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DENȚILOR • RUBRICILE 
NOASTRE: SPORT, DE

PRETUTINDENI
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ÎN ÎNTREAGĂ ȚARĂ

SUCCESE

REMARCABILE
ÎN REALIZAREA

PLANULUI
Șl A ANGAJAMENTELOR

VIZITA 1N IORDANIA
A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

Documente de o deo
sebită valoare pentru 
dezvoltarea relațiilor 
româno-iordaniene și 
promovarea cauzei 
păcii in toate regiu
nile lumii concreti
zează rezultatele 
rodnice ale dialogului 
la cel mai înalt nivel.

Sperăm că vizita, convorbirile, 
acordurile și documentele care’au fost 
semnate în aceste zile vor deschide o 
pagină nouă în relațiile dintre țările 
noastre, vor da un impuls și mai 
puternic extinderii colaborării în toate 
domeniile de activitate.

Președintele NICOLAE CEAUȘESCU

Admirăm prestigiul dobîndit de 
poporul român în rîndul comunității 
internaționale. Fie ca eforturile dum
neavoastră curajoase puse în slujba 
cauzei păcii în regiune și în lume să 
fie întotdeauna încununate de noi 
victorii și succese!

Regele HUSSEIN

anchet oferit de președintele
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu
în onoarea regelui Hussein și a reginei Alia

AU ÎNDEPLINIT cincinalul

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, miercuri seara, 
la Palatul Basman, un banchet oficial 
în onoarea maiestăților lor regele 
Hussein I al Iordaniei și regina Alia.

Au participat membri ai familiei

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Toastul Maiestății Sale 
regele Hussein

Maiestate, dragă prietene.
Domnilor,
Este pentru mine și soția mea o 

deosebită bucurie să vă avem în 
seara aceasta ca oaspeți, pe dum
neavoastră, pe regina Alia — și să 
vă salutăm în mod călduros cu a- 
cest prilej.

Ne aflăm de trei zile în Iordania. 
Am putut să avem convorbiri în
delungate asupra problemelor co
laborării bilaterale, cît și asupra 
unor probleme internaționale.

Am vizitat unele obiective eco
nomice și am avut bucuria să con
statăm existența unei colaborări 
active între organizațiile economi
ce iordaniene și cele românești. Am 
vizitat unele localități istorice care 
amintesc de civilizațiile străvechi 
de pe aceste meleaguri. Astăzi, la 
Petra, am constatat că, în urmă cu 
1 900 de ani, atît Petra, cît și Dacia 
au trebuit să facă față unor încer
cări grele din partea Imperiului 
roman.

Avem deci impresii deosebit de 
plăcute despre ceea ce am văzut în 
țara dumneavoastră, în primul rînd 
despre munca și preocupările po
porului iordanian, ale dumnea

regale, Zeid Rifai, prim-ministru și 
ministru de externe și al apărării, 
cu soția, Mudar Badran, șeful Curții 
Regale, membrii guvernului iorda
nian, cu soțiile, alte personalități 
iordaniene civile și militare.

Au luat parte Gheorghe Oprea, 
George Macovescu, dr. Radu Păun, 

voastră, ale guvernului, de dezvol
tare economico-socială a țării.

Cu puțin înainte, în această sea
ră, am semnat împreună Declara
ția solemnă. Acordul general de 
colaborare. Comunicatul comun, 
iar mai înainte au fost semnate de 
primul ministru iordanian și de 
viceprim-ministrul român, de mi
niștrii de externe și alți reprezen
tanți ai guvernelor noastre o serie 
de documente privind colaborarea 
dintre Iordania și România. în a- 
ceste documente sînt cuprinse con
cluziile la care am ajuns împreu
nă cu privire la colaborarea vii
toare dintre țările noastre, precum 
și la o serie de probleme ale si
tuației internaționale.

Așa cum am menționat în toastul 
meu din prima seară, colaborarea 
româno-iordaniană a cunoscut o 
desfășurare intensă după vizita 
dumneavoastră din 1974 în Româ
nia. Sperăm că vizita, convorbirile, 
acordurile și documentele care au 
fost semnate în aceste zile vor des
chide o pagină nouă în relațiile din
tre țările noastre, vor da un impuls 
și mai puternic extinderii colabo
rării în toate domeniile de activi-
(Continuare in pag. a IlI-a)

Vasile Pungan, Constantin Mitea, 
precum și celelalte persoane oficiale 
care il însoțesc pe președintele 
Nicolae Ceaușescu în vizita în Ior
dania.

Au participat, de asemenea, Hani 
Khasawneh, ambasadorul Iordaniei 
la București, și Vasile Gîndilă, am

Dragă prietene,
Dragă frate,
Sîntem fericiți că în aceste zile 

am fost împreună ; dar, din păcate, 
aceste zile au trecut foarte repede.

Poporul Regatului Hașemit al 
Iordaniei, eu personal și soția 
ne-am bucurat și am fost fericiți 
să vă avem în mijlocul nostru pe 
dumneavoastră și pe doamna 
Ceaușescu, dar, repet, păcat câ nu
mai pentru cîteva zile. Zilele aces
tea au trecut foarte repede. în toa
tă această perioadă am simțit exact 
ceea ce ne gîndeam și doream să 
exprimăm prin cuvinte care nu în
totdeauna au fost suficiente — sim
patia și prietenia pe care o nutrim 
față de dumneavoastră.

Ne amintim de vizita care am fă
cut-o la București, de discuțiile pe 
care le-am avut și de rezultatele 
bune la care am ajuns. Sînt de a- 
cord cu dumneavoastră că vizita a 
realizat lucruri bune, că ea consti
tuie un nou pas pentru dezvoltare^ 
colaborării sincere care există în
tre noi, între popoarele noastre. Noi 
— ca și dumneavoastră — sîntem 
gata să dezvoltăm legături cît se 
poate de bune în toate domeniile. 

basadorul României la Amman.
Au fost intonate imnurile de stat 

ale României și Iordaniei.
In timpul dineului, care s-a des

fășurat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele Hussein au ros
tit toasturi.

Sînt de acord cu dumneavoas
tră, frate drag, că popoarele nu 
trebuie socotite după mărimea lor, 
ci după capacitatea lor de a pro
duce, de a servi viitorul, omul de 
mîine, civilizația, și, totodată, du
pă contribuția lor la dezvoltarea 
concepțiilor umane.

Vizita dumneavoastră în Iorda
nia — pe care vă rog s-o conside
rați ca o țară a dumneavoastră — 
a deschis noi și largi posibilități 
pentru dezvoltarea nu numai a re
lațiilor bilaterale, ci și pentru co
laborarea între noi în domeniul 
internațional. Acest lucru este re
flectat în înseși acordurile care 
le-am realizat cp această ocazie.

Vă urez, frate drag, multe suc
cese în slujba poporului dumnea
voastră, al popoarelor noastre, pen
tru dezvoltarea legăturilor de prie
tenie și dragoste care există între 
nț>i, inclusiv pentru a sluji umani
tatea.

Privim viitorul cu foarte multă 
încredere și considerăm că putem 
dezvolta colaborarea, că putem 
merge unul alături de altul nu nu
mai în problemele bilaterale, ci și 
în relațiile internaționale. «
(Continuare in pag. a III-a)

Ceremonia 
semnării 

documentelor 
oficiale 
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DECLARAȚIE SOLEMNĂ COMUNA 
a Republicii Socialiste România 
și Regatului Hașemit al Iordaniei

Republica Socialistă România ți Regatul Hașemit al 
Iordaniei, iuind în considerare relațiile bazate pe sti
mă reciprocă și prietenie dintre poporul român *1 po
porul iordanian,

Dorind să extindă in continuare relațiile de prietenie 
și cooperare dintre cele două țări, pe baza dreptului ți 
justiției internaționale,

Hotărîte să sporească contribuția lor la promovarea 
păcii, progresului și securității internaționale, la dez
voltarea cooperării între toate statele.

Subliniind atașamentul lor față de scopurile și prin
cipiile Cartei Națiunilor Unite, care proclamă voința 
popoarelor de a trăi în pace unul cu altul, în condiții 
de bună vecinătate, de a dezvolta relații amicale între 
toate națiunile, pe baza dreptului popoarelor de a dis
pune de propria lor soartă,

Exprimînd convingerea lor deplină că pacea și securi
tatea internațională trebuie să se înfbmeieze pe respecta
rea dreptului sacru al tuturor națiunilor la existență, li
bertate, suveranitate, independență și integritate terito
rială,

Afirmind hotărirea lor fermă de a-și spori contribu
ția la lupta pentru lichidarea definitivă și completă a 
colonialismului și neocolonialismului, sub orice formă, 
pentru eliminarea politicii de apartheid și discriminare, 
precum și pentru respectarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului,

Subliniind dreptul tuturor statelor la dezvoltare eco
nomico-socială și culturală independentă, precum șl 
dreptul lor de a participa la cooperarea internaționa
lă, de a beneficia nestingherit de cuceririle științei și 
tehnologiei moderne, de a avea acces liber ia sursele 
de materii prime și energie,

Hotărîte să-și aducă contribuția la afirmarea și întă
rirea în continuare a climatului de Înțelegere și cola
borare in întreaga lume, in direcția instaurării unei noi 
ordini economice internaționale, conform declarației 
O.N.U. în această privință,

Reafirmind dreptul suveran al fiecărui stat la utili
zarea resurselor și bogățiilor sale naționale în interesul 
propriului popor și necesitatea amplificării eforturilor. 
Ia nivel național și internațional, pentru a asigura un 
progres mai rapid al economiilor tuturor țărilor in curs 
de dezvoltare, indiferent de orinduirea lor socială sau 
zona geografică din care fac parte, in scopul reducerii 
și, în final, al eliminării decalajelor ce le separă de ță
rile dezvoltate,

I. PROCLAMA VOINȚA ȘI HOTARÎREA LOR CO
MUNA :

— de a lărgi și adinei relațiile lor de prietenie și 
cooperare în domeniile politic, economic, științific, teh
nologic și cultural ;

— de a extinde schimburile comerciale și de a dez-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

• PETROLIȘTII SCHELEI CRA
IOVA au extras — cu 110 zile mai 
devreme decit prevede angajamen
tul asumat in întrecerea socialistă 
și cu 260 de zile in avans față de 
olan — ultimele cantități de țiței 
prevăzute în acest cincinal. Dato
rat introducerii și extinderii unor 
procedee tehnologice avansate de 
extracție, acțiunilor întreprinse în 
direcția creșterii gradului de recu
perare a rezervelor din zăcămint și 
îndeplinirii ritmice și Ia cotele sta
bilite a planurilor de investiții 
urmărind intrarea în circuitul pro
ductiv a unor noi sonde, succesul 
obținut le va permite petroliștilor 
acestei importante unități din Olte
nia extragerea peste planul anilor 
1971—1975 a mai mult de 750 000 
tone titei.
• UNITĂȚILE INDUSTRIALE 

DIN ORAȘUL BRAD, județul Hu
nedoara, au atins în această săptă- 
mină cota finală a planului cinci
nal. realizînd. totodată, și angaja
mentele asumate în cinstea zilei de 
1 Mai. Se apreciază că în perioada 
care a mai rămas pină la finele a- 
nului se vor realiza, suplimentar, 
produse în valoare de 265 milioane 
lei, materializate în însemnate can
tități de utilaje, instalații și piese 
de schimb pentru industria minie
ră, construcții metalice, minereuri 
complexe, mobilă și materiale de 
construcții.

Autoturismul de teren 
cu nr. 100 000

De pe banda de montaj a între
prinderii mecanice „Muscelul" din 
Cimpulung a ieșit, in dimineața 
zilei de miercuri, cel de-al 100 000- 
lea autoturism de teren. Acesta 
este numărul autoturismelor reali
zate aici in cei aproape 18 ani ce 
au trecut de la data fabricării pri
mului I.M.S. De menționat că ex
periența valoroasă acumulată de 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
acestei unități industriale argeșene 
a creat posibilitatea ca, în prezent, 
să se poată înregistra un ritm me
diu zilnic de asamblare de 70 auto
mobile. La ora actuală, datorită 
caracteristicilor tehnico-funcționale 
superioare, autoturismele româ
nești de teren sînt cunoscute și a- 
preciate în 50 de țări ale lumii, 
unde sînt exportate în 45 variante 
adecvate condițiilor specifice de 
climă și relief.

Suplimentar — 26 000 tone 
îngrășăminte chimice

Hotărîți să pună la dispoziția a- 
griculturii tot mai însemnate can
tități de îngrășăminte, chimiștii și

• Cunoscută în tară și peste ho
tare. FABRICA DE MOBILA „CA- 
RAGIALE" DIN JUDEȚUL DÎM
BOVIȚA este a 7-a unitate econo
mică din această parte a țării care 
și-a' onorat, pină la 15 aprilie, sar
cinile de plan din actualul cincinal. 
Calculele arată că sporul de produc
ție. cu Care aceste colective frun
tașe au intrat în a doua jumătate 
a lunii aprilie se ridică la circa un 
sfert de miliard lei.

• COLECTIVUL INSPECTO
RATULUI SILVIC DIN JUDEȚUL 
NEAMȚ a îndeplinit planul cincinal 
la împăduriri cu 259 de zile mal 
devreme. în perioada care a trecut 
din actualul cincinal, acest harnic 
colectiv a plantat cu diferite specii 
de arboret peste 10 000 hectare în 
masivele muntoase Ceahlăul. Tar- 
cău, Tazlău, Stînișoara și altele.
• La 15 aprilie. COLECTIVUL 

ÎNTREPRINDERII AVICOLE DE 
STAT DIN ARAD a anunțat înde
plinirea sarcinilor actualului cinci
nal. Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii întreprinderii se angaiează ca 
pină la sfîrsitul anului să realizeze 
o producție marfă în valoare de 74 
milioane lei și beneficii de 18 mi
lioane lei peste prevederile cincina
lului.

<*

operatorii de pe marea platformă 
..Azomureș" din Tg. Mureș au li
vrat suplimentar, pină la jumătatea 
lunii aprilie. 26 000 tone azotat 
de amoniu, ingrășămint suficient 
pentru fertilizarea a circa 90 000 na. 
Chimiștii mureșeni au mai produs, 
peste prevederile de plan, 17 500 
tone amoniac, 18 600 tone acid azo
tic și aproape 80 000 mc oxigen teh
nic și argon.

La Galati 
OTEL Șl FONTĂ 

PESTE PLAN
Colectivul laminorului Slebing 

de pe platforma marelui combinat 
siderurgic de la Galați a realizat 
Ia mijlocul lunii aprilie cea de-a 
.30 000-a tonă sleburi peste plan. 
Succese importante au fost 
obținute în cadrul celorlalte 
mari sectoare ale platformei side
rurgice gălățene. Oțelarii, de pildă, 
au elaborat, de la începutul lunii 
aprilie, peste plan, 1 000 tone oțel, 
cocsarii — 2 000 tone cocs metalur
gic, iar fumaliștii — peste 3 300 
tone fontă, în condițiile reducerii 
consumului de cocs pe tona de 
fontă cu pesta 3 kg.

(Agerpres)

volta cooperarea economică și industrială reciproc a- 
vantajoasă, în scopul unei mai bune valorificări a re
surselor lor naturale, perfecționînd metodele și instru
mentele desfășurării acestei cooperări ; .

— de a facilita și încuraja dezvoltarea schimburilor 
în domeniile învățămîntului, pregătirii de cadre, știin
ței, culturii, artelor și sportului, promovînd astfel în
țelegerea și prietenia dintre cele două popoare.

II. PROCLAMA VOINȚA LOR COMUNA de a așeza 
relațiile dintre ele, precum și relațiile cu toate celelalte 
state, pe următoarele principii :

1. Dreptul sacru ai fiecărui stat Ia existență în pace 
și libertate, la independență și suveranitate națională.

2. Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-și alege 
sistemul său politic, economic și social, corespunzător 
voinței și intereselor proprii, fără amestec străin.

3. Dreptul inerent al fiecărui stat suveran de a-și va
lorifica resursele naturale și celelalte bogății ale sale, 
conform intereselor naționale.

4. Deplina egalitate in drepturi a tuturor statelor, indi
ferent de mărime, nivel de dezvoltare și sistem politic, 
economic și social.

5. Dreptul inalienabil al fiecărui stat de a participa Ia 
examinarea și rezolvarea problemelor internaționale de 
interes comun.

6. Dreptul și îndatorirea tuturor statelor, indiferent de 
sistemul lor social și politic, de a coopera intre ele in 
relațiile internaționale, in interesul lor comun.

7. Neamestecul in treburile interne sau externe ale 
altor state.

8. Abținerea de la folosirea forței sau amenințarea cu 
forța, de la orice forme de constringere sau presiuni 
Împotriva independenței politice și integrității teritoriale 
ale oricărui alt stat.

9. Inadmisibilitatea obținerii de teritorii prin folo
sirea forței și sprijinul pentru eliminarea consecințelor 
unor asemenea acte.

10. Respectarea inviolabilității frontierelor de stat șl 
a integrității teritoriale a statelor.

11. Reglementarea tuturor diferendelor dintre state 
prin mijloace pașnice ; această îndatorire sacră nu va 
trebui să impieteze asupra dreptului inerent al statelor 
Ia autoapărare individuală sau colectivă, în conformitate 
cu articolul 51 al Cartei Națiunilor Unite.

12. îndatorirea fiecărui stat de a îndeplini intru totul 
și cu bună credință obligațiile sale internaționale și de a 
trăi în pace cu celelalte state, potrivit principiilor și spi
ritului Cartei Națiunilor Unite.

Aceste principii fundamentale ale dreptului internațio
nal sint legate intre ele și fiecare principiu trebuie să
(Continuare în pag. a Il-a)

HUSSEIN IBN TALAL
regele Regatului Hașemit

al Iordaniei
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VIZITA IN IORDANIA A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

la Petra, leagănul unei străvechi civilizații
Miercuri dimineața, președintele 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceausescu, Împreună cu primul mi
nistru Zeid Rifai și doamna Muna 
Rifai. au plecat din Amman cu eli
copterele, îndreptîndu-se spre regiu
nile din sudul țării. In această vi
zită, înalții oaspeți romăni au fost 
Însoțiți de Gheorghe Oprea. George 
Macovescu, dr. Radu Păun si de alte 
persoane oficiale române.

Dedesubt se derulează peisajul ior
danian — un relief accidentat, cu 
dealuri sterpe si puține văi înver
zite. unde omul a Învățat, de-a lun
gul secolelor, să smulgă natu
rii fiecare palmă de pămînt cul- 
tivabll. Pe pante, acolo unde condi
țiile sînt prielnice, se văd culturi de 
măslini si viță de vie. Spre sud. lo
calitățile sînt rare, cu obișnuitele 
lor case de piatră albă, construite 
în formă cubică, după modelul clasic 
arab. ,

După un zbor de o jumătate de 
oră se zăresc contururile roșcat- 
gălbui ale unei gigantice frămlntări 
tectonice, fste Petra, orașul antic 
săpat în roca muntelui, centru și ca
pitală a nabateenilor, străvechi po
por arab care a creat, cu peste două 
mii de ani în urmă, o cultură origi
nală. inestimabile valori artistice.

Elicopterele aterizează în fața clă
dirii administrative. înalții oaspeți 
sînt întîmpinați de Ghaleb Barakat, 
ministrul turismului, Abed Daudie, 
guvernatorul districtului Ma’An, și de 
alte oficialități locale.

