poate func
ționa fără întrerupere timp de 
10 ani, față de numai 2—3 ani, 
cit durează stimulatoarele cu 
pilă chimică. Din păcate însă, 
nu este prea răspindit, deoarece 
costul său este foarte ridicat.

«Veteranul de Ia Obninsk44,
pionierul constelației alomoenergeiice

„Ora 17,45. Aburul » 
intrat în turbină", 
consemnare făcută a- 
cum 20 de ani, la 27 
iunie, care marca fap
tul câ, pentru prima 
Ocară in lume, aburul 
generat de forța ato
mului punea in miș
care un agregat desti
nat să producă ener
gie pentru uzul eco
nomiei.

Acum 20 de ani, 
cind se deschidea era 
utilizării în scopuri 
pașnice a energiei a- 
tomoelectrice, nume
roase probleme care 
astăzi par simple 
constituiau bariere din 
cele mai serioase.

In răstimpul celor 
două decenii, rind pe 
rind, numeroase din 
aceste probleme și-au 
găsit rezolvare. „Ve
teranul de la Obninsk" 
este in prezent În
conjurat de o adevă
rată constelație de 
confrați mult mai pu
ternici, printre care 
atomocentrala „V. I. 
Lenin" de la Lenin
grad, al cărei prim 
bloc, care a intrat in 
funcțiune in decem
brie 1973. are o putere 
de 1 000 000 kW, iar 
pină în prezent a pro- 
dtis circa 1 500 000 
kWh energie elec
trică.

Perspectivele ener
giei atomoelectrice — 
în comparație cu elec
tricitatea obținută pe 
cale „clasică" — con
sidera academicianul 
Nikolai Antonovici
Dollejal, creatorul 
primului reactor ato
mic pentru centrala

CORESPONDENTA. 
DIN MOSCOVA

electrică din Obninsk 
— sint din cele mai 
favorabile, în condi
țiile unei continue 
perfecționări a tehni
cii și tehnologiei de 
fabricare, a elemente
lor atomocentralelor, 
sporirii forței bloctf- 
rilor energetice, (in 
prezent, in U.R.S.S. se 
discută posibilitatea 
creării unor aseme
nea blocuri de cite 
2 000 000 — 3 000 000
kW), ca și a lărgirii 
funcționalității atomo
centralelor. De pildă, 
atomocentrala de la 
Sevcenko, din pe
ninsula Mangișlak, 
despre care 6-a mai 
scris In ziarul nostru, 
constituie in același

timp și o stație de 
desalinizare a apei 
din Marea Caspică. 
înlocuirea pe viitor a 
sistemului neutronilor 
termici cu cel al neu
tronilor rapizi, prin 
care uraniul nativ 
este integral folosit, 
oferă largi posibilități 
de extindere a ener
giei âțomoelectrice. 
Dar nici sistemul 
neutronilor rapizi nu 
reprezintă ultimul cu- 
vint. „Pe viitor, con
sideră academicianul 
Dollejal, vor apărea 
centralele electrice 
termonucleare, care 
vor înlătura definitiv 
pericolul crizei ener
getice de pe planeta 
noastră".

Acestea și numeroa
se alte probleme ale 
prezentului și viitoru
lui folosirii pașnice a 
atomului, vastele per
spective ale colaboră
rii internaționale in 
acest domeniu sint 
dezbătute in prezent 
la Obninsk, cu prile
jul Întrunirii oameni
lor de știință din nu
meroase țâri, intre 
care și din România, 
în legătură cu cea 
de-a douăzecea ani
versare a „pionieru
lui atomoenergetic".

L. DUȚA
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