Coloana mașinilor de teren se an
gajează pe un drum pietros și pătrun
de în serpentina unor chei săpate de 
ape de-a lungul mileniilor. Oaspeți
lor li se arată „poarta" principală de 
acces în Petra, pe care locuitorii o 
puteau închide, asigurînd capitalei o 
poziție inexpugnabilă. In unele 
locuri, mașinile abia se strecoară 
printre pereții ce se înalță, aproape 
atingîndu-se, pînă la 150—200 metri.

în față se deschide apoi o pia
țetă, dominată de monumentala fațadă 
a așa-numitului „Tezaur al faraonu
lui". cu coloane, basoreliefuri și ca
piteluri tăiate direct în stînca abruptă. 
Oaspeții sînt conduși în încăperea să
pată în munte, unde dr. Fawzi Zaya- 
dine, adjunctul directorului general al 
antichităților, dă explicații detaliate 
asupra vieții și preocupărilor acestui 
popor. Nabateenii, recunoscuți în ve
chime ca protectori ai caravanelor, au 
construit aici, în rocă dură, palate 
și temple, locuințe și mormin
te, fîntîni, conducte și rezervoare 
pentru apă, creînd opere de artă de 
o inestimabilă valoare. întregul com
plex este impresionant prin amploa
rea sa : peste 500 de asemenea să
pături în stîncă.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu, împreună 
cu persoanele oficiale care îi înso
țesc, urcă pe treptele din fața unei 
gigantice dăltuiri în piatră — „Marele 
palat", cu trei rînduri de coloane dis
puse pe trei niveluri, despre care 
arheologii cred că ar reproduce un 
palat existent pe acea vreme la Ro
ma. Se arată cu acest prilej că aces
te meleaguri au fost încorporate Im
periului Roman pe timpul lui Traian 
(106 e.n.). Iată și vestigiile : un am
fiteatru, terme, străzi străjuite de 
coloane. Aici se deschide o panoramă 
gigantică a pereților în care stau ali
niate zeci de fațade de temple și 
frontispicii sculptate.

înalții oaspeți vizitează Muzeul 
Petra, amenajat lntr-o încăpere să
pată în munte, la care ajungi urcînd 
mai multe zeci de trepte. Muzeul 
adăpostește piese prețioase din cera
mică, metale și marmură, intre care 
sculpturi care mărturisesc un nivel 
artistic de o rară expresivitate și 
măiestrie.

DECLARAȚIE SOLEMNA COMUNA
(Urmare din pag. I)

fie interpretat in contextul celorlalte principii. Ele tre
buie să fie respectate de către toate statele în relațiile 
lor reciproce.

III. PROCLAMA VOINȚA LOR COMUNA :
— de a colabora între ele și cu celelalte state pentru 

Întărirea rolului Organizației Națiunilor Unite în menți
nerea și consolidarea păcii și securității- internaționale, 
prin respectarea principiilor înscrise în Cartă și a nor
melor dreptului internațional ;

— de a aduce o contribuție continuă și activă Ia exa
minarea și soluționarea tuturor problemelor internațio
nale, în interesul tuturor națiunilor, în vederea lichidă- 
rii tuturor focarelor de conflict, a reducerii încordării și 
promovării cooperării internaționale, a consolidării păcii 
și securității in lume ;

— de a acționa împreună în vederea lichidării defini
tive a colonialismului, neocolonialismului, discriminării
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rasiale și a politicii de apartheid, de a acorda sprijin 
mișcărilor de eliberare națională ;

— de a acționa în comun pentru promovarea progre
sului economic și social al țărilor în curs de dezvoltare, 
pentru a elimina decalajul dintre acestea și țările dez
voltate ;

— de a acționa cu fermitate în vederea instaurării unei 
noi ordini economice în lume și de a acționa în mod con
secvent, împreună cu celelalte țări în curs de dezvol
tare, pentru -soluționarea problemelor complexe ale si
tuației economice internaționale.

IV. In final și pentru asigurarea aducerii la îndepli
nire a prevederilor prezentei declarații, Republica So
cialistă România și Regatul Hașemit al Iordaniei pro
clamă voința lor comună de a lărgi și aprofunda con
sultările dintre ele la toate nivelurile, folosind căile di
plomatice normale, precum și schimburile de vizite și 
întilnirile periodice ale reprezentanților lor.

întocmită la Amman, la 16 aprilie 1975, în două exem
plare originale, în limbile română și arabă, ambele texte 
avînd aceeași valabilitate.

Oaspeții admiră vestigiile străvechii 
culturi nabateene arabe, care a lă
sat omenirii asemenea tezaure artis
tice. ’

la Akaba
După vizitarea orașului istoric Pe

tra, elicopterele la bordul cărora se 
aflau președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu și celelal
te persoane care îi însoțesc ateri
zează la reședința regală de la 
Akaba.

înalții oaspeți români sînt întîm
pinați de maiestățile lor regele 
Hussein și regina Alia.

Aici, intre președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele Hussein are loc 
un dialog cordial, prietenesc, in pro
bleme privind dezvoltarea relațiilor 
de colaborare și cooperare dintre 
cele două țări.

La amiază, regele Hussein și regina 
Alia au oferit un dejun în cinstea 
Inalților lor oaspeți.

înainte de plecare, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt rugați să semneze în 
„Cartea de onoare".

în cursul după-amiezii, cel doi șefi 
de stat, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu și regina Alia, au vizitat 
orașul Akaba. Cu acest prilej, repre
zentanții autorităților locale au pre
zentat oaspeților planurile de dezvol
tare a orașului, planuri care prevăd, 
pe lîngă extinderea instalațiilor turis
tice, și crearea unei importante zone 
industriale.

în continuare, regele Hussein și re
gina Alia au invitat pe 'înalții oaspeți 
români la o scurtă plimbare cu iahtul 
regal în golful Akaba.

înalții oaspeți și distinsele gazde 
s-au întors, în după-amiaza aceleiași 
zile, la Amman.

Conferință de presă
Miercuri după-amiază, președinte

le Nicolae Ceaușescu s-a intilnit, în 
cadrul unei conferințe de presă, cu 
reprezentanții ziarelor, radioului și 
televiziunii iordaniene și corespon
denți ai presei străine acreditați la 
Amman.

La conferința de presă au fost pre- 
zenți tovarășii Gheorghe Oprea, vi- 
ceprim-ministru. George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe. Con
stantin Mitea și Vasile Pungan, con
silieri ai președintelui.

Deschizînd conferința de presă, 
ministrul iordanian al culturii și in
formațiilor, Salah Abu Zeid, a spus :

Excelență, domnule președinte, 
îmi revine plăcerea să vă salut în 

. cadrul acestei întîlniri pe care dum- . 
neavoastră o oferiți reprezentanților 
presei din Iordania. Maiestatea Sa 
regele v-a prilejuit întîlnirea cu
marea familie a poporului iordanian. 
Astăzi am plăcerea să vă prileju
iesc întîlnirea cu oamenii de presă 
din țara noastră.

La această întîlnlre cu dumnea
voastră — a spus vorbitorul — veți 
găsi prieteni ; ca și alti prieteni care 
se află în țara noastră și pe care 
dumneavoastră ați avut bunăvoința 
să-1 primiți.
Președintele NICOLAE 

CEAUȘESCU a făcut, la început, ur
mătoarea declarație :

Domnule ministru. 
Domnilor, 
Aș dori să exprim bucuria de a 

mă intîlni cu reprezentanții presei, 
ai radioului și televiziunii lordanie- 
ne. în- primul rînd, doresc să vă mul
țumesc tuturor pentru felul cum ați 
tratat în aceste zile vizita și convor
birile pe care le-am avut cu Maiesta
tea Sa regele Iordaniei.

După cum știți, vizita pe care o 
facem acum In țara dumneavoastră 
este un răspuns la vizita făcută, la 
începutul anului 1974, în România, 
de regele Iordaniei, precum și la 
Invitația amabilă pe care ne-a adre
sat-o atunci.

De la vizita din 1974 a regelui Ior
daniei, relațiile dintre România și 
Iordania, dintre cele două popoare 
au cunoscut o dezvoltare puternică, 
în toate domeniile. în cursul vizitei 
pe care o efectuăm în Iordania, în 
convorbirile avute cu regele Hussein, 
cu primul ministru și alți mem
bri ai guvernului, am constatat cu 
multă satisfacție evoluția pozitivă a 
raporturilor dintre cele două țări. în 
seara aceasta vom semna o Decla
rație solemnă comună și o serie de 
acorduri de colaborare între țările 
noastre — ceea ce exprimă rezultate
le deosebit de pozitive ale vizitei și 
convorbirilor pe care le-am avut in 
aceste zile.

De altfel, doresc să menționez și 
la această conferință de presă că re
lațiile de prietenie între popoarele 
noastre sînt completate cu relațiile 
de prietenie dintre cei doi șefi de 
stat — român și iordanian.

Am abordat, fără îndoială, și o se
rie de probleme internaționale. In 
primul rînd problemele Orientului 
Mijlociu. Toate acestea își găsesc ex
presie în Declarația solemnă. în Co
municatul care va fi adoptat de co
mun acord — de aceea nu mă voi 
referi acum la ele.

în concluzie, pot afirma că vizita 
s-a desfășurat in condiții deosebit de 
bune, cu rezultate pozitive în toate 
domeniile, mareînd un nou moment 
în evoluția relațiilor de colaborare 
dintre cele două țări și popoare. (Vii 
aplauze).

în continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a răspuns la întrebările 
ziariștilor.

ÎNTREBARE : (Monieb Tou
gan — Televiziunea iordaniană). 
Excelentă, vreau să vă adresez o 
întrebare referitoare — desigur, 
nu in detaliu — la problemele 
relațiilor dintre România si Ior
dania. Dacă ne-ati putea spune 
cite ceva, domnule președinte, 
despre perspectivele promovării 
relațiilor romjâno-iordaniene și 
dacă această dezvoltare va cu
prinde toate domeniile,

RĂSPUNS : Am menționat pe scurt 
că deja s-au realizat o serie de pro
grese în colaborarea dintre cele două 
țări. Chiar în vizita de ieri am con
statat că specialiștii români efectuea
ză lucrări în Iordania. Am convenit 
și vom semna un acord general de 
colaborare, precum și o serie de alte 
acorduri în domeniile economic, teh- 
nico-științific, cultural. S-au și sta
bilit un șir de măsuri practice pen
tru extinderea schimburilor economi
ce și definitivarea. în următoarele 
citeva luni, a obiectivelor de coope
rare în diferite domenii — petrolier, 
minier și altele. Deci se deschid per
spective deosebit de bune pentru o 
cooperare în toate domeniile de ac
tivitate.

ÎNTREBARE : (Nasouh Mafa- 
li — Jordan News Agency). Ex
celență, ați vorbit ieri și ați 
arătat importanta intensificării 
activității politice in legătură cu 
convocarea Conferinței de la Ge
neva. Am vrea să vă referiți la 
importanța sau rolul pe care îl 
poate juca extinderea cadrului 
și perspectiva participării sta
telor europene la această confe
rință și, in contextul general, 
rolul României, alături de alte 
state, pentru găsirea unei solu- 

, ții pașnice, pentru instaurarea 
păcii in zonă.

RĂSPUNS : Am menționat situa
ția gravă — după părerea noastră — 
existentă in Orientul Mijlociu și ne
cesitatea intensificării eforturilor 
pentru o soluție pașnică. In acest 
sens, considerăm că reluarea Confe
rinței de la Geneva poate avea un 
rol important, cu condiția ca ea să 
se preocupe de soluționarea concre
tă a problemelor, să lărgească par
ticiparea, asigurînd condiții optime 
pentru rezolvarea acestor probleme. 
Pentru o soluție definitivă și reali
zarea unei păci trainice și drepte sînt 
necesare retragerea Israelului din te
ritoriile ocupate în urma războiului 
din 1967 și rezolvarea problemei po
porului palestinean, inclusiv forma
rea unui stat palestinean indepen
dent.

Rezultate fructuoase, pe deplin corespunzătoare 
intereselor celor două țări și popoare 

Ample relatări ale presei și Radioteleviziunii iordaniene
Sub titluri mari, pe pagini Întregi, presa iordaniană acordă spații 

ample vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, publicînd numeroase relatări și comentarii despre impor
tanța deosebită a dialogului la cel mai înalt nivel pentru dezvoltarea, 
în continuare, pe o treaptă superioară, a relațiilor dintre România și Iordania.

Cotidianul „Al Ra’i" descrie at
mosfera de caldă prietenie în care 
au avut loc convorbirile oficiale din
tre cei doi șefi de stat, subliniind re
zultatele lor fructuoase, pe deplin co
respunzătoare intereselor celor două 
țări, păcii și colaborării internaționa
le. Sînt publicate, de asemenea, 
ample relatări despre vizitele. întil
nirile și manifestările oficiale din 
cursul zilei de marți la care au parti
cipat președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu.

..Al Ra’i". ca si alte cotidiane, cum 
ar fi „Ad Dustour" și „Al Sabah", 
prezintă pe pagini întregi : solemni
tatea înmînării cheii orașului Amman 
președintelui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu, dejunul o- 
ferit în cinstea Inalților oaspeți ro
mâni și a suveranilor iordanieni de 
către primul ministru Zeid Rifai, vi
zitarea vestigiilor istorice de la Je- 
rash și a rafinăriei iordaniene de 

în ce privește participarea altor 
state, fie la conferința de la Geneva, 
fie în afara ei, noi considerăm că 
statele europene, statele mediterane
ene — și, în general, toate statele lu
mii — trebuie să ia parte activ, să 
depună eforturi pentru a se ajunge 
cit mai rapid la o soluție pașnică în 
Orientul Mijlociu.

în acest sens, și România va cău
ta să facă tot ceea ce depinde de ea 
pentru a contribui la realizarea unei 
păci juste și trainice.

ÎNTREBARE : (Suleiman Arar 
— „Al R’Ai") : Ce părere aveți, 
Excelență, despre declarațiile 
numeroase in legătură cu nece
sitatea ocupării zăcămintelor de 
petrol 1

RĂSPUNS : Consider că politica de 
forță și de amenințare cu forța tre
buie să fie lichidată pentru totdeau
na. Ca atare, orice amenințare de o- 
cupare a terenurilor petrolifere în O- 
rientul Mijlociu, sau în altă parte a 
lumii, nu poate decît să provoace în
grijorare si trebuie respinsă cu fer
mitate. Asemenea amenințări nu 
servesc cauzei păcii și colaborării 
internaționale, realizării unei noi 
ordini economice si politice.

ÎNTREBARE ! (Salah Abdul' 
Latib — Agenția de presă

petrol, întîlnirea cu tehnicienii și 
muncitorii români de pe șantierul 
„Rompetrol" din apropierea rafină
riei. întîlnirea cu oameni de afaceri 
iordanieni, dineul intim oferit de 
maiestățile lor regele Hussein și 
regina Alia.

Sînt publicate numeroase fotografii, 
pe mai multe pagini. înfățișînd mo
mente semnificative din cursul aces
tor manifestări, entuziasmul cu care 
au fost întîmpinați înalții oaspeți ro
mâni la Amman, precum și in cele
lalte locuri vizitate.

Toate ziarele publică largi relatări 
însoțite de fotografii de la vizita to
varășei Elena Ceaușescu împreună cu 
regina Alia la centrul medical „Re
gele Hussein", evidențiind primirea 
călduroasă ce li s-a făcut de către 
personalul medico-sanitar, de cursan
tele ce se pregătesc aici să devină 
asistente medicale.

Comentariile publicate în presa 

egipteană) : Excelență, daci nt 
puteți spune părerile dumnea
voastră despre declarația pre
ședintelui Sadat in legătură cu 
reluarea navigației prin Canalul 
Suez in lunile viitoare și ee 
importantă va avea acest lucru 
pentru activitatea comercială in
ternațională ?

RĂSPUNS : Nu pot decît să salut 
declarațiile si hotărîrile președinte
lui Sadat privind reluarea circula
ției prin Canalul Suez. In ge
neral. as dori să menționez că a- 
nreciez eforturile făcute de președin
tele Sadat pentru a se ajunge cit 
mai rapid la o soluție în conflictul 
din Orientul Mijlociu.

Fără îndoială că deschiderea Ca
nalului Suez va exercita o in
fluentă pozitivă, atît in ce privește 
desfășurarea activității pentru o so
luție politică în Orientul Mijlociu, 
cît si din punct de vedere economie 
— nu numai pentru Egipt, ci si pen
tru alte state ale lumii — și as dori 
să subliniez importanta acestei ac
țiuni și pentru țările din Europa.

Aș dori, in încheiere, să vă rog 
să transmiteți poporului prieten ior
danian salutul meu. al poporului ro
mân si cele mai bune urări de 
prosperitate și bunăstare ! (Aplauze).

iordaniană sînt unanime în elogierea 
personalității inalților oaspeți români, 
a politicii constructive a Republicii 
Socialiste România, contribuției țării 
noastre Ia promovarea principiilor noi 
de etică internațională, de înțelegere 
și colaborare între popoare.

Postul de radio Amman a transmis 
aproape continuu, în tot cursul zilei, 
relatări despre desfășurarea vizitei, 
subliniind importanța ei deosebită 
pentru relațiile dintre cele două țări 
și popoare. .

Televiziunea iordaniană a consacrat 
cea mai mare parte a programului 
său informativ prezentării tuturor 
momentelor vizitei, transmițînd nu
meroase imagini din cursul desfășu
rării lor.

Totodată, au fost prezentate pro
grame speciale dedicate României.

Reportajul vizitei a fost 
A realizat de :

Victor STAMATE 
Livîu RODESCU 
Crăciun IONESCU
Foto : Anghei PASAT

Scriitorii despre actualitatea socialiști a țarii

Multe legende vorbesc 
despre mîndria maramu
reșenilor și despre solida
ritatea lor cu toți cei care 
se ridicau împotriva ne
dreptăților sociale. Se spu
ne că pe haiducul Pintea 
l-ar fi ascuns, cu cal cu 
tot, în altarul unei bise
rici. Deși atît de săraci, 
cînd stăpînirea străină a 
pus un mare preț pe capul 
lui Pintea. oamenii l-au în
gropat de viu sub un deal 
de pietre pe cel ce tentat 
de bani voise să-1 vîndă. 
Se zice că Dealul lui Pin
tea din apropierea Văleni; 
lor ar marca locul acelei 
lntimplări. De aceea, de 
veacuri, oricine trece pe 
lîngă acel „deal" îl spo
rește aruneînd un bulgăr 
sau o piatră, în semn că 
în veci se pedepsește nu 
numai trădarea, dar chiar 
și gîndul trădării.

Asemenea oameni. 29 de 
țărani, pe drept cuvînt ur
mașii dacilor liberi, i-au 
înfruntat eroic și pe fas
ciști la Moisei. Si în acel 
memorabil ’44 acești moro- 
șeni s-au comportat ca ro
mâni dîrji și neînfricat!. 
Iubitori ai libertăților so-

și naționale, neo-

primind niciodată pe ni
meni și nerăbdînd să fie 
oprimați, aidoma versului 
eminescian ei și-au apărat 
„sărăcia și nevoile’și nea
mul".

După eliberare. Partidul 
Comunist Român avea 
să scoată la lumină, să 
dezvolte acest fond ome
nesc curat, de aur. dar 
pradă de secole unei groaz
nice înapoieri economice 
și uneori de civilizație, 
să-i salveze din sărăcie, 
boală, neștiință de carte.

Din acest meleag. „as
pra și săraca Sicilie a mea" 
(cum l-am denumit cu 
drag într-un vers), parti
dul, respectînd și dezvoi- 
tind tot ce era frumos și 
fertil în oameni și locuri, 
a făcut și din Maramureș 
o zonă care, cu pași mo- 
roșenești. adică repezi și 
mari, șe apropie de regiu
nile dezvoltate, moderni
zate ale tării.

Baia Mare este azi unul 
dintre marile orașe ale tă
rii, cu o industrie dezvol
tată, cu multe scoli. cu 
institute de invătămînt su
perior. cu o viață economi
că și social-culturală vie. 
. In Sighetu-Marmatiei.

peste o treime din oraș îl 
reprezintă cartierele noi 
ridicate in anii puterii 
populare.

Statul socialist a inves
tit fonduri importante pen

la Borșa funcționează și o 
mare uzină de prelucrare 
a minereurilor : s-a înfiin
țat un grup școlar pentru 
profesionalizarea cadrelor 
necesare sistemelor moder

Însemnări 
din Maramureș
tru ridicarea Maramureșu
lui. Ținîndu-se seama de 
materiile prime și de 
îndemînările localnicilor 
s-au deschis, de exemplu, 
întreprinderi cum este 
Complexul de prelucrare 
a lemnului din Sighet. s-a 
dat extindere activității le
gate de minerit, moderni- 
zîndu-se minele existen
te și deschizîndu-se alte
le no! In bazinul minier de

ne de exploatare. O ase
menea activitate valorifică 
în mod superior forța de 
muncă. Numărul muncito
rilor calificați a crescut in
credibil.

Țin bine minte că pe la 
noi casele, școlile, biseri
cile toate erau din lemn. 
Erau pitorești (amintirea 
mea le păstrează ca fru
moase din caie afară), dar 
nu tot atît de confortabile.

In acești ani, din munca 
lor răsplătită, adică din 
banii de care moroșenii au 
dus mai totdeauna lipsă, 
și-au ridicat case căldu
roase, sănătoase. foarte 
multe din cărămidă. Elec
trificarea tuturor satelor 
din Maramureș a adus, de 
asemenea, un plus de con
fort. de civilizație.

în fiecare sat școlile au 
fost ’fie reconstruite. fie 
construite din nou. In Ma
ramureșul ros înainte de 
atîtea boli nu mai există 
comună fără dispensar me
dical dotat cu tot ce tre
buie. Din păcate uneori nu 
este „dotat" cu doctori, 
pentru că unii absolvenți ai 
Facultății de medicină sînt 
„prea domnișori", cum îi 
numesc delicat cei de prin 
partea locului și refuză să 
vină să îngrijească sănă
tatea moroșenilor. numai 
pentru că sînt prea depar
te de Capitală sau pentru 
că pe splendida Vale a Izel 
Iernile sînt uneori ceva 
mai aspre.

Dar mai bine cele rele 
să se spele și să revenim 
la cele bune.

Pentru talentatele țesă
toare maramureșene s-a 
deschis la Sighet o mare 
întreprindere de tricota
je, „Unitatea", și dacă nu 
mă înșel aceasta, așa. ca 
să se știe cine sînt ele, fe
meile, și ce pot, și-au în
deplinit de pe acum sarci
nile pentru planul cincinal.

Am schițat doar cite 
ceva din portretul de azi 
al Maramureșului, fără a 
aminti proiectele îndrăz
nețe și frumoase de dez
voltare gîndite și pregătite 
de partid și direct de se
cretarul său general — to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Martor la asemenea rea
lități înțelegi bine versul 
popular al maramureșeni
lor : „Bine-mi pare că 
m-am scris / în partidul 
comunist". In încheierea 
acestor rînduri, ca moro- 
șan, ml-aș permite să mai 
amintesc și să completez 
un alt vers popular care 
sună : „Maramureș miti
tel / Multă dragoste în el" 
și căruia i-aș zice : „Mara
mureș mititel / Mult drag 
de partid în el" 1

Tlberlu UTAN

CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE 
1N PREAJMA INTRĂRII IN FUNCȚIUNE

Pe multe șantiere de construcții 
se Înregistrează în aceste zile rit
muri înalte de muncă în vederea 
reducerii termenelor de punere în 
funcțiune a capacităților de pro
ducție prevăzute în planurile de 
investiții.

• La ofelăria cu convertizoare 
bloc nr. 2 de la Galați, important 
obiectiv economic din cadrul com
binatului siderurgic, au și început 
probele de ansamblu la converti-, 
zorul nr. 1. Hala noii otelării este 
„pachetizată", ea incluzînd în con
strucția otelăriei propriu-zise hala 
de prelucrare a fierului vechi și 
hala de reparat oale. Prin adopta
rea noii soluții constructive au fost 
economisite peste 4 000 tone con
strucție metalică. Convertizoarele, 
melanjoarele, transfercarele, insta
lațiile lăncilor pentru insuflarea 
oxigenului, podurile rulante ș.a., 
respectiv majoritatea principalelor 
utilaje, sînt realizate în țară.

• Pe platforma industrială din 
Miercurea Ciuc a prins con
tur o importantă capacitate de 
producție : este vorbq de o fa
brică de mobilă, aflată în stadiu 
final de construcție. Constructorii 
și montorii consemnează la acest

obiectiv un avans de 30 de zile. In 
unele secții au și început probele 
mecanice, iar în altele sînt in curs 
de montaj ultimele mașini și uti
laje. Unitatea va produce anual 
13 000 garnituri de mobilă.

• La Șantierul naval Galați a in
trat în probe tehnologice, cu două 
săptămini mai devreme, fabrica de 
oxigen de 500 normal metri tubi 
oxigen pe oră, capacitate ce face 
parte din programul de dezvoltare 
a șantierului. Fabrica va asigura 
întreprinderii constructoare de nave 
Întreaga cantitate de oxigen nece
sară proceselor tehnologice.
• Cel dintîi cuptor al fabricii de 

articole de sticlărie pentru menaj, 
unitate aflată în construcție la Tg. 
Jiu. a primit botezul focului. Eve
nimentul acesta marchează intra
rea în probe a primei linii tehno
logice a unității. Potrivit angaja
mentului comun al constructorilor, 
montorilor si beneficiarului, tînărâ 
întreprindere va. elabora șarja 
inaugurală de sticlă pentru menaj 
in preajma zilei de 1 Mai.

(Agerpres)
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VIZITA IN iordania a PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU
Ceremonia semnării Declarației solemne comune, 

a Comunicatului comun și Acordului general 
de cooperare dintre România si Iordania

Ziua de miercuri, 16 aprilie, a 
marcat un moment de excepțională 
importanță în istoria relațiilor româ- 
no-lordaniene.

în seara acestei zile, la Palatul Ra- 
gadan, din Amman, a avut loc sem
narea de către președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele Hussein a De
clarației solemne comune, a Comu
nicatului comun româno-iordanian și 
a Acordului general de cooperare 
dintre România și Iordania.

Ora 20,00. în sala tronului, îm
podobită cu drapelele României si 
Iordaniei, intră cei doi șefi de stat 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
șl regina Alia.

în sală se află tovarășii Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru. George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, Vasile Pungan, Constantin Mi- 
tea, consilieri ai președintelui repu
blicii, Constantin Stanciu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Vasile Gîndilă, ambasadorul țării 
noastre la Amman.

Se află de față, de asemenea. Zeid

COMUNICAT COMUN 
româno-iordanian

1. Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu au 
efectuat o vizită oficială, de priete
nie în Regatul Hașemit al Iordaniei, 
la Invitația Maiestății Sale Hussein 
Ibn Talal, regele Regatului Hașemit 
al Iordaniei, și a Maiestății Sale re
gina Alia, in perioada 14—17 aprilie 
1975.

2. în timpul șederii în Iordania, 
distinșii oaspeți români au vizitat 
unele obiective economice, culturale 
și cu caracter social, precum și loca
litățile istorice Jerash și Petra.

3. înalților oaspeți români li s-a 
rezervat pretutindeni o primire deo
sebit de călduroasă și ospitalieră, 
simbol al relațiilor prietenești și al 
sentimentelor de stimă și prețuire re
ciprocă existente între România și 
Iordania.

4. Cu prilejul vizitei, președintele 
Nicolae Ceaușescu și Maiestatea Sa 
regele Hussein Ibn Talal au avut 
convorbiri oficiale, la care au parti
cipat din partea română : Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guver
nului ; George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe ; Vasile Pungan 
și Constantin Mitea, consilieri ai 
președintelui : Vasile Gindilă. amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia in Regatul Hașemit al Iordaniei ; 
Constantin Stanciu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, și 
Marcel Dinu, director în Ministerul 
Afacerilor Externe. La convorbiri, 
din partea iordaniană au participat : 
Alteța Sa Regală prințul Mohamed, 
reprezentantul personal al Maiestății 
Sale regele Hussein, Zeid Rifai, 
prim-ministru, ministrul afacerilor 
externe și al apărării ; Mudar Bad
ran. șeful Curții Regale Hașemite ; 
Alteța Sa prințul Ra’ad Bin Zeid, 
ministrul Curții Regale Hașemite ; 
Thogan Hindawi. ministrul educa
ției ; Raja’i Mu’Asher, ministrul co
merțului și industriei ; Hanna Odeh. 
președintele Consiliului National al 
Planificării ; Hasan Ibrahim, secre
tar general al Ministerului Afaceri
lor Externe, și Hani Khasawneh, 
ambasadorul Regatului Hașemit al 
Iordaniei în Republica Socialistă 
România.

5. în timpul convorbirilor, desfă
șurate într-o atmosferă de caldă prie
tenie, cordialitate și înțelegere mu
tuală, cei doi șefi de stat s-au infor
mat reciproc asupra preocupărilor 
principale ale țărilor lor in procesul 
de dezvoltare istorică și socială.

6. Președintele Nicolae Ceaușescu 
a dat o înaltă apreciere rezultatelor 
obținute de Iordania în toate dome
niile, sub conducerea dinamică a 
Maiestății Sale regele Hussein, și in 
special eforturilor întreprinse de Ior
dania pentru realizarea unei păci 
trainice si durabile în Orientul Apro
piat si în lume.

7. Maiestatea Sa regele Hussein 
Ibn Talal a dat o înaltă apreciere 
succeselor obținute de România în 
dezvoltarea sa multilaterală, precum 
si politicii sale externe principiale 
si active, promovată sub conducerea 
dinamică a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. în interesul păcii, al în
țelegerii și cooperării internaționale.

8. Cei doi șefi de stat au constatat 
cu deosebită satisfacție evoluția fa
vorabilă a relațiilor româno-iorda
niene, îndeosebi după vizita de prie
tenie întreprinsă în România, la în
ceputul anului 1974, de Maiestatea 
Sa regele Hussein. Ei au evidențiat 
existenta a noi posibilități pentru 
lărgirea și diversificarea acestor re
lații în domeniile politic, economic, 
social, tehnic, cultural și științific, 
în interesul reciproc al celor două 
popoare.

9. Cei doi șefi de stat au căzut de 
acord ca, în viitor, comisia mixtă 
guvernamentală de cooperare econo
mică si tehnico-știintifică să se în
trunească de două ori pe an, alter
nativ, la Amman și la București. Ei 
au fost, de asemenea, de acord ca 
sesiunea viitoare a acestei comi
sii să aibă loc la Amman, in cursul 
următoarelor două luni, cu scopul de 
a elabora căile și metodele concrete 
pentru traducerea în viată a proiec
telor incluse în programul comun 
de lucru privind cooperarea econo
mică si tehnică, program convenit in 
cursul vizitei. Cei doi șefi de stat au 
hotărit înființarea unei societăți 
mixte pentru comercializarea produ
selor. cu sediul ’la Amman, si a unei 
societăți mixte în domeniul cerce
tării. explorării si exploatării petro
lului. Ei au indicat autorităților com
petente din țările lor să acționeze 
in consecință. în vederea finalizării

NICOLAE CEAUȘESCU HUSSEIN IBN TALAL
Amman. 16 aprilie 1975 

Rifai, prim-ministru, ministru de ex- 
tferne și al apărării, Mudar Badran, 
șeful Curții Regale, dr. Raja’i Mu’As- 
her, ministrul comerțului și indus
triei, Thogan Hindawi, ministrul e- 
ducatiei, Hanna Odeh, președintele 
Consiliului Național al Planificării, 
Hani Khasawneh, ambasadorul Ior
daniei la București, alte persoane ofi
ciale române și iordaniene.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
Maiestatea Sa regele Hussein sem
nează Declarația solemnă comună. 
Cei doi șefi de stat semnează apoi 
Comunicatul comun și Acordul gene
ral de cooperare.

După semnare, cei doi șefi de stat 
își string mîinile îndelung, se felicită 
reciproc, se îmbrățișează în aplauzele 
întregii asistențe.

★
în aceeași zi, Zeid Rifai, primul 

ministru al Iordaniei, și Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
au semnat :

— Program de lucru privind coo

aranjamentelor privind înființarea 
celor două societăți comune.

10. Ca expresie a dorinței recipro
ce de dezvoltare în continuare a re
lațiilor de prietenie și cooperare din
tre România și Iordania, președin
tele Nicolae Ceaușescu și regele 
Hussein Ibn Talal au semnat un a- 
cord general de cooperare. în același 
timp, următoarele acorduri au' fost 
semnate de inalte personalități din 
România și Iordania : program de 
lucru privind cooperarea economică 
dintre guvernele Republicii Socialis
te România și Regatul Hașemit al 
Iordaniei, memorandum privind re
lațiile comerciale, acord cultural, 
program de schimburi culturale, a- 
cord fitosanitar, memorandum pri
vind lucrările geologice și de exploa
tare a fosfaților. De asemenea, in 
timpul vizitei s-a procedat la schim
bul Instrumentelor de ratificare în
tre reprezentanții celor două țări, 
pentru următoarele acorduri semna
te anterior : acord comercial, acord 
de cooperare economică și tehnică și 
acord de cooperare în domeniul pe
trolier.

11. Cei doi șefi de stat, animați de 
dorința de a răspunde aspirațiilor de 
pace, apropiere și înțelegere între 
popoarele român și iordanian, au 
semnat o Declarație solemnă co
mună care consemnează principiile 
ce stau la baza relațiilor bilaterale, 
precum și a relațiilor lor cu toate 
celelalte țări.

12. Procedînd la un larg schimb de 
păreri privind situația internaționa
lă. cei doi șefi de stat au subliniat 
rolul activ al țărilor mici și mijlocii 
în democratizarea relațiilor inter
statale, instaurarea unui climat de 
pace, justiție și securitate în lume 
și în dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare între toate națiu
nile, în realizarea unei ordini eco
nomice și politice internaționale noi. 
în creșterea influentei forțelor păcii 
și progresului în lume.

13. Cei doi șefi de stat s-au pro
nunțat pentru promovarea unui curs 
nou în viața internațională, care să 
așeze raporturile interstatale pe res
pectarea și aplicarea strictă a nor
melor și principiilor universal vala
bile ale dreptului internațional : in
dependența și suveranitatea naționa
lă, deplina egalitate în drepturi a 
statelor, neamestecul în treburile 
interne ale altor state, integritatea 
teritorială și inviolabilitatea frontie
relor, inadmisibilitatea dobindirii de 
teritorii prin forță, nerecurgerea la 
utilizarea forței sau a amenințării cu 
forța, reglementarea pașnică a dife
rendelor internaționale, garantarea 
dreptului sacru al fiecărui popor de 
a fi stăpin pe destinele sale și a 
dreptului fiecărei națiuni de a par
ticipa la rezolvarea problemelor in
ternaționale de interes comun.

14. Cei doi șefi de stat au subliniat 
că țările și popoarele lor sint de
terminate să acționeze cu fermitate 
și inalt spirit de răspundere, alături 
de toate forțele iubitoare de pace 
din lume, pentru consolidarea cursu
lui destinderii, pentru soluționarea 
pe calea tratativelor a problemelor 
internaționale litigioase.

15. Cei doi șefi de stat și-au mani
festat deosebita preocupare față de 
adîncirea decalajului dintre țările 
dezvoltate și cele în curs de dezvol
tare. Ei au fost de acord că lichi
darea acestui decalaj impune o vi
ziune nouă în relațiile economice și 
politice internaționale, instaurarea 
unei noi ordini economice mondiale, 
care trebuie să aibă in vedere echi
librarea nivelului de dezvoltare eco- 
nomico-socială a tuturor țărilor șl 
ajungerea la soluții echitabile pentru 
problemele economice și financiare 
mondiale.

16. Cei doi șefi de stat au exami
nat problema Orientului Apropiat, 
exprimindu-și îngrijorarea față de 
situația gravă din regiune. Ei au 
subliniat că menținerea sub ocupație 
militară a teritoriilor arabe luate de 
Israel în 1967 generează o perma
nentă situație de încordare, amenin
ți nd pacea și securitatea în zonă și 
în întreaga lume.

17. Cei doi șefi de stat au fost de 
acord că realizarea unei păci juste 
și durabile in Orientul Apropiat ne
cesită retragerea imediată a trupelor 
israeliene din teritoriile arabe ocu
pate în 1967, restabilirea drepturilor 
naționale legitime ale poporului pa- 
lestinean, inclusiv a dreptului său la 
autodeterminare, precum și garan
tarea integrității teritoriale, indepen
denței și suveranității tuturor state
lor din zonă, cu aplicarea strictă a 
rezoluțiilor Adunării Generale a 
O.N.U. și ale Consiliului de Securi
tate în acest domeniu. Ei au hotărit 

perarea economică intre Republica 
Socialistă România și Regatul Hașe- 
mit al Iordaniei ;

— Memorandum privind schimbu
rile comerciale.

Primul ministru Zeid Rifai și mi
nistrul afacerilor externe George 
Macovescu au semnat :

— Acordul cultural ;
— Programul de schimburi cultu

rale ;
— Acordul fitosanitar ;
— Schimbul instrumentelor de ra

tificare pentru acordul comercial, 
acordul de cooperare economică și 
tehnico-științifică și acordul de coo
perare în domeniul petrolier, semna
te la Amman. în noiembrie 1968.

Constantin Stanciu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, și 
N. A. Rasheeh, președintele Compa
niei iordaniene de fosfați, au sem
nat un memorandum privind lucră
rile geologice și de exploatare a fos- 
faților.

să mențină contacte permanente în 
efortul lor comun de a se ajunge la 
o pace justă și durabilă în Orien
tul Apropiat și să procedeze la. con
sultări bilaterale ori. de cite ori este 
nevoie.

18. Cei doi șefi de stat au efectuat 
un schimb de păreri in legătură cu 
situația actuală din Europa și au 
subliniat importanța Conferinței ge- 
neral-europene pentru securitate și 
cooperare, care trebuie să conducă 
la stabilirea unei colaborări egale 
între toate națiunile continentului 
și să garanteze fiecărei națiuni eu
ropene dreptul la dezvoltare liberă 
și securitate deplină. Ei au fost de 
acord că securitatea europeană pre
zintă un interes deosebit nu numai

. pentru țările acestui continent, ci și 
pentru întreaga lume.

19. Cei doi șefi de stat și-au ex
primat îngrijorarea față de situația 
existentă în prezent in Cipru. Ei s-au 
pronunțat în favoarea unei reglemen
tări urgente și juste a problemei ci
priote, care să ia în considerație 
drepturile legitime ale celor două co
munități ale insulei.

20. Cei doi șefi de stat au eviden
țiat cu satisfacție că în ultimul timp 
au fost repurtate succese de seamă 
de către mișcările de eliberare națio
nală în lupta lor de cucerire a inde
pendenței și suveranității naționale a 
țărilor lor. Ei consideră că lichidarea 
definitivă a colonialismului, neocolo- 
nialismului, apartheidului și a altor 
forme de discriminare rasială consti
tuie una din sarcinile cele mai impor
tante ale lumii contemporane.

21. Cei doi șefi de stat s-au pro
nunțat cu fermitate pentru instaura
rea unei păci trainice în Indochina, 
pentru respectarea drepturilor tutu
ror popoarelor din această regiune 
de a-și soluționa în mod independent 
problemele, fără amestec străin.

22. Cei doi șefi de stat au fost de 
acord că o pace trainică în lume 
poate fi asigurată numai dacă vor fi 
luate măsuri concrete și eficiente 
îndreptate spre încetarea cursei înar
mărilor, eliminarea blocurilor mili
tare opuse, realizarea dezarmării ge
nerale și, în primul rind, a dezarmă
rii nucleare și s-au pronunțat pentru 
realizarea de zone denuclearizate în 
diferite regiuni ale lumii.

23. Cei doi șefi de stat au suhli- 
niat importanța pe care țările lor o 
acordă perfecționării activității Or
ganizației Națiunilor Unite și a efica
cității rolului acesteia în menținerea 
păcii în lume, promovarea normelor 
dreptului internațional in relațiile 
dintre țări, democratizarea relațiilor 
internaționale, precum și în soluțio
narea tuturor problemelor complexe 
economice și politice, in interesul tu
turor popoarelor. Ei au căzut de 
acord să fie intensificate consultările 
și să fie dezvoltată cooperarea dintre 
cele două țări în cadrul O.N.U. și al 
altor organizații internaționale.

24. Cei doi șefi de stat au reliefat 
cu satisfacție faptul că vizita actuală 
a președintelui Republicii Socialiste 
România în Iordania, ca și vizita 
Maiestății Sale regele Hussein în 
România, din ianuarie 1974, consti
tuie contribuții deosebit de impor
tante la dezvoltarea relațiilor priete
nești dintre cele două țări și popoare, 
servind, în același timp, cauzei păcii 
și înțelegerii între toate națiunile.

25. Președintele Nicolae Ceaușescu 
și Maiestatea Sa regele Hussein Ibn 
Talal au subliniat importanța schim
burilor de vizite și a contactelor di
recte pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări. în această pri
vință. au căzut de acord să mențină 
contacte, permanente între ei și să 
se intîlneaSSă periodic. De asemenea, 
ei au convenit să promoveze reali
zarea de întilniri si de schimburi 
de vizite la nivel de prim-miniștri 
ai celor două guverne, de miniștri ai 
afacerilor externe si alte înalte ofi
cialități din România si Iordania.

26. Președintele Nicolae Ceaușescu 
Si tovarășa Elena Ceaușescu au adre
sat sincere mulțumiri si aprecieri 
Maiestății Sale regele Hussein Ibn 
Talal si Maiestății Sale regina Alia 
pentru prietenia și calda ospitalitate 
care le-au fost rezervate în timpul 
vizitei în Iordania, atît lor. cît și 
celorlalte personalități române care 
i-au însoțit.

27. Președintele Nicolae Ceaușescu 
si tovarășa Elena Ceaușescu au 
transmis Maiestății Sale regele Hus
sein Ibn Talal și Maiestății Sale re
gina Alia invitația cordială de a vi
zita Republica Socialistă România. 
Invitația a fost acceptată cu plăce
re. data vizitei urmînd a fi stabilită 
ulterior.

în timpul banchetului oficial

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)
tate. Iată de ce aș dori să mențio
nez cu multă satisfacție că am 
obținut, în aceste trei zile, rezul
tate deosebit de pozitive și sint 
convins că ele vor fi în folosul 
ambelor noastre popoare.

Am discutat un cerc larg de pro
bleme internaționale — și despre 
Orientul Mijlociu, și despre Euro
pa, și despre Sud-Estul Asiei, și 
despre Africa. în Declarația solem
nă sint cuprinse pe larg pozițiile 
noastre comune cu privire la pro
blemele internaționale. Nu doresc 
să mă mai refer acum la ele. Ceea 
ce aș dori să menționez este fap
tul că am constatat dorința comu
nă ca problemele complexe ale 
vieții internaționale să fie soluțio
nate pe calea tratativelor pașnice, 
în interesul tuturor popoarelor, al 
colaborării și păcii internaționale.

în toastul de. acum trei zile v-ați 
referit la cheltuielile militare pe 
care trebuie să le facă statele lu
mii. într-adevăr, trebuie să spun 
că această cursă a înarmărilor, 
creșterea an de an a cheltuielilor 
militare — care, în 1974, au depă
șit 250 miliarde dolari — apasă 
greu pe ^umerii tuturor popoarelor 
și creează o primejdie tot mai mare 
pentru pacea și chiar pentru civi
lizația omenirii. Dar în afară de 
aceste sute de miliarde de dolari 
cheltuiți pentru înarmare sînt con
centrate în același scop uriașe forțe 
ale oamenilor de știință din întrea
ga lume, este concentrată tehnica 
cea mai înaintată. Dacă numai o 
parte din aceste fonduri, din forța 

Moment după semnarea documentelor oficial#

oamenilor de știință și din teh
nica modernă ar fi destinate ajuto
rării țărilor slab dezvoltate s-ar 
putea obține rezultate însemnate pe 
calea lichidării mai rapide a actua
lului decalaj dintre țările avansate 
și cele rămase în urmă, s-ar putea 
pune, mai .curînd capăt împărțirii, 
lumii în țări bogate și țări sărace. 
Iată de ce considerăm că, odată cu 
preocuparea pentru soluționarea 
conflictelor pe calea tratativelor 
pașnice, se impune să fie intensifi
cate eforturile pentru înfăptuirea 
dezarmării și, în primul rînd, a 
dezarmării nucleare.

Doresc, încă o dată, să exprim 
preocuparea continuă a României 
pentru creșterea rolului Organiza
ției Națiunilor Unite, ca factor tot 
mai important în realizarea unei 
colaborări pe baze democratice, al 
participării tuturor statelor lumii, 
indiferent de mărime, la soluționa
rea problemelor internaționale.

Așa cum am înscris în Declara
ția solemnă și în Comunicatul co
mun, țările noastre pot și vor in
tensifica colaborarea dintre ele, 
precum și cu alte state pentru a 
contribui la soluționarea proble
melor complexe internaționale. 
Iată de ce doresc ca și în ce pri
vește problemele internaționale să 
exprim satisfacția mea pentru con
cluziile la care am ajuns cu pri
vire Ia colaborarea dintre țările 
noastre. Desigur, România și Ior
dania nu sînt țări mari, dar dacă 
vor acționa cu fermitate și hotărî- 
re, în strînsă legătură cu alte state, 
ele pot aduce o contribuție impor
tantă la cauza păcii internaționale. 

în acest spirit doresc să exprim 
dorința mea, a poporului român, 
ca între guvernele și popoarele 
noastre să se dezvolte o solidaritate 
tot mai activă și pe plan interna
țional.

Preocupîndu-se de dezvoltarea 
economico-socială, țările noastre 
pot aduce o contribuție la dezvol
tarea economică a lumii, la reali
zarea unei ordini noi economice, la 
dezvoltarea civilizației, a științei și 
culturii. Istoria demonstrează — și 
aici, in Iordania, și peste tot în 
lume — că nu mărimea unei țări 
a fost sau este hotărâtoare în dez
voltarea civilizației, ci capacitatea 
fiecărui popor de a-și însuși ce este 
nou, de a promova cu grijă cuceri
rile științei — și atunci poate fi un 
popor mare în această complexi
tate a omenirii ! (Aplauze).

Deci să ne unim eforturile pen
tru a pune cuceririle științei și cul
turii în slujba popoarelor noastre, 
în slujba omenirii, să crească con
tribuția popoarelor noastre la ci
vilizația universală.

Toastul Maiestății Sale 
regele Hussein

(Urmare din pag. I)

Noi vă mărturisim că vom fi 
deosebit de fericiți — eu și soția 
mea, Alia — să dăm curs invita
ției de a vizita frumoasa dumnea
voastră țară prietenă intr-un timp 
cît mai scurt posibil. Vom veni 
împreună cu aceleași sentimente 
de dragoste care le-ați găsit aici 
din partea poporului nostru. Vrem 
să * exprimăm admirația pen

Cu această .convingere doresc, 
încă o dată, să exprim bucuria și 
satisfacția noastră pentru rezulta
tele vizitei în țara dumneavoastră, 
ale convorbirilor pe care le-am a- 
vut împreună, dragă prietene. Sper 
că, împreună cu regina Alia, veți 
da curs invitației noastre de a veni 
cît mai curînd în România, de a fi 
oaspeții noștri dragi. (Aplauze).

Mîine vom părăsi țara dumnea
voastră, ducînd cu noi în România 
cele mai frumoase amintiri despre 
țara și poporul dumneavoastră, față 
de care poporul român nutrește 
cele inai sincere sentimente de prie
tenie și prețuire.

Doresc, în încheiere.' să urez po
porului prieten iordanian succese 
tot mai mari în dezvoltarea sa eco
nomico-socială, multă fericire și 
bunăstare !

Să se întărească prietenia dintre 
poporul român și poporul iorda
nian !

Să triumfe pacea și colaborarea 
Internațională ! (Aplauze prelun
gite).

tru dumneavoastră și doamna 
Ceaușescu și să vă urăm multe 
succese pentru continua dezvoltare 
a relațiilor dintre țările noastre.

De asemenea, doresc să salut 
cu căldură delegația care v-a în
soțit.

Sînt convins că raporturile din
tre noi se vor dezvolta în folosul 
popoarelor noastre.

Vă mulțumim încă o dată 1 
(Aplauze).
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DIVERS
Dispariție 
misterioasă

Avînd nevoie de niște acte, 
economistul Dragoș Capcelea, 
de la casa de ajutor reciproc a 
Consiliului județean al sindica
telor Prahova, s-a dus să le ia 
dintr-un dulap aflat, pe post de 
fișet, pe holul de lingă birou. 
Dar dulapul — ia-1 de unde 
nu-i. L-a căutat peste tot, 
dar degeaba. Omul a in
trat în panică : în dulap 
se aflau documente șl bani. 
După cîteva zile a apărut lingă 
lift — ca-n filme ! — un miste
rios sac de polietilenă. Și, în 
sac, toate documentele și toți 
banii care se aflau în dulapul 
dispărut. Plus un bilet pe care 
scria 1 „Caută dulapul, că e 
obiect de inventar". întrucît 
a dispărut de 1 aprilie, cineva 
i-a spus că 1 s-o fi tras o păcă
leală. Altcineva — că 1 s-a dat 
o lecție de vigilență. Totuși, nu 
e vorba de un ac, ci de un dita
mai dulap. Poate-1 ajută miliția 
să-i dea de urmă, că doar 
fi Intrat în pămînt„.

Mitică și 
luminările

n-o

intr-o noapte. Mitică Nicolae 
din Zămești (Neamț) a visat 
că se făcuse popă. Dimineața 
i-a povestit visul unui amic, dar 
acesta l-a sfătuit să-și scoată 
popia din cap, pentru că mai 
visase el odată cai verzi pe pe
reți și fusese condamnat. Dar 
ți-ai găsit! M. N. și-a făcut 
rost de straie popești si de o 
dugheană pe care a botezat-o 
„făcătoare de minuni". Si astfel 
„popa Mitică" s-a lansat într-o 
mare afacere cu vinzarea lumi
nărilor. După ce credulii le 
cumpărau și le aprindeau pe 
loc, Mitică făcea un fel de.., 
hopa Mitică, și luminările se 
stingeau, după care se revin
deau la alți creduli, sau se_ re
topeau, și iar se vindeau, 
năzi, Mitică s-a trezit cu 
„Tonta necredinciosul", în 
toana unui milițian, care 
făcut un inventar, găsindu-l cu 
un „stoc supranormativ" de 100 
kg ceară și 19 000 de luminări. 
După care Mitică a văzut că și 
visul cu popia s-a stins ca o 
luminare, fiind „răspopit" pen
tru doi ani și jumătate de-acum 
încolo.

Servieta

Deu- 
un 

per
i-a

de la gară
Ion Domnescu și Constantin 

Bălăiță Castravete, de la între
prinderea de industrie locală 
Buzău, au fost amendați con
travențional conform Legii 
23/1971. Din ce cauză 7 Din 
cauză că, trimiși de întreprin
dere cu treburi prin București, 
în loc să aibă grijă de o ser
vietă doldora cu documente, 
care constituiau secrete de ser
viciu, s-au dus în Gara de Nord, 
au luat în primire una din case
tele în care se păstrează gea
mantane, au vîrît-o înăuntru, 
și-au notat cifrul, după care au 
plecat la plimbare cu mîinile 
în buzunare. Numai că cifrul și 
l-a „notat" și un răufăcător, 
astfel că, după plecarea lor, a 
plecat și el cu servieta la sub
suoară. Mare i-a fost însă mi
rarea cînd, în loc de bani, cum 
se aștepta, a găsit în ea numai 
dosare și hîrtii. Pentru el, fără 
valoare. în schimb, cei doi au 
plătit neglijența lor cu vîrf și 
Îndesat.

Vagonul
5 bis

Vagonul 5 bis, pentru care se 
vlnduseră bilete din stația C.F.R. 
Cluj-Napoca, a figurat numai in 
diagramă, nu și în garnitura ac
celeratului 322 cu plecarea spre 
București in seara de 9 aprilie. 
Din această cauză — ne scrie 
Aurel Mârza, din Cluj-Napoca 
— toți cei 50—60 de călători cu 
bilete pentru vagonul 5 bis au 
început să-și caute cite un col
țișor în alte vagoane. Dar și 
alții, din alte vagoane, isi cău
tau locurile, pentru că una scria 
pe tichete și alta era situația în 
compartimente. Ba. mai mult : 
cine plătise bilet de clasa I s-a 
trezit in vagoane de clasa a 
Il-a, și invers. Si uite așa, toa
tă noaptea, nimeni n-a avut 
liniște, fiecare iși revendica un 
loc sau altul, toți aveau drepta
te (după tichete). dar toate ti- 
chetele erau anapoda. Apropo 
de vagonul 5 bis : așteptăm un 
răspuns exact pe adresa noas
tră exactă. Fără „bis", că alta 
nu există l

Meci
cu revanșă

La o săptămină după 
meci disputat între echipele

SEMĂNATUL PORUMBULUI
Pe ogoare, ca și în planuri

După cum s-a anunțat In ziarul de ieri, pină la 15 aprilie au fost 
însămînțate cu porumb peste 1 100 000 de hectare. Cu actuala dotare 
a unităților agricole și folosind din plin timpul de lucru, există con
diții- — după cum se apreciază la Ministerul Agriculturii — ca în ju
dețele din sudul țării semănatul să se încheie pînă la 20 aprilie, ur- 
mînd ca în cursul săptămînii viitoare să se termine și In celelalte 
zone. Cît ați însămînțat pînă acum 7 Ce întreprindeți pentru grăbirea 
lucrărilor 7 Cînd veți încheia semănatul porumbului 7 Iată tema rai- 
dului-anchetă întreprins de corespondenții noștri din județele Teleor
man, Olt și Iași.

în acest an, cooperativele agricola 
din JUDEȚUL TELEORMAN au pla
nificat să cultive cu porumb peste 
115 000 ha. Potrivit datelor centrali
zate la direcția agricolă pină miercuri, 
16 aprilie, au fost însămințate cu po
rumb peste 90 000 hectare în unită
țile cooperatiste și peste 15 000 hec
tare în I.A.S. Există reale posibilități
— după cum ni s-a spus la direcția 
agricolă — ca această lucrare să fie 
terminată In cel mult 2—3 zile. în 
prezent, terenul este pregătit, ceea 
ce asigură front de lucru mecaniza
torilor și cooperatorilor cu cel mult 
1—2 zile înainte de însămînțate.

Să vedem care este situația în te
ren. Cooperativele agrioole din Meri- 
șani, Dobrotești, Beciu, Conțești, 
„Dunărea“-Zimnicea, Drăgănești de 
Vede, Vedea și altele au terminat 
semănatul porumbului. Mai avan
sate Sînt unitățile agricole din ca
drul consiliilor interoooperatiste Bu- 
zescu, Orbească, Tătărăști, Ciolăneștl 
și Dobrotești, care au semănat po
rumbul în proporție de 51—64 la sută 
față de sarcinile planificate. „La 
cooperativa agricolă din Furculeștl
— ne spune președintele Nicolae Că
lin — mecanizatorii, cooperatorii, 
specialiștii folosesc din plin Întreaga 
zi-lumină. Astfel, în numai 7 zile am 
reușit să lnsămînțăm 1 030 ha. Spe
cialiștii au fost permanent în cîmp, 
dind mecanizatorilor indicațiile nece
sare pentru a executa lucrările în 
condiții corespunzătoare". (Ion Toa- 
der).

Din cele 120 000 ha prevăzute a se 
cultiva în acest an în coopera
tivele agricole din JUDEȚUL OLT 
au fost însămînțate 60 la su
tă. Viteza planificată de 10 000 ha 
pe zi se realizează, iar în ultimele 
zile chiar se depășește. Există deci 
condiții ca pînă la sfîrșitul acestei 
săptămîni semănatul să se încheie. 
De altfel, unele cooperative agricole 
în care timpul bun de lucru, trac
toarele și mașinile agricole au fost 
bine folosite — Fărcașele, Sprînce- 
nata. Bușea, Mogoșești, Negreni, Po- 
boru și altele — au încheiat semă
natul porumbului pe toate suprafe
țele prevăzute.

Și în alte unități se înregistrează 
viteze mari la semănat, peste nivelul 
celor prevăzute. Pentru intensifica
rea în continuare a ritmului de 
lucru, biroul comitetului județean de 
partid a hotărît ca, din unitățile care

BINE!

au încheiat lnsămințarea porumbului 
sau mai au puține suprafețe de se
mănat, să se trimită tractoare cu se
mănători în unitățile rămase în 
urmă, astfel ca în 5—6 zile bune de 
lucru această lucrare să se Încheie 
ne toate suprafețele planificate. 
(Emilian Rouă).

Raid-anchetă in județele

Teleorman, Olt și lași

Plnâ la 15 aprilie In JUDE
ȚUL IAȘI au fost lnsămlnța- 
te cu porumb 26 628 ha din cele 
77 500 ha planificate In cooperati
vele agricole și 2 300. ha din cele 
9 582 ha prevăzute în I.A.S. Ritmul 
de lucru este în creștere și se apre
ciază că, pe măsura reîncălzirii so
lului, se va atinge și chiar depăși 
viteza prevăzută în programul întoc
mit de direcția agricolă. De altfel, în 
numeroase cooperative agricole, prin- 
tr-o temeinică organizare a muncii, 
»-au și însămînțat suprafețe aprecia-

bile. La cooperativa din comuna Bi
volari, de exemplu, pe inginerul șef 
Gheorghe Hristea l-am găsit în cîmp, 
urmărind cu atenție ca semănătorile 
să nu piardă nici o clipă după ce po- 
lidiscurile au pregătit terenul. In a- 
ceastă unitate se însămințează zilnic 
aproximativ 100 hectare cu porumb, 
această lucrare fiind efectuată pînă 
la 15 aprilie pe 690 ha din cele 1072 
ha planificate. în avans cu semăna
tul porumbului se află și cooperati
vele agricole Belcești — 710 ha, 
Cotnari — 375 ha, Totoești — 490 ha, 
Șipote, Țigănași, Grozeștii Holbo- 
ca și altele, din zona de sud-est a 
județului. Sînt însă și unități din a- 
ceastă zonă unde semănatul nu a 
decurs în ritmul necesar. La coope
rativa din Andreșeni, vecină cu aceea 
din Bivolari, s-au însămînțat cu po
rumb numai 400 ha din cele 1208 ha 
planificate, iar la Trifești, o altă uni
tate vecină cu cea din Bivolari, abia 
s-au însămînțat 236 hectare din 851. 
Semănatul porumbului nu se desfă
șoară în ritm satisfăcător nici în 
unele Întreprinderi agricole de stat. 
Astfel, la I.A.S. Popricani au fost in- 
sămînțate numai 340 ha din 2434 ha 
planificate ; Miroslava — 505 ha din 
1755 ha. Strunga — 85 ha din 696 
hectare.

„Măsurile luate în ultimele zile au 
Impulsionat ritmul semănatului și în 
aceste unități, ceea ce a făcut ca pe 
ansamblul județului să se ajungă, în 
cursul zilei de 15 aprilie, la un ritm 
de aproape 3500 ha zilnic. Există po
sibilități ca viteza zilnică să ajungă 
la 5500 ha, pentru ca pînă Ia 25 apri
lie să se încheie semănatul porum
bului și în județul nostru" — preci
zează inginerul Adrian Ionel, director 
adjunct al direcției agricole județene. 
(Manole Corcacil.

a I.A.S. Afumați,
Timpul prielnic a favorizat începerea mai devreme a semănatului șl la cultura porumbului. La ferma Mâineasca

• - - • județul Ilfov, de pildâ, însâmînțârile se desfășoară de zor Foto: N. Buică

W:

ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI

S-a încheiat semănatul
DROBETA TURNU-SEVERIN (Co

respondentul „Scînteii", Virgil Tăta- 
ru). Ca urmare a unei judicioase or
ganizări a muncii, folosirii cu randa
ment maxim a tractoarelor, semănă
torilor și celorlalte mașini, a orelor 
bune de lucru în cîmp, ieri (16 apri
lie) lucrătorii ogoarelor mehedințene 
au raportat Încheierea însămînțării 
porumbului.

într-o telegramă adresată cu acest 
prilej Comitetului Central al parti
dului. tovarășului Nicolae Ceaușescu 
se spune, între altele : Comuniștii, 
noi toti cel care trăim și muncim în 
acest colț de țară, dăm glas și cu 
acest prilej înaltelor noastre senti
mente de stimă și respect față de 
dumneavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu — e-

minent fiu al poporului, personalitate 
proeminentă a vieții politice inter
naționale, militant neobosit pentru 
cauza socialismului si comunismului, 
pentru făurirea pe planeta noastră 
a unei lumi mai bune și mai drep
te — și asigurăm conducerea parti
dului, pe dumneavoastră personal, 
că nu ne vom precupeți eforturile, 
că vom munci cu dăruire și răspun
dere comunistă pentru înfăptuirea 
obiectivelor din grandiosul program 
stabilit de Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Român, pentru 
continua înflorire și propășire a 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România, pentru creșterea 
prestigiului națiunii noastre socia
liste.

LA CORABIft

S-a inaugurat un mare
magazin universal

SLATINA (Corespondentul 
„Scînteii", Emilian Rouă). — 
La Corabia a fost inaugurat un 
mare magazin universal — Su- 
percoop (în fotografia de jos). 
Amplasat în centrul orașu
lui, magazinul — care are 
o suprafață comercială de 5 000 
metri pătrati — a fost dat în fo
losință cu două luni înainte de 
termenul planificat. Supercoopul 
are o alimentară cu autoservire, 
cofetărie, restaurant și bar de 
zi ; în celelalte raioane se des
fac țesături de bumbac, lină și 
mătase, covoare, încălțăminte, 
confecții și tricotaje pentru 
copii, jucării, articole de faianță 
Si porțelan, confecții și tricotaje 
pentru bărbați și femei. încălță
minte, galanterie etc. Se apre
ciază că aici sînt expuse peste 
5 000 de articole — de la ace de 
cusut pînă la frigidere și tele
vizoare. Servirea cumpărătorilor 
este asigurată de aproape 100 
lucrători, în mare majoritate 
pregătiți la școala de coopera
ție din localitate. Prin expu
nerea deschisă a mărfurilor și 
introducerea autoservirii In 
toate raioanele, prin gama va
riată a produselor, magazinul de 
la'Corabia este o unitate repre
zentativă în rețeaua comercială 
a cooperației de consum.

SCHIMBUL DE OPINII
în sesiunile științifice

ale studenților

Apelul Hunedoarei
a găsit ecou

un 
de 

fotbal din Săliște și Mag (Si
biu), săliștenii întorceau vizita 
vechilor „rivali" In jocul cu ba
lonul rotund. Au cîștigat, pe 
merit, tot fotbaliștii din Săliște, 
apoi au pornit spre casă. La ie
șirea din satul Mag s-au po
menit atacați de aceiași „ri
vali", care au ținut să facă ceea 
ce nu reușiseră pe terenul de 
fotbal : să-i bată. în încăiera
rea produsă, un tînăr. Ilie Mar- 
cu, a fost grav lovit. Transpor
tat de urgentă la un spital din 
Sib'iu, cu toată intervenția me
dicilor, n-a mai putut fi salvat.

Rubricd redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 

,Scînteii"

Nu de mult s-a încheiat se
siunea cercurilor științifice studen
țești, desfășurată la Institutul agro
nomic din București, la care au luat 
parte și studenți ai institutelor agro
nomice din Iași și Timișoara. 
Timp de două zile, In cadrul 
a 5 secții au fost prezentate cir
ca 200 de comunicări, la elaborarea 
cărora au luat parte, sub îndrumarea 
cadrelor didactice, peste 330 de stu
denti. Acest volum impresionant de 
muncă s-a materializat în concluzii 
științifice cu aplicabilitate practică, 
expuse într-un cadru în care supe
rioritatea sistematizărilor și a mij
loacelor vizuale și-a spus cuvîntul.

Dar această manifestare amplă, 
rodnică a evidențiat si unele defi
ciențe 
opinia 
loarea 
nilor. 
desfășurat, 
orele 15,30—17,15, 
de agronomie : 
prezidiul, consti
tuit din cadre di
dactice și stu- 
denți, anunță ti
tlul comunicării 
și numele studen
tului 
acesta 
pitru, 
scurte 
introductive, trece
apoi în fața ecranului pe care se pro
iectează datele analitice ale comuni
cării, expune cîteva concluzii, mulțu
mește auditoriului, acesta aplaudă, 
după care din nou prezidiul anunță 
o nouă comunicare ș.a.m.d. Totul se 
desfășoară rapid. în maximum 10 
minute. Altfel, cele 14 comunicări 
prevăzute nici n-ar putea fi expuse 
în timpul fixat. Lucrările secției de 
zootehnie, desfășurate în după-amia- 
za aceleiași zile in amfiteatrul „Vlad 
Cirnu Munteanu". urmează in gene
ral cam același program, cu deose
bire că aici materialul demonstrativ 
conferă comunicărilor un plus de a- 
tractivitate. in ciuda faptului că în 
amfiteatru nu se află decit 35—40 de 
studenți. în schimb, carnetul de re
porter a consemnat bogăția infor
mației, siguranța ți cursivitatea 
expunerilor, valoarea aplicativă pe 
care au probat-o multe dintre con
cluziile prezentate.

Dată fiind tocmai această bogăție 
de material, am așteptat dezbaterea 
celor prezentate, momentul cînd 
variantele de soluții preconizate 
sau simplele Ipoteze lși primesc 
validarea, cel puțin teoretic, în sis
temul schimbului de opinii. Cu atit 
mai mult cu cît o sesiune științifică 
studențească aici lși află motivația, 
în investigarea si afirmarea celui mai 
eficace stil al cercetării care să con
ducă la înscrierea acelui substantial 
aport de creație productivă prin care 
se definește în bună măsură siste
mul integrării. Așteptare zadarnică I 
Pentru că momentul dezbaterii a 
fost programat la sfîrșitul ședinței si 
nu al fiecărei comunicări, clnd inter
vențiile s-ar fi putut purta concret, 
la obiect, luările de cuvînt finale. Jn 
loc să ridice întrebări, să relie
feze valoarea unei anume soluții In 
raport cu alta, n-au depășit. îndeo-

organizatorice care, după 
noastră, au influențat și va- 
formativă, educativă a sesiu- 
Iată, de pildă, cum s-au 

vineri, 4 aprilie, între 
lucrările afecțiunii

susținător ; 
vine la pu- 
înfătișează 

considerații

Un capitol deficitar 
la recenta sesiune 

a cercurilor studențești 
de la agronomie

sebl la secția de zootehnie, declara
țiile de circumstanță, general lauda
tive. Ne-am adresat tovarășului prof, 
univ. dr. docent Gheorghe Bîlteanu, 
membru al Academiei de stiinte agri
cole si silvice :

— Nu credeți 
se datorește și 
rice adoptate ? 
dezbateri cînd pentru 14 sau 
comunicări au fost repartizate 
respectiv. 225 de minute 7

— De bună seamă că și aglome
rarea temelor explică atît „graba" 
comunicărilor, cît și auditoriul mai 
puțin numeros. Cu ani în urmă, pro
gramul cursurilor era mai bine co
relat cu cel al comunicărilor si astfel 
participarea la sesiune era mult mai 
activă, mai bogată. Cred că prin e- 
forturi organizatorice s-ar putea găsi 
și acum soluții favorabile dezbate
rii vii, confruntării opiniilor și, deci, 
afirmării cu adevărat plenare a po
tențialului științific studențesc.

Iată o sugestie 
care merită să ră- 
mină în atenția or
ganizatorilor. Cit 
privește comuni
cările, credem că 
numărul 
acestora 
rește nu 
trenării 
studenti la cerce
tarea științifică, 
investigării unor 

dată mărunt anali- 
fenomenologice, cu rare co- 

interdisciplinare.

că lipsa dezbaterilor 
formulei organizato-
Cum puteau exista 

20 de 
105 si.

mare al 
se dato- 
atît an- 

multor

cît alegerii și 
teme nu o 
tice.
relații interdisciplinare. Deși fe
nomenul integrării invită la inves
tigații ample, capabile să soluționeze 
aspectele complexe ale producției, 
cercetarea studențească nu' întotdea
una depășește un anume stadiu al 
înregistrării neutre de date, de in
formații. „în noul sistem de inte
grare a Invățămîntuluî agronomic 
resimțim și mai puternic necesita
tea de a elabora astfel de lucrări 
științifice, cu caracter interdiscipli- 
nar, într-un cadru mai larg de co
laborare — ne spunea Constan
tin Petrache, student în anul 
al III-lea, președintele Consiliului 
Asociației Studenților Comuniști al 
Facultății de agronomie. De altfel, 
însuși statutul fermelor cu care au 
fost recent dotate institutele noastre 
cere ca studenții să desfășoare cer
cetarea științifică in echipe, favora
bilă abordării temelor de sinteză, 
asa cum desfășoară orice altă activi
tate productivă". ..în acest sens — 
opina tovarășul conf. dr. Vasile 
Taftă. de Ia Facultatea de zootehnie 
— s-ar putea ajunge la delimitarea 
unor teme pe care să le cerceteze 
mal multe cercuri științifice, de pro
fil diferit. Colective de cercetare cu 
studenti de la biochimie, de la fizio
logie si de la cercurile de studiere 
a ovinelor ar putea alcătui echipe 
care să investigheze problemele în
tr-un cadru mai larg si mai con
cret".

După cum se vede, soluții organi
zatorice vizînd perfectionarea sesiu
nilor științifice există, sînt deja cu
noscute. Rămine ca aplicarea lor, 
neîntirziată să conducă la rezultate 
superioare pe care procesul de Inte
grare le presupune.

Mihai IORDANESCU

- W

În articolul Intitulat : „Cu o lună 
înainte de intrarea în funcțiune a 
noului laminor de sîrmă, Hunedoara 
prezintă întreprinderilor colaboratoa
re lista datoriilor neonorate", publicat 
in „Scînteia" nr. 10145, am înfățișat 
principalele probleme ce trebuie solu
ționate de urgență pentru respectarea 
termenului de punere în funcțiune a 
acestei capacități de producție — 30 
aprilie a.c. Cum a fost recepționat de 
unitățile vizate apelul adresat, prin 
intermediul ziarului nostru, de către 
Combinatul siderurgic Hunedoara ? 
Publicăm mai jos răspunsurile pri
mite.

La ÎNTREPRINDEREA META
LURGICA DIN AIUD, coresponden
tul nostru Ștefan Dinică a discutat 
cu directorul acestei unități, ing. 
Vasile Fufezan, care a precizat : 
„Intr-adevăr, sîntem în întîrziere cu 
livrarea celor 10 
cu role de la cup
torul cu propulsie 
destinat noului 
laminor de sîrmă. 
Pentru prima da
tă însă întreprin
derea noastră e- 
xecută o aseme
nea piesă. Bene
ficiarul cunoaște 
foarte bine că 
tehnologia stabi
lită inițial nu a permis execuția co
menzii. La propunerea întreprinderii 
noastre, cu aprobarea conducerii Mi
nisterului Industriei Metalurgice, s-a 
adoptat o altă tehnologie potrivit 
căreia cele 10 role se vor turna din- 
tr-un oțel refractar, fără să mai fie 
nevoie să se facă o răcire cu apă, 
așa cum prevedea tehnologia inițială. 
In prezent, comanda se află în curs 
de execuție. în întreprindere au fost 
luate măsuri energice care vor im
pulsiona ritmul de fabricație. A- 
sigurăm pe tovarășii de la Combi
natul siderurgic Hunedoara că în 
această lună, in foarte scurtă vreme, 
vom expedia calea cu role pentru 
cuptorul cu propulsie".

Răspunsul ÎNTREPRINDERII CON
STRUCTOARE DE MAȘINI REȘIȚA 
este semnat de directorul general ad
junct, ing. Al. Bitang. „Pentru noul 
laminor — se spune în scrisoarea pri
mită la redacție — I.C.M. Reșița a 
avut de executat mai multe mașini și 
utilaje. Obligațiile contractuale față 
de Combinatul siderurgic din Hune
doara privind livrarea acestora au 
fost respectate, cu excepția postlagă- 
relor aferente cajelor și a armături
lor de laminare, care, fiind de mare 
complexitate tehnică, pînă în prezent 
se aduceau din import". în încheierea 
scrisorii se precizează : „Ca urmare 
a acumulării unei experiențe în fabri
cația unor asemenea utilaje, la 12 fe
bruarie a.c. conducerile I.C.M. Reșița 
ți C. S. Hunedoara au stabilit un 
program de livrare care să asigure 
punerea in funcțiune a noului lami
nor. în întreprindere se depun toate 
eforturile pentru respectarea cu stric
tețe a termenelor de livrare stabilite 
de comun acord cu beneficiarul".

Din răspunsul INSTITUTULUI

role pentru calea

IN PREAJMA 
INTRĂRII ÎN FUNCȚIUNE 

A NOULUI LAMINOR 
DE SÎRMA

In piețe, la începutul sezonului
Primăvara — cu toate capriciile din ultimul timp — s-a instalat 

totuși, în drepturi depline. Și, odată cu aceasta, în piețele de desfa
cere și-au făcut apariția primele legume de sezon. Din grădinile 
de zarzavat, din sere și solarii, tot mai multe produse proaspete — 
alături de cele însilozate astă toamnă — concură la alcătuirea rețe
telor zilnice ale gospodinelor, la diversificarea meniurilor în această 
perioadă. Cum se desfășoară aprovizionarea populației cu ase
menea produse acum, la ' 
la întrebare l-am aflat în 
Capitală și din țară.

începutul sezonului legumicol 7 Răspunsul 
raidul întreprins prin cîteva piețe din

IN CAPITALA
Constatarea generală desprinsă 

ocazia raidului, confirmată și de nu
meroșii cumpărători cu care am 
discutat, este următoarea : în actua
lul sezon de primăvară, unitățile de 
legume-fructe și piețele, în general, 
sint bine aprovizionate. Se găsesc 
în cantități îndestulătoare cartofi, 
rădăcinoase, ceapă, fasole uscată, 
ouă, conserve etc., precum și legu
me de sezon : ceapă și salată 
verde, spanac, castraveți de seră. 
De la începutul anului și pînă acum 
s-au vîndut in Capitală, numai prin 
unitățile I.L.F. (alături de care 
desfac importante cantități de pro
duse și unitățile Gostat. Agroooop, 
precum și producătorii individuali) 
— cu aproape 65 vagoane mai multe 
legume decît în aceeași 
anului trecut.

Subliniind eforturile 
producătoare si ale celor 
re din Capitală pentru 
dispoziția cumpărătorilor 
sporit de mărfuri, nu putem trece cu 
vederea unele neajunsuri organiza
torice.

CU

perioadă a

unităților 
de desface- 
a Dune la 
un volum

Programul unităților. Deși sezonul 
legumelor a început de cîteva 
săptămînî, programul unor unități 
I.L.F. a rămas „înghețat" de astă- 
iarnă. Astfel, unele magazine încep 
activitatea — conform orarului afi
șat — la 6,00 (piața Traian), altele 
la 6,30 (piața Miniș), iar unele chiar

în special spanac, veștejite, cu as
pect comercial urit.

Mercurialele. în absolut toate 
piețele Capitalei, mercurialele au 
rămas neschimbate — pînă ieri — 
timp de... 17 zile, fără ca în ele să 
figureze vreun produs... de sezon.

la 7,00 (Complexul A 14 
Or, știut este -că virful 
comerciale în piețe este pină 
ora 7.00.

din Titan), 
activității 

la

Aspectul comercial al mărfurilor, 
în ultima vreme s-au făcut unele 
progrese în privința modului de pre

Repartizarea fondului de marfă. 
Dacă in privința unităților I.L.F., 
Gostat și Agrocoop există o anumită 
ordine în repartizarea fondului de 
marfă, nu ar fi oare posibil ca fac
torii de răspundere să facili
teze și producătorilor individuali 
deplasarea în piețele de cartier 7 în 
prezent, datorită greutăților de 
transport, aceștia se opresc cu pre-

Instantanee din comerț
zentare 
duselor 
dublat, 
cut a 
pitală . ... _____  .... ___
lății frigorifice) avind o capacitate 
de 12 500 tone. Practica — pe cale 
de generalizare — de trecere a tu
turor legumelor și fructelor prin 
acest depozit (unde se poate asigura 
un stoc de rezervă in sezonul de 
vîrf pentru aproape 10 zile). în ve
derea sortării și condiționării pro
duselor se poate solda cu bune re
zultate. Cu o condiție : produsele să 
fie ridicate la vreme din grădinile de 
zarzavat, iar stocurile din magazine 
să fie corelate cu cerințele de des
facere (pentru ca legumele să nu 
rămînă zile la rînd în rafturi și să se 
deprecieze). Din păcate, 
piețe ca 
ta Albă 
raidului

a legumelor. Volumul pro- 
preambalate aproape 

iar din vara anului tre- 
intrat în folosință in Ca- 
un mare depozit (cu insta-

s-a

în unele 
Obor, Chibrit. A 13 din Bal- 
și altele am găsit în ziua 
nostru prea multe verdețuri,

cădere în piețele apropiate gărilor șl 
autogărllor (piața ..Iile Pintilie". de 
exemplu, este plină zilnic de pro
ducători individuali, în timp ce în 
cartierele Drumul Taberei, Berceni, 
Militari, Floreasca și Balta Albă nu
mărul acestora este extrem de re
dus).

Controlul. în zilele raidului nostru 
am reținut și un alt aspect : prezența 
in piețe a organelor de control este 
sporadică Cum primăvara a venit, 
iar sezonul legumicol a început, va 
trebui ca primăriile de sector, echipe
le de control obștesc, ca și celelalte 
organe de specialitate, să reia bunul 
obicei al anilor anteriori, de a e- 
fectua un control permanent în pie
țele și magazinele de legume-fructe.

PE SCURT, DIN ȚARA
în cursul zilei de duminică, co

respondenții ziarului nostru au in-

„IPROLAM" DIN BUCUREȘTI reți
nem o precizare : „Subliniem că 
nepotrivirile din proiectele de execu
ție constatate la realizarea investiției 
nu au fost de natură să ducă la amî- 
narea termenului de punere în func
țiune a laminorului". în ce privește 
asistența tehnică directă pe acest 
șantier, în scrisoarea primită la re
dacție se menționează : „IPROLAM a 
asigurat-o permanent prin cei patru 
Ingineri (un tehnolog, doi mecanici și 
un electrician) și proiectantii de la 
permanența IPROLAM la Hunedoara, 
precum și prin trimiterea, ori de cîte 
ori a fost necesar, a specialiștilor din 
IPROLAM-București. Și în viitor vom 
da tot sprijinul cu cele mai compe
tente cadre pentru punerea în func
țiune șl realizarea parametrilor pro
iectați ai laminorului". Răspunsul 
este semnat de directorul institutului, 
Ing. V. Văzdăuțeanu.

ÎNTREPRINDE
REA „BALAN
ȚA" DIN SIBIU. 
Din discuția avu- 

, tă cu tovarășul 
Nicolae Boacă, 
director comer
cial. notăm: „Am 
recepționat ape
lul siderurgiștilor 
hunedoreni. Ca 
atare, ne anga- 

cele 3 cîntare pen-j&m să expediem 
tru țagle șl colaci de sirmă în ter
men util — pină Ia 20 aprilie — 
fără a periclita punerea în funcțiu
ne a noului laminor de la Hune
doara".

Răspunsul ÎNTREPRINDERII DE 
COMERȚ EXTERIOR „METAROM" : 
„La cîteva zile după apariția artico
lului din „Scînteia", materialele soli
citate pentru noul laminor au și ajuns 
la Hunedoara". Precizarea aparține 
directorului întreprinderii, Constantin 
Enoiu.

De la ÎNTREPRINDEREA „23 
AUGUST"-BUCUREȘTI am primit 
următorul răspuns : „La solicitările 
combinatului hunedorean, am trimis 
personal de specialitate pe data de 
28 martie 1975, care, împreună cu re
prezentanții C.S.H., I.C.S.H. și 
IPROLAM, au nominalizat toate lu
crările necesare a fi efectuate de uni
tatea noastră. Echipa de remedieri a 
fost trimisă imediat la Hunedoara, cu 
instrucțiunile necesare. Față de ter
menele stabilite pentru executarea a- 
cestor lucrări, nu sînt intîrzieri și nici 
nu întrevedem că vor fi". Semnează 
ing. L. Jovmir, director tehnic ad
junct al întreprinderii.

Așadar, de pretutindeni, răspunsuri 
promițătoare. Important este acum ca 
angajamentele asumate de furni
zori și proiectanți să fie respec
tate întocmai, astfel ca laminorul de 
sirmă nr. 2 să poată intra în func
țiune la termen. Iar pe șantier, prin- 
tr-o concentrare corespunzătoare de 
forțe, fiecare utilaj și instalație tre
buie să fie montate cu maximă ope
rativitate, acordîhdu-se maximă grijă 
calității lucrărilor.

Iile ȘTEFAN

legumicol
soțit cumpărătorii prin magazinele șl 
piețele de desfacere. în relatările lor 
regăsim aceeași apreciere generală 
privind buna organizare a activității 
unităților comerciale, alături de care 
au notat și unele neajunsuri.

• Ploiești. în hala mare — marfă 
la discreție, dar cumpărătoarele oco
lesc raioanele C.L.F. De ce ? Mare 
parte din marfa expusă este ofilită, 
fără aspect comercial. Care este si
tuația în cartierele Ploieștiului 7 în 
Piața Anton, din apropierea unui 
puternic cartier industrial (aici 
există marea întreprindere „1 Mai") 
— nici urmă de magazin de legume. 
Singurul magazin I.L.F. s-a des
ființat de mai multă vreme. Centrul 
de legume și fructe nr. 7 din sudul 
orașului și cel din cartierul „Demo
crației" funcționează, dar, din cauza 
lipsei de marfă, sînt ca și Inexis
tente.

• Piatra Neamț. Deși sezonul ver
dețurilor a sosit de mult, ele nu se 
găsesc în cantitătl corespunzătoare 
pe piețele municipiului Piatra Neamț 
$i în magazinele de specialitate. Du
minică, 13 aprilie, celor peste 65 000 
de locuitori ai municipiului li s-au 
pus la dispoziție numai 500 kg cea
pă, 400 kg salată. 500 kg spanac si 
alte cantitătl de verdețuri.

• Drobeta Turnu-Severîn. Chioșcu
rile I.L.F. sînt bine aprovizionate, 
legumele de sezon proaspete și bine 
asortate sînt expuse cu grijă și 
gust. Poposim și în cîteva magazine 
ale cooperației de consum. Mărfurile 
și produsele se află din abundentă 
la îndemîna cumpărătorilor. Se ser
vește operativ, cu solicitudine.

Mlhaî IONESCU
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România Cronica zilei

Excelență,
Mi-a făcut o mare plăcere să aflu că ați fost reales de către Marea 

Adunare Națională în funcția de președinte al țării dumneavoastră.
Aceasta este o ilustrare clară a înaltei stime și respectului pe care 

vî le nutrește poporul Republicii Socialiste România, precum și a apre
cierii față de rolul dinamic pe care îl aveți în construirea socialismului 
în România.

Vă felicit din Inimă și vă doresc succes în continuare.
Cu cea mai înaltă considerațiune, '

SIAKA P. STEVENS
Președintele Republicii Sierra Leone

Noi măsuri pentru îmbunătățirea
transportului in comun

Ministerul Transporturilor șf Tele
comunicațiilor a luat noi măsuri care 
vizează Îmbunătățirea confortului și 
serviciilor pentru călătorii cu trenu
rile și autobuzele. Noile măsuri se 
vor aplica odată cu intrarea în vigoa
re a viitoarelor grafice de circulație 
feroviară și rutieră — respectiv cu 
Începere de la 1 
tele, se urmăresc 
gâturi lesnicioase 
care și sosire ale
buzelor, reducerea duratelor de par
curs, precum șl sporirea frecvenței 
pe traseele foarte mult solicitate, 
cum ar fi cele din zona Capitalei șl 
din județele Iași. Cluj. Bihor. Sibiu, 
Dolj, Galați, Brașov și Constanța.

iunie. Printre al- 
crearea de noi Ie- 
între orele de ple- 
trenurilor și auto-

în aceste scopuri, triajele din țarâ 
au fost dotate cu 350 de vagoane cla
sele I, a II-a și etajate. La rtndul 
lor, unitățile Centralei de transpor
turi auto au primit 460 de autobuze 
de diferite tipuri și capacități pentru 
transportul Interurban. Tot în acest 
sector se află în diferite stadii de 
execuție autogări moderne în locali
tățile Orșova, Slatina, Oradea, Ca
ransebeș, Sighișoara, Tg. Neamț, Ro
man și Fălticeni. Este semnificativ 
că, în prezent, transporturile auto au 
devenit „primul cărăuș al țării", 
transportînd zilnic, în medie. 2 200 000 
de călători, cu 10 la sută mai mult 
decit in aceeași perioadă a anului 
trecut.

Ministrul afacerilor externa al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a transmis o telegramă 
de felicitare lui Abdul Halim Khad- 
dam, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Arabe Siriene, cu 
ocazia Zilei naționale a acestei țări.

★
Miercuri după-amiază, Nioolae M. 

Nicolae, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior șl 
Cooperării Economice Internaționale, 
a primit delegația Camerei de Co
merț din Copenhaga, condusă de 
Egill Mouritzen, vicepreședinte al 
camerei, președintele secției pentru 
România, care se află într-o vizită 
în țara noastră. Cu acest prilej au 
fost discutate unele aspecte ale re
lațiilor economice dintre întreprin
derile românești de comerț exterior 
și firmele daneze, precum și posibi
litățile existente pentru dezvoltarea 
acestora.

A fost de față Niels Boel, amba
sadorul Danemarcei 1a București.

Cu prilejul Zilei naționala a sta
tului Israel. Yohanan Cohen, amba
sadorul acestei țări la București, a 
oferit miercuri o recepție in saloanele 
ambasadei.

Au participat Ion Cosma. ministrul 
turismului, Nicolae M. Nicolae, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale. repre
zentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, alte persoane ofi
ciale. reprezentanți ai unor culte, oa
meni de știință și cultură, ziariști. Au 
fost prezenți șefi de misiuni diploma
tice acreditați la București, alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Cu același prilej, ambasadorul 
îsraelian a răstit, miercuri seara, o 
cuvîntare la posturile noastre de 
radio și televiziune.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Da

nemarcei, ambasadorul acestei țări 
la București, Nielg Boel, a rostit, 
miercuri seara, o cuvintare la pos
turile noastre de radio și televi
ziune.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

18. 19 și 20 aprilie. In țară : După 
o instabilitate a vremii de scurtă 
durată vremea se va ameliora din 
nou. Vor cădea ploi locale. înso
țite de descărcări electrice la în
ceputul intervalului, mai ales In 
nordul țării. Ulterior ploile vor

deveni Izolate. Vtnt cu Intensifi
cări de scurtă durată. Tempera
turile minime vor cobori noaptea 
ptnă la valori cuprinse între zero 
și 10 grade, iar maximele vor osci
la ziua între 12 și 22 de grade, 
mai ridicate în sudul tării. In 
București : Cerul va ti schimbă
tor. Ploaie de scurtă durată la 
începutul intervalului. Vînt mode
rat Temperatura aerului în scă
dere ușoară la începutul interva
lului, apoi din nou în creștere.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

BOX» FOTBAL»

întrecerile pentru „Centura de aur“
încă din a doua zi a turneului s-a 

făcut simțită prezența celor cu ca
librul greu, ascuns in mănuși, cîțiva 
maeștri ai K.O.-urilor de la catego
riile mijlocie-mică și semimijlocie. 
La prima dintre aceste categorii, vi- 
cecampionul lumii, Alfredo Lemus, 
și-a obligat adversarul să se autoa- 
bandoneze, în timp ce Luis Felippe 
Martinez (Cuba) a impus un K.O. 
foarte rapid campionului Common- 
wealth-ului, Muruli (Uganda). An
trenorul Alcide Sagarra știa ce spu
ne atunci cînd îmi declara despre ti
nărul Martinez (20 de ani) că este 
una dintre „speranțele" cubaneze 
pentru viitorul turneu olimpic. Dacă 
pentru „Centura de aur" va avea 
loc cumva un meci între A. Lemus 
(Învins de cubanezul R. Garbey, 
campionul mondial) și Martinez (în
vingător recent tocmai al campionu
lui mondial — Garbey). aceasta în
seamnă că vom avea parte să vedem 
o întrecere de prim rang, un fel 
finală olimpică sau mondială I 
proape identic stau lucrurile și 
categoria semimijlocie. dominată 
Emilio Correa, campion olimpic, 
mondial și așa mai departe, dar că
ruia i-a apărut în drum un ugandez 
redutabil, pe nume Bbuga. Acesta din 
urmă i-a dat o lecție greu de uitat, 
in mai puțin de trei minute, lui San
du Mihalcea. Dar acest K.O.
totuși, pus la îndoială de patru me
dici și de mai mulți antrenori pe 
care i-am consultat aseară. Toți erau 
de părere că. după ce vreme de do
uă minute Mihalcea expediase cîteva 
croșee foarte puternice, iar adversa
rul le primise cu indiferenta unui 
zid de beton, pugilistul de la „Me
talul" căutase o scăpare șl se folo
sise de primul „pretext".

Iată că am ajuns la punc
tul in care se evidențiază unul 
dintre principalele și indiscutabilele 
foloase ale turneului „Centura de 
aur", organizat cu participarea atîtor 
pugiliști valoroși. Publicul, conducă
torii sportivi, specialiștii boxului au 
ocazia să constate aici, la Buourești, 
cum trec probele de valoare pugi- 
Uștii români. Sita e foarte deasă, dar 
ea e folositoare, fiindcă ne dă, fie 
și parțial, măsura viitorului turneu 
olimpic. Despre cubanezi și clasa lor 
pugilistică știam multe și înainte ; 
lotul venezuelean ne-a descoperit 
însă aici, la fața locului, o mostră 
din ceea ce înseamnă boxul sudame- 
rican ; lotul ugandez ne-a prezentat 
ș’ el un exemplu al competitivității 
în creștere al boxerilor africani, care, 
încă din 1972, își arătaseră velei
tățile prin kenieni, nigerieni, sene- 
galezi și alții. împreună cu boxerii 
de pe alte continente, acum se 
confruntă un mare număr de spor
tivi români. Unii vor căpăta expe
riență șl vor păși mai departe ; alții, 
ca Sandu Mihalcea, nu vor mai fi 
supraapreciați și nu vor mai între
ține iluzii deșarte.

de 
A- 
la 
de

este,

«k

V. M
în gala de ieri după-amiază, pri

mii au intrat in luptă boxerii de la 
categoria semiușoară. Constantin 
Stefanovici, campionul național, și 
Gheorghe Vlad au depășit pe merit, 
la puncte, doi adversari din școli re
putate : O. Perez (Venezuela) și, res
pectiv, .N. Boudet (Cuba). De ase
menea, tinărul Vergii Sirbu din Boc-

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA DIN 16 APRILIE 1975 :
Extragerea I » 43 33 6 38 4 16
Extragerea a II-a : 44 19 39 28 30
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 

2 457 281 lei din care : 1 748 628 lei 
report.

• Norii : LUMINA — 9; 11; 13.15; 
16; 13; 20.
• Hans, Rockle șl diavolul : DOI
NA — 11,30: 13,15; 15; 18: 20. .
• Program de desene animate l 
DOINA — 10: 16.45.
• Iarba de mare : SCALA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16.15; 18,30: 20.45.
• Marea cursâ t PATRIA — 9.30: 
12,45; 16; 19,30.
• Pirații din Pacific — Insula co
morilor : VICTORIA — 9.30: 12,30; 
16; 19,30, TOMIS — 9; 12,30; 16;
19. FLAMURA - 9: 12,30; 16: 19.30
• Ziua dellinulul : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 5025) — 
16: (5031) - 18.30. LUCEAFĂRUL
— 9: 11.15: 13.30: 16: 18.30: 20.45

„Zilele culturii 
ungare"

Zilele filmului ungar au fost inau
gurate. miercuri seara. în Capitală 
cu filmul „Joc de pisici". în regia lui 
Kâroly Makk, ecranizare după ro
manul lui Istvân Orkâny.

în asistență se aflau Dumitru 
Ghișe, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, loan 
Botar, secretar general al Institutu
lui român pentru relațiile cultjirale 
cu străinătatea, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
cineaști și alți oameni de cultură și 
artă, un numeros public. Au fost pre
zenți, de asemenea, Gybrgy Biczâ, 
ambasadorul R.P. Ungare la Bucu
rești. alți membri ai corpului diplo
matic. precum și delegația culturală 
condusă de Gâbor Viktor, director 
general în Ministerul 
R. P. Ungară.

★
La Casa scriitorilor 

veariu" din Capitală

Culturii din

„Mihail Sado- 
a avut 

miercuri, o seară de literatură 
ghiară, în cadrul căreia și-au 
concursul un grup de scriitori 
R. P. Ungară, aflați în țara noastră 
cu prilejul „Zilelor culturii ungare".

Au fost prezenți reprezentanți ai 
conducerii Uniunii scriitorilor, alți 
oameni de artă și cultură din Capi
tală. A participat Gyorgy Biczâ, am
basadorul R. P. Ungare 1a București, 
și membri ai ambasadei.

★
în localul Bibliotecii centrale uni

versitare din Capitală a avut loc, 
miercuri, vernisajul unei expoziții 
de carte.

Au fost de fată reprezentanți ei 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. Ministerului Afacerilor Ex
terne, Centralei editoriale, director! 
de edituri, alți oameni de artă și 
cultură.

Au participat Gyiirgy Biczâ, amba
sadorul R. P. Ungare la București, 
alți tnembri ai corpului diplomatic, 
precum și delegația culturală unga
ră prezentă în tara noastră cu ocazia 
„Zilelor culturii ungare".

★
Membri ai colectivului Teatrului 

National din Budapesta, care între
prind un turneu în țara noastră, s-au 
întîlnit miercuri dimineață cu oa
meni de teatru din Capitală.

loc, 
ma- 
dat 
din

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII ARABE SIRIENE

Excelenței Sale Domnului HAFEZ EL-ASSAD
Președintele Republicii Arabe Siriene,

Partidului Baas Arab Socialist 
DAMASC

Secretar general al

a Republicii Arabe Siriene, îmi este deo- 
Comitetului Central al Partidului Comu-

Cu ocazia Zilei naționale 
sebit de plăcut ca, în numele 
nist Român, al poporului român și al meu personal, să vă adresez un 
salut cordial, împreună cu sincere felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de pace și progres poporului sirian prieten.

Poporul român urmărește cu viu interes și dă o înaltă apreciere suc
ceselor obținute de poporul sirian prieten tn activitatea sa de dezvoltare 
economică și socială a țării, pentru făurirea unei vieți mai bune și 
prospere.

Păstrez o deosebit de plăcută amintire a întîlnirilor noastre și vreau 
să vă asigur și cu acest prilej, în spiritul prieteniei ce ne leagă, că vom 
depune eforturi susținute pentru aplicarea tuturor înțelegerilor conve
nite, în vederea dezvoltării pe multiple planuri a relațiilor dintre țările 
și popoarele noastre, în interesul cauzei păcii și cooperării internațio
nale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România, 
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului MAHMOUD AE-AYOUBI
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Siriene

DAMASC
Sărbătoarea națională a Republicii Arabe Siriene Îmi oferă plăcutul 

prilej de a vă adresa, în numele Guvernului Republicii Socialiste Româ
nia și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului sirian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare și prietenie dintre 
Republica Socialistă România și Republica Arabă Siriană vor cunoaște 
o dezvoltare continuă, în toate domeniile, în interesul țărilor și popoa
relor noastre, al păcii și înțelegerii internaționale.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

șa Română a învins fără drept de 
apel, la puncte, pe polonezul H. Svi- 
derski.

Printre performerii galei se numă
ră pugiliștii Calistrat Cuțov și C. 
Budușan, care au ciștigat întîlnirile 
cu polonezul Rudnicki și respectiv 
cubanezul Lazzaro. Alte rezultate : 
Ghiță întrece la puncte pe Jodiaseli 
(Iran) ; Vladimir bate la puncte pe 
Bdurubga (Uganda) ; Rifaari (R. A. 
Egipt) învinge la puncte pe Collet 
(Franța) ; Simion Cuțov cîștigă prin 
K.O. tehnic in fața lui Enescu ; tu
nisianul Jellasi l-a întrecut tot la 
puncte pe românul Constantin Dia.

Iată și primele rezultate din ca
drul categoriei grea : Ilie Dascălu 
bate la puncte pe Kidihassan (R. A. 
Egipt) ; I. Anghel întrece la puncte 
pe Batepa (Iran) ; Simon cîștigă prin 
K.O. tehnic meciul cu V. Lehăduș, 
iar campionul mondial Teofilo Ste
venson (Cuba) cîștigă prin neprezeu- 
tarea lui Claudio (Venezuela).

La reuniunea disputată seara s-au 
înregistrat următoarele rezultate : ca
tegoria semimuscă : Ghinea bate la 
pundte pe Becerra (Venezuela) t Li 
Van Uk (R.P.D. Coreeană) învinge 
la puncte pe Gedo (Ungaria) ; Her
nandez (Cuba) întrece la puncte pe 
R. Cosma ; Alexandru Turei învinge 
la puncte pe Leroy (Franța) ; cate
goria muscă : C. Gruiescu cîștigă la 
puncte în fața lui Magb (R.A. Egipt); 
F. Ibrahim (România) bate la puncte 
pe Eroglu (Turcia) ; categoria cocoș : 
M. Tone bate prin K.O. tehnic pe 
Sabău ; Ciu En Zo (R.P.D. Coreeană) 
învinge prin abandon pe D. Condu- 
rat.

Stadionul „Santiago Bemabeu" din 
Madrid găzduiește astăzi, joi. 17 apri
lie, în cadrul Campionatului euro
pean interțări, meciul dintre selecțio
natele României și Spaniei. Partida 
va începe la ora 20.30 (ora BucU- 
reștiului) șl va fi transmisă la 
posturile de radio (programul I) și 
televiziune.

Echipa Spaniei conduce în clasa
mentul grupei a IV-a cu 5 puncte 
din 3 jocuri, urmată de România —

1 punct (un meci disputat), Scoția și 
Danemarca — 1 punct (cite două 
partide jucate).

Formațiile probabile pentru jocul 
de astă-seară : România : Răducanu, 
Cheran, G. Sandu, Sătmăreanu II, 
Anghelini, Bălăci, Dumitru, D. Geor
gescu, Nunweiller, Kun. Lucescu ; 
Spania : Iribar, Capon, Benito. Pirri, 
Camacho. Del Bosque, Velasquez, 
Rojo, Rexach, Santillana, Garate.

Agerpres)
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RUGBI:

Duminică in Capitală 
Steaua - selecționata 

armatei franceze
Pe terenul central al stadionului 

„Steaua" (bd. G.hencea) se va disputa 
duminică dimineața (de la ora 11) 
tradiționala întilnire de rugbi dintre 
echipa Steaua și selecționata armatei 
franceze. Partida se anunță, ca în
totdeauna, foarte interesantă, ambele 
formații avînd printre component! o 
serie de jucători internaționali, ac
tuali ,sau foști jucători în reprezen
tativele naționale. în privința echili
brului de forțe este de observat, 
spre exemplu, că în ultimii trei ani 
meciurile dintre cele două echipe 
s-au încheiat astfel : în 1972, la Nan
tes, a cîștigat Steaua (12—9) : în 
1973, la București, scorul a fost egal 
(6—6). iar în 1974, la Bourges, a în
vins echipa franceză (18—11).

Campionatele de natație 
din piscina acoperită 

ci

ale silvicultorilor

„23 August
sătmăreniV

• Primele rezultate ale concursului 
International de sârlturl in apâ • Un 

nou record românesc la inot

Ieri & început in Capitală concursul 
Internațional de sărituri în apă. Pro
ba de la trambulină a revenit lui V. 
Kuznețov (U.R.S.S.), cu 473,5 puncte. 
La platformă, 
sat Georgiana

pe primul loc s-a cla- 
Săcăleanu.

*
a campionatelor repu-în prima zi

blicane de natație. care se desfășoară 
în piscina acoperită de la complexul 
„23 August", Anca Groza a stabilit un 
nou record național. în proba de 200 
m mixt, cu timpul de 2’33”2/10. Alte 
rezultate : 100 m liber bărbați : Zeno 
Oprițescu cu 55”3/10 ; 100 m 
mei : Daniela Georgescu cu

liber fe- 
T03”6/10.

ÎN CÎTEVA RÎNDURIA

rezultate : Ilie 
Bernie Milton

Pe stadionul Giulești din Capitală 
s-a disputat ieri intîlnirea amicală de 
fotbal dintre selecționatele de tineret 
(jucători pînă la 21 de ani) ale Româ
niei și R. D. Germane. Victoria a re
venit fotbaliștilor români cu scorul de 
1—0 (0—0) prin golul marcat de Radu 
II (minutul 87).

★
Disputat ieri la Dessau, meciul 

amical dintre selecționatele de • ti
neret (jucători pină la 23 de ani) ale 
României și R.D. Germane, s-a ter
minat la egalitate 1—1 (1—1). Pen
tru echipa română a marcat Troi.

* »
Pe stadionul din orașul polonez 

Gdynia s-a disputat meciul amical de 
fotbal dintre echipa bucureșteană 
Sportul Studențesc și formația 
„Arka" din prima ligă a campionatu
lui polonez. Partida s-a terminat la 
egalitate : 1—1 (1—1).

Echipa de fotbal a Țării Galilor a 
furnizat o mare surpriză ieri la Bu
dapesta. învingind cu 2—1 (1—01 se
lecționata Ungariei intr-un meci pen
tru grupa a II-a a campionatului eu
ropean intentări. Au marcat Toshak, 
Mahoney, respectiv. Branikovits.

Ieri la Belfast, în grupa a 3-a a 
campionatului european de fotbal, e- 
chipa Irlandei de Nord a învins cu 
scorul de 1—0 (1—0) formația 
goslaviei. A marcat Hamilton, in 
nutul

Tn 
tenis

23.

TENIS
con cursul internațional 
de la Valencia s-au

lu
mi-

de 
în-

FAVORIT — 9,15; 11.30; 13.45: 16;
13,15; 20.30.
« Mary Poppins : TIMPURI NOI
— 9.
a Un cățel „sărat" : TIMPURI 
NOI — 13; 15; 17: 19,30.
e Invincibilul Luke: CAPITOL — 
9.30: 11,15: 13: 14,45; 16,30; 16.30: 
20,30. FLOREASCA — 15.30: 18.
• Ninsoarea : CASA FILMULUI
— 10; 12: 14; 16.
• Nu filmăm să ne-amuzăm: AU
RORA — 9: 11,15; 13.30; 15,45: 18;
20,15, CENTRAL — 9,15: 11.30:
13,45: 16; 18,15: 20,30.
• Răfuiala : BUCUREȘTI — 9;
11,45; 14,30; 17,15: 20. FEROVIAR
— 8,45: 11.15: 13.30; 15.45: 18.15:
20,45. MELODIA — 8.45: 11: 13.30; 
16; 18,30: 20,45. MODERN — 8.30: 
11 : 13.30: 16: 18,30: 20.45.
• Actorul și sălbaticii :
— 9; 12.30: IB: 19.30.
• Fugi ca să te prindă : UNIREA
— 15.45: 18: 20.15.
• Ai greșit, inimă !: EXCELSIOR

DACIA

registrat următoarele 
Năstase (România) —
(R.S.A.) 6—3, 6—4 ; Proisy (Franța) 

•— Ovici (România) 2—6. 6—2. 6—3 ; 
Orantes (Spania) — Bienavides (Co
lumbia) 6—1. 6—3 ; Jauffret (Franța) 
— Andrew (Venezuela) 1—6. 6—4,
C-1^ ; Goven (Franța) — Holmes 
(S.U.A.) 1—6, 7—5. 6—4 ; Munoz (Spa
nia) — Hailiet (Franța) 7—5, 3—6,
6—3 ; Velasco (Columbia) — Mignot 
(Belgia) 7—5. 6—2.

HOCHEI
La Dtlsseldorf, în Campionatul 

mondial de hochei pe gheată (grupa 
A), echipa U.R.S.S. a întrecut cu sco
rul de 15—1 (3—0. 7—1. 5—0) formația 
Poloniei. în clasament conduce 
U.R.S.S. cu 16 puncte, urmată de 
Cehoslovacia 14 puncte. Suedia 8 
puncte (un joc mai puțin).

Aseară, la Dusseldorf, în Campiona
tul mondial de hochei pe gheață (gru
pa A), selecționata Suediei a învins 
cu scorul de 12—3 (1—1. 5—1. 6—1) 
reprezentativa S.U.A.

ȘAH
în runda a Vl-a a turneului inter

național de -șah de la Vrnjacka 
Banja, maestrul român Victor Ciocil
tea l-a învins (cu piesele negre) pe 
iugoslavul Parlov. Alte rezultate : 
Tringov — Gaprindașvili remiză : 
Ostojici — Djurici 1—0 : Raicevici — 
Gipslis 0—1 ; Knezevici — Nikolicl 
0—1. în clasament conduce Martino- 
vici cu 4 puncte 
— 4 puncte. V.
8, cu 3 puncte.

(1). urmat de Gipslis 
Ciociltea ocupă locul

a început un turneuLa Budapesta 
internațional feminin de șah la care

— 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15: 20.30,
FESTIVAL — 9: 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,30.
e Prințul Bob : LIRA — 15.30: 18; 
20.15.
• Lacrimi de țigancă — 14,30;
16.30, Familia Toth — 18.45, Valu
rile Dunării — 20,45 : CINEMATE
CA (sala Union).
• Ochii Shivanei : GRIVITA — 
9; 12; 16; 19. MIORIȚA — 9: 12: 
16; 19.
• Ulzana — căpetenia apașilor : 
FERENTARI — 15.30; 18: 20.15.
• Un bărbat fatal : BUZEȘTI —
9: 11,15: 13.30: 16; 18,15: 20,30. GLO
RIA — 9; 11,15: 13.30: 16: 18,15;
20.30.
a Filip cel bun : COTROCENI — 
14: 16: 18: 20.
• Șapte mirese pentru șapte 
frați : BUCEGI — 15,45: 18; 20,15, 
ARTA - 13,30; 15,45: 18: 20.15.
• Trecătoarele iubiri : PACEA
— 15.30: 17.45: 20.
A Moulin Rouge : DRUMUL SĂ
RII — 15.30: 18: 20,15.

U.R.S.S.,participă jucătoare din 
România, Iugoslavia, Cehoslovacia, 
Bulgaria și Ungarija. După 2 runde în 
clasament conduc Margareta Mureșan 
(România), Gheorghieva (Bulgaria) și 
Kasz (Ungaria) Cu 1 punct și o par
tidă întreruptă fiecare. în prima run
dă, Margareta Mureșan a ciștigat la 
maestra maghiară Karakas, iar în 
runda a doua a întrerupt partida cu 
Sady.

îndeplinind exemplar preve
derile cincinalului încă la finele 
anului trecut, silvicultorii ju
dețului Satu-Mare adaugă noi 
succese in activitatea de dez
voltare a patrimoniului fores
tier, de valorificare cu spirit 
gospodăresc și' eficiență econo
mică a tuturor bogățiilor și re
surselor pădurii. Față de pre
vederile cincinalului, lucrătorii 
ocoalelor din raza inspectora
tului silvic Satu-Mare au reali
zat pînă acum o producție 
globală suplimentară de peste 
20 milioane lei. materializată în 
mii de puieți forestieri, 1 500 
tone nuiele de răchită, 150 tone 
semințe forestiere. însemnate 
cantități de carne de vînat și 
vînat viu. O mare parte din a- 
ceste produse a .fost livrată la 
export. De asemenea, au fost 
realizate importante lucrări de 
investiții silvice, împădurin- 
du-se peste 2 700 hectare, din 
care 600 hectare cu culturi spe
ciale pentru producția lemnului 
de celuloză. Cu cele mai re
marcabile contribuții la acest 
prestigios bilanț — la care se 
mai adaugă și economiile însu- 
mînd peste 2 milioane lei re
zultate din acțiunile de muncă 
patriotică pentru refacerea pă
durilor — se înscriu lucrătorii 
ocoalelor silvice Borlești. Satu- 
Mare și Tășnad.

Sărbătoarea primă
verii. a naturii renăs
cute coincide în Si
ria cu sărbătoarea re
nașterii naționale. în- 
tr-adevăr. după cum 
se știe, la 17 aprilie 
1946, după o îndelun
gată dominație străină, 
țara și-a recăpătat atri
butele independenței și 
suveranității de

De la acest 
ment au trecut 
ani. răstimp în 
Siria a cunoscut mul
te frămlntări. Po
porul sirian a reușit 
însă să găsească for
ța și ivointa de a de
păși dificultățile și de 
a pune temeliile unei 
vieți noi. ancorate în 
coordonatele progre
sului economic și so
cial. Revoluția din 
martie 1963 și eveni
mentele care i-au ur
mat. in special după 
ce generalul Hafez El- 
Assad a devenit pre
ședintele republicii, 
au deschis noi ori
zonturi dezvoltării tă
rii. Efectuarea refor
mei agrare, prelua
rea bogățiilor natu
rale și a principalelor 
întreprinderi indus
triale in mîinile po
porului, preocuparea 
guvernului de a dez
volta și diversifica e- 
conomia. de a orga
niza pe baze noi via
ta satului, de a înfăp
tui un vast proces de 
culturalizare a 
lor — toate 
sint tot atîtea 
ne pe calea unei dez
voltări moderne. în 
pas cu cerințele seco
lului în care trăim.

Străbătînd drumuri
le Siriei de azi, întil- 
nești pretutindeni șan
tiere industriale, con
strucții de mare am
ploare, vaste lucrări 
de irigații.

stat, 
eveni-
29 de 

care

mase- 
acestea 

jaloa-

într-o tară în care 
cîmpurile de bumbac 
dau anual o producție 
de 400 000 de tone de 
„aur alb", industria 
textilă ocupă prin tra
diție un loc important 
și ea se află in pli
nă expansiune, noi fi
laturi și țesătorii fiind 
în construcție sau în 
proiect, în timp ce în
treprinderile mai vechi 
își sporesc spatiile de 
producție. Economia 
siriană este comple-

tNSEMNARl 
DE CĂLĂTORIE

tată și de alte ramuri 
industriale prezente 
prin uzina de îngrășă
minte chimice de la 
Horns, uzina de bare 
feroase de la Hama. 
uzina de asamblare a 
tractoarelor si mași
nilor agricole de la 
Alep, rafinării petro
liere etc.

Viitorul plan de 
dezvoltare (1976—1980), 
în curs de elaborare, 
va înscrie pe harta Si
riei noi obiective 
nomice de mare 
semnătate pentru 
greșul general,
tribuind substanțial la 
procesul i 
trializare a 
modernizare 
culturii.

Eforturile 
lui sirian pe calea dez
voltării economice și 
sociale se bucură de 
simpatia și solidari
tatea României socia
liste. prieten de nă
dejde al tuturor po
poarelor arabe. Rela
țiile trainice româno- 
siriene. de strînsă 
prietenie rodnică

cooperare, cunosc o 
continuă dezvoltare 
pe multiple planuri, 
jalonată de întîlniri
le cu adevărat isto
rice de la Damasc și 
București dintre pre
ședinții N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Hafez El- 
Assad. care au deschis 
noi și ample perspec
tive colaborării reci
proc avantajoase.

Pe baza acordurilor 
existente. România 
participă la construi
rea pe teritoriul Siriei 
a unor obiective eco
nomice de cea mal 
mare Însemnătate: ra
finăria petrolieră 
o 
de 
la 
de 
ciare, 
plusuperfosfați cu

cu 
capacitate anuală 
6 milioane tone de 

Banias. lucrări 
îmbunătățiri fun- 

uzina de tri- 
o 

capacitate de 450 000 
de tone șl multe alte 
unități industriale și 
agricole situate în di
verse regiuni ale tării 
prietene.

Se dezvoltă. tot
odată. legăturile din
tre cele două țări 
popoare pe plan 
tural, științific si 
alte domenii. Un 
tor puternic de 
pulsionare a

în 
fac- 
im- 

legătu-eco-
în-. rii pe multiple tărîmuri 

pro- 
con-

de indus- 
i tării, de 

a agri-

poporii -

româno-siriene ÎI con
stituie relațiile de so
lidaritate militantă 
dintre Partidul 
munist Român 
Partidul Baas Arab 
Socialist.

Corespunzind pe de
plin intereselor am
belor popoare, fruc
tuoasa colaborare ro- 
mâno-siriană se în
scrie, totodată, ca o 
certă și importantă 
contribuție la cauza 
păcii. înțelegerii și co
operării internațio
nale.

Co1- 
st

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteil C. IONESCU

PROGRAMUL I

• Ștefan cel Mare — Vaslui 1475: 
RAHOVA — 10, 15,30; 19.
• Un milion pentru Jake t GIU
LEȘTI — 15,30: 18: 20,15. FLACĂ
RA — 15.30: 18: 20.15.
• Nemuritorii : CRINGAȘI — 16;
18.15.
• Ilustrate cu flori de ctmp 1 
POPULAR — 15.30: 18: 20.15.
• Răzbunarea lui Dani : PRO
GRESUL — 16; 18: 20.
• Pline șl ciocolată : VOLGA — 
9: 11.15; 13,30: 15.45; 18; 20.15.
• Ce culoare are dragostea: FLO- 
REASCA — 20.15.
• Baltagul : VIITORUL — 15,30; 
18: 20,15.
• Dragoste la 16 ani : MUNCA — 
16; 18; 20.
• Muntele ascuns : COSMOS — 
15,30: 18; 20.15.
• zidul : VITAN — 15,30; 18:
20.15.
A Sutjeska « MOȘILOR — 15.30: 
19.

• A.R.I.A. (sala mare a Teatru
lui National) : Teatrul Național 
din Budapesta cu piesa „Noaptea 
de după ultima noapte" de Ma- 
rdti Lajos — 19,30.
• Teatrul Național București (sa
la mică) : Cui i-e frică de Virgi
nia Woolf 2 — 19,30.
• Orchestra simfonică a Radlote- 
levlzluniț : Concert simfonic. Di
rijor : Ion Baciu — 20.
• Opera Română : Traviata — 19.
• Teatrul de operetă : Mătușa
mea Faustina — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) ; Nepotul lui Rameau — 
19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma-

ghem) : Ultima cursă — 19,30, 
(sala Studio) : Trei tntllniri cu 
tragicomedia — 19.
• Teatrul Giulești : Paharul cu 
apă — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Tevie 
lăptarul — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Uite că nu 
tac — 19.30, (sala Victoria) : Un 
băiat de zahăr... ars — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Eu sint tatăl 
copiilor — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Omul 
invizibil — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
ștr. Academiei) : Tigrișorul Pe
tre — 10: 17.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Tară bogată-n frumu
seți — 17,30; 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Operă de trei parale — 20.
• Circul de stat : Hai să rtdem la 
circ — 10; 19.30.

Turneul Internațional de box 
„Centura de aur". Transmi
siune directă de la Palatul 
sporturilor șl culturii. 
Teleșcoalâ : Eminescu ; 
zervațil naturale și 
mente 
(Ciclu 
jlnul 
cursul 
vâtămîntul superior), 
electromagnetice. 
Telex.
Film serial pentru copil - 
„Legenda lui Robin Hood' 
(I).
Muzica. Emisiune 
litate muzicală.
Teleglob : Tunisia 
nord la sud.
Lecții TV pentru 
din agricultură. 
Repere siriene. 
1001 de seri.
Telejurnal • în 
rea zilei de 1 Mai.
Pagini glorioase 
patriei. „Citește, 
te, acționează 1". 
tar.
Am In inimă un 
zică populară cu : _____
Stan, Nelu Zidaru. Maria A- 
postol, Marin Cornea.
Fotbal : Spania — România 
(campionatul european). 
Transmisiune directă de la 
Madrid.
24 de ore. 
închiderea programului.

PROGRAMUL II

Re- 
_ ________ monu-

ale naturii : Fizică 
de consultații în spri- 
candidaților la 
de admitere în

con-
In- 

Unde

de actua-

— de la

lucrătorii

Intlmpina-

dln Istoria 
răsplndeș- 
Documen-

dor — mu- 
Aneta

Concertul orchestrei simfo
nice a Radiotelevizlunii. Di
rijor : Ion Baciu. Solist : 
Gabriel Amiraș. In program: 
Anton Zeman — Izvoade (II) 
— primă audiție : Ludwig 
van Beethoven — Concertul 
nr. 5 in mi bemol major pen- 
trii pian și orchestră.
Viata economică a Capitalei. 
Film artistic : „Zborul" — 
premieră pe tară. Tn distri
buție : Dina Merlll, Rod 
Taylor. Cristopher Tohari. 
închiderea programului.
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ÎN AJUNUL VIZITEI PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN TUNISIA

România în conștiința tunisienilor
Pentru reporterul sosit tn aceste 

zile ne pămîntul ospitalier al Tuni
siei, ceea ce atrage în mod deosebit 
atentia este atmosfera de viu 
interes cu care este așteptată. vi
zita președintelui României, Nicolae 
Ceausescu si a tovarășei Elena 
Ceausescu. Ziarele, radioul si televi
ziunea înfățișează în diverse articole 
si comentarii chipul nou al Româ
niei. realizările remarcabile obținute 
de poporul român în anii construc
ției socialiste. Interviul președintelui 
Nicolae Ceausescu acordat televiziu
nii tunisiene s-a bucurat de cea mai 
largă audientă. Tn avancronica vizi
tei în Tunisia a șefului statului ro
mân se înscrie, de asemenea, con
stituirea. sub auspiciile Partidului 
Socialist Desturian. a Asociației de 
prietenie tunisiano-română. care — 
după cum sublinia Tijani Makni, 
membru al Biroului Politic al parti
dului. președintele asociației — re
prezintă o dovadă grăitoare a cursu
lui ascendent al legăturilor statorni
cite între poporul român si poporul 
tunisian.

Numele României, al președintelui 
ei sint rostite frecvent în aceste zile 
cu admirație si respect. Carnetul de 
reporter consemnează multiplele 
secvențe si fapte edificatoare, nu
meroase declarații si aprecieri elo
gioase la adresa României, a condu
cerii sale, din partea unor persona
lități proeminente ale vieții politice, 
economice și culturale de aici.

..Am vizitat de două ori România 
și am putut constata cu multă satis
facție că tara dumneavoastră avan
sează cu pași siguri pe calea dez
voltării sale multilaterale — ne-a 
declarat dr. SADOK MOKADDEM, 
președintele Adunării Naționale. 
Cunoașterea pe viu a realităților 
românești, a eforturilor poporului 
român pentru progres economic și 
social, pentru făurirea unei socie
tăți care să asigure bunăstarea ce
tățenilor a fost pentru mine foarte

instructivă. Din acest punct de ve
dere. as spune că experiența Româ
niei prezintă un deosebit interes 
pentru țările în curs de dezvoltare. 
De asemenea, aici, in Tunisia, apre
ciem mult constanta cu care Româ
nia militează pentru relații interna
ționale bazate pe echitate și respec
tarea independentei fiecărui stat. 
Acesta este si unul din motivele 
principale ale apropierii dintre 
România si Tunisia. Colaborarea 
dintre țările noastre înflorește pe 
terenul fertil al dialogului la nive
lul cel mai inalt. al contactelor pe

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL

plan guvernamental si parlamentar. 
Sintem fericiți să primim în Tunisia 
pe președintele României. Avem de
plină convingere că întîlnirea între 
președinții Nicolae Ceausescu și 
Habib Bourguiba va contribui cu e- 
ficientă la lărgirea si diversificarea 
relațiilor româno-tunisiene de co
laborare pe multiple planuri, la a- 
dincirea prieteniei tradiționale dintre 
popoarele noastre".

Tabloul schimburilor comerciale și 
cooperării economice româno-tuni
siene este amnlu și variat. Chiar în 
aceste zile în portul Tunis a sosit 
un nou lot de tractoare brașovene 
„U-650" și „U-445". care vor îmbo
găți zestrea celor cîteva sute de 
tractoare românești aflate in pre
zent pe cîmpiile Tunisiei. In valea 
Medhe.iia. din regiunea Cap Bon. fe- 
lahii cu care am stat de vorbă s-au 
declarat foarte mulțumiți de mași
nile agricole românești. In sud. in 
bazinul minier Gafsa. specialiști ro
mâni au construit un modern com
plex pentru extracția, prelucrarea și 
transportul minereurilor de fosfați.

In cîmpul cooperării se înscrie și 
aportul României in domeniul pre
gătirii și formării de cadre na
ționale pentru progresul mai rapid 
al economiei tunisiene. „Ne stră
duim să asigurăm un învătămînt cit 
mai legat de viată, de activitatea 
practică — ne spunea dr. DRISS 
GUIGA. ministrul educației națio
nale. As vrea să subliniez. în acest 
context, contribuția cadrelor didac
tice din România, care ne. dau de
plină satisfacție în activitatea pe 
care o desfășoară în diverse scoli și 
institute de la noi. Cooperarea bila
terală în domeniul învătămîntului și 
educației are bune perspective de a 
se extinde".

La Bizerta. orașul erou din istoria 
luptei pentru independentă a po
porului tunisian, am notat alte sec
vențe ale colaborării româno-tuni
siene. Interlocutorii noștri ne-au 
vorbit. între altele, despre munca 
plină de abnegație a medicilor ro
mâni prezenti aici. „Este o mină 
prietenească întinsă Tunisiei" — a 
subliniat cu satisfacție și căldură mi
nistrul sănătății. M’ZALI.

„Bizerta se pregătește să primeas
că sărbătorește pe președintele 
Nicolae Ceaușescu și pe doamna 
Elena Ceaușescu — ne-a relevat în 
cursul unei convorbiri SALAH 
BHOURI. viceguvernatorul orașului. 
Populația va intimpina cu căldură 
si bucurie pe solii poporului de la 
Carpati si Dunăre. în conștiința tu
nisienilor. România a devenit un 
simbol al voinței popoarelor de in
dependentă si dezvoltare liberă, de 
sine stătătoare".

...Tunisia — ultima etapă a actua
lului itinerar politic internațional al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. O 
tară si un popor se pregătesc să 
intîmpine sărbătorește solia de prie
tenie si pace a poporului român.

Viorel POPESCU

Ambasadorul României 
în Guineea-Bissau, primit 

de secretarul general 
al P.A.I.G.C.

BISSAU 16 (Agerpres). — Aristi
des Pereira, secretar general al Par
tidului African al Independentei din 
Guineea-Bissau și Insulele Capului 
Verde (P.A.I.G.C.)). l-a primit pe 
ambasadorul român în Republica 
Guineea-Bissau. Valeriu Georgescu.

Cu acest prilej, ambasadorul țării 
noastre a adresat, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, secretarului general al 
P.A.I.G.C., Aristides Pereira, un căl
duros mesaj de prietenie, urări de 
sănătate si succese în activitatea 
consacrată dezvoltării economice si 
sociale a noului stat, consolidării in
dependentei sale naționale.

Mulțumind pentru mesajul trans
mis. Aristides Pereira a adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu un cor
dial mesaj de prietenie împreună cu 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire, exprimind, totodată, profun
da sa recunoștință pentru ajutorul 
material, moral, politic. și diplomatic 
acordat de Partidul Comunist Ro
mân. de poporul și guvernul Repu
blicii Socialiste România poporului 
din Guineea-Bissau și P.A.I.G.C.

Schimbul de mesaje a evidențiat 
dorința reciprocă de dezvoltare a re
lațiilor pe multiple planuri. în inte
resul comun al celor două țări și 
popoare, al cauzei păcii și înțele
gerii în lume.

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR SESIUNII COMISIEI MIXTE 
GUVERNAMENTALE ROMÂNO - CEHOSLOVACE 

OL COLABORARE ECONOMICĂ
PRAGA 16 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : în perioada 14— 
16 aprilie 1975 a avut loc. la Praga, 
sesiunea a VIII-a a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-cehoslovace 
de colaborare economică.

Delegația română a fost condusă 
de Ion Pățan. viceprim-ministru al 
guvernului, președintele părții ro
mâne în comisie, iar delegația ceho
slovacă — de Jan Gregor, vicepre
ședinte al guvernului. președintele 
părții cehoslovace în comisie.

In cadrul lucrărilor sesiunii a fost 
examinată activitatea desfășurată în 
perioada de după sesiunea anterioa
ră a comisiei, relevindu-se faptul că 
relațiile de colaborare și cooperare 
economică româno-cehoslovace se 
dezvoltă pe multiple planuri. S-a 
apreciat, de asemenea, că dezvolta
rea relațiilor economice bilaterale 
se reflectă în lărgirea și diversifi
carea schimburilor de mărfuri. In 
vederea adincirii în continuare a

cooperării si specializării in produc
ție între cele două țări a fost adop
tat un program de lucru in dome
niile industriei construcțiilor de ma
șini. electrotehnicii si electronicii, 
industriei chimice si în alte domenii 
de interes reciproc Comisia a exa
minat stadiul desfășurării schimbu
rilor de mărfuri între cele două țări 
si a convenit asupra unor măsuri 
corespunzătoare menite să contribuie 
la dezvoltarea si diversificarea aces
tora în continuare.

Protocolul încheiat cu prilejul se
siunii a fost semnat de președinții 
celor două părți în comisie. La sem
nare a fast prezent Andrei Barcak, 
ministrul comerțului exterior al R.S. 
Cehoslovace. A fost de fată, de ase
menea. ambasadorul Republicii So
cialiste România la Praga. Teodor 
Has.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de priete
nie si înțelegere reciprocă.

------W

Dt PRETUTINDENI
• O NOUĂ HARTĂ A 

STRIMTORII MALACCA. 
Un grup de experți în hidrogra- 
fie din Japonia, Indonezia, Ma- 
layezia și Singapore au trecut 
la elaborarea unor noi hărți 
pentru trasarea mai precisă a 
contururilor uscatului în zona 
strimtorii Malacca și a adînci- 
mii apei în punctele ce prezintă 
riscuri pentru navigație. Noile 
hărți vor înlocui pe cele folo
site la ora actuală și care au 
fost făcute de olandezi și brita
nici in 1930. Studiile de pină a- 
cum, efectuate în apele acestei 
importante căi de navigație in
ternaționale cu ajutorul sonde
lor acustice, au permis delimi
tarea unor puncte în care adîn- 
cimea apei este sub 23 de me
tri, ceea ce reprezintă un pe
ricol pentru nave, mai ales pen
tru cele de mare tonaj, și care, 
precis fixate pe viitoarele hărți, 
vor putea fi evitate.

TUNIS

Seară dedicată prieteniei româno-tunisiene
TUNIS 16 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Asociația de prie
tenie tunisiano-română, constituită 
în aceste zile la Tunis, a organizat, 
marți, o seară a prieteniei tunisia- 
no- române.

Cu acest prilej, președintele Aso
ciației, Tijani Makni. membru al 
Biroului Politic al Partidului Socia
list Desturian și deputat în parla
ment, Sadok Mokaddem. membru al 
Biroului Politic al P.S.D., președin
tele Adunării Naționale, alte perso
nalități proeminente ale capitalei tu

nisiene, între care membri ai guver
nului. activiști ai partidului. s-au 
întilnit cu specialiștii români aflati 
în prezent în Tunisia, in cadrul unor 
acorduri de colaborare economică, 
tehnico-știintifică și culturală.

Ambasadorul României la Tunis 
și conducătorii asociației au evocat 
prietenia statornicită între cele două 
țări și popoare, perspectivele dez
voltării relațiilor româno-tunisiene 
ce vor primi noi impulsuri prin a- 
propiata vizită a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu in Tunisia.

VIENA

Convorbiri economice româno-austriece
VIENA 16. — Corespondentul nos

tru transmite : Ion Pătan. vice
prim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, a so
sit miercuri într-o vizită în capitala 
Austriei. în aceeași zi. oaspetele ro
mân a avut o primă intîlnire de lucru 
cu Josef* Staribacher, ministrul in
dustriei, comerțului și meșteșugurilor

al Republicii Austria, la care au par
ticipat, din partea română, Dumitru 
Ansnoiu, ambasadorul țării noastre la 
Viena, Nicolae Dumitrescu, director 
în Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
și Marin Ceaușescu, șeful Agenției 
economice a României la Viena, iar 
din partea austriacă, funcționari su
periori din ministerele economice.

Naționalizări și exproprieri 
în Portugalia

Convocarea 
al XXV-lea

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
Miercuri a avut loc o plenară a C.C. 
al P.C.U.S. — informează agenția 
T.A.Ș.S. Pe baza raportului lui 
Leonid Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., plenara 
a soluționat problema privind con
vocarea, la 24 februarie 1976, a 
Congresului al XXV-lea al P.C.U.S., 
hotărfnd convocarea acestuia la data 
menționată. Plenara a audiat rapor-

Congresului 
al P.C.U.S.
tul lui Andrei Gromîko. membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S. „Cu privire la situația 
internațională și politica externă a 
Uniunii Sovietice" și a adoptat o re
zoluție în această problemă. Plenara 
l-a eliberat pe Aleksandr Șelepin 
din funcția de membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., la cere
rea sa.

LISABONA 16 (Agerpres). — Un 
comunicat oficial, dat publicității la 
Lisabona, informează că guvernul 
portughez a hotărît să naționalizeze 
o serie de întreprinderi de bază din 
domeniul transporturilor, telecomuni
cațiilor, industriei petroliere, side
rurgiei și energiei electrice. O parte 
din aceste măsuri de naționalizare 
— arată comunicatul — sint imediat 
aplicabile, în timp ce restul vor intra 
în vigoare în următoarele zile.

Printre întreprinderile care sînt 
trecute imediat sub controlul statului 
se numără compania aeriană portu
gheză „TAP", cele două firme de 
navigație, cele ale căilor ferate, pre
cum și societățile transporturilor ur
bane. Vor fi. de asemenea, naționali
zate imediat toate uzinele ce produc 
energie electrică de înaltă tensiune.

Un purtător de cuvînt guvernamen
tal a anunțat că aceste măsuri vor 
fi însoțite de instituirea unui control 
asupra prețurilor și salariilor, în ca
drul unei noi politici asupra venitu

rilor și prețurilor, care urmează să 
fie anunțată, de asemenea, în urmă
toarele zile.

Purtătorul de cuvînt a menționat, 
totodată, că guvernul de la Lisabo
na a hotărît exproprierea tuturor 
proprietăților agricole irigate cu o 
suprafață mai mare de 50 de hectare, 
precum și a terenurilor neirigate ce 
depășesc 500 de hectare.

Luind cuvîntul, pentru a comenta 
noile hotărîri ale guvernului, primul 
ministru, Vasco Gonțalves, a arătat 
că ele urmăresc desființarea puterii 
monopolurilor în Portugalia și pro
movarea unei politici de independen
ță economică. Primul ministru a sub
liniat că alte măsuri de politică eco
nomică vor fi adoptate în curînd, 
pentru stimularea producției și com
baterea șomajului. „Aceste măsuri, a 
precizat el, demonstrează fără echi
voc direcția pe care dorim să o ur
măm : consolidarea democrației în 
Portugalia și construirea socialismu
lui. după o perioadă de tranziție".

IN PREGĂTIREA CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE ASUPRA

ENERGIEI Șl PROBLEMELOR ECONOMICE CONEXE

În Comitetul social E C O S O C
Adoptarea unor rezoluții privind promovarea participării 

tineretului la întreaga viață social-politlcă a națiunilor
NAȚIUNILE UNITE 16 — Cores

pondentul nostru transmite : In Co
mitetul social al ECOSOC s-au înche
iat dezbaterile asupra problematicii 
tineretului, prin adoptarea a două 
proiecte de rezoluție care își au ori
ginea în propunerile avansate la a- 
cest punct de tara noastră.

Reprezentantul român în comitet, 
arătind că, in ultimii ani, Națiunile 
Unite au acordat o atenție priorita
ră problemelor tineretului, a pre
zentat o serie de noi propuneri ro
mânești la acest punct, menite să 
continue și să adîncească acțiunile

hotărîte la ultima sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U.

Comitetul social a adoptat apoi, 
prin consens, două proiecte de rezo
luții vizînd politici și programe pen
tru tineret, documente in care au 
fost incluse propunerile românești, 
recunoscindu-se astfel valoarea și 
importanța lor practică. Rezoluțiile 
constituie continuarea unor inițiati
ve lansate de țara noastră în cadrul 
O.N.U. pentru multiplicarea canale
lor și mijloacelor de comunicare cu 
tineretul și promovarea participării 
sale la dezvoltarea națională și in
ternațională.

BONN

Alegeri cu semnificații de test
Alegerile desfășura

te in micul land 
Schleswig - Holstein 
pentru desemnarea 
deputatilor în parla
mentul local și, prin 
aceasta, pentru consti
tuirea viitorului gu
vern de land au fost 
considerate de către 
toate partidele din 
R.F.G. ca un test o- 
rientativ pentru ale
gerile dintr-un land 
mult mai mare ca su
prafață și număr de 
locuitori și mai im
portant din punct de 
vedere politic — Re- 
nania de nord-West- 
falia, care urmează să 
aibă loc la 4 mai. 
Dacă scrutinul din 
Schleswig - Holstein 
poate fi într-adevăr 
considerat drept un 
test, atunci apare evi
dent că în tendințele 
electorale de pînă 
acum s-a produs un 
important reviriment. 
Presa și comentatorii 
vest-germani sînt u- 
nanimi în a considera 
că Partidul social-de
mocrat, care pe par
cursul alegerilor de 
land din 1974 și 1975 
înregistrase pierderi 
apreciabile de voturi, 
pare să fi intrat acum 
într-o fază de stabili
zare. Intr-adevăr, re
zultatele alegerilor a- 
rată că social-demo- 
crații își mențin po
zițiile în Schleswig- 
Holstein, tn timp ce, 
tn cadrul scrutinuri-

lor anterioare din lan
durile Saxonia inferi
oară și Bavaria, înre
gistraseră pierderi de 
3 la sută, iar în Ham
burg chiar de 10 la 
sută.

In schimb. Uniu
nea creștin-democrată, 
care spera să dobân
dească o victorie ne
tă, a înregistrat o 
pierdere de voturi de 
1,5 la sută. Un succes 
spectaculos a fost ob
ținut de Partidul li
ber democrat, care a 
dobîndit un plus de 
3.3 la sută, din voturi 
față de precedentele 
alegeri, ceea ce îi va 
permite să reintre in 
parlamentul landului, 
(în alegerile din 1971. 
în urma faptului că 
nu obținuse procenta
jul minim de 5 La su
tă din numărul total 
al voturilor, rămăsese 
în afara parlamentu
lui).

în declarațiile șl in
terviurile date televi
ziunii, șefii partidelor 
politice vest-germane 
apreciază că rezulta
tele indică o accentu
ată schimbare a cli
matului politic și că, 
dacă actualele tendin
țe se vor menține și 
în landul Renania de 
nord-Westfalia. gu
vernul de coaliție de 
la Bonn are toate șan
sele să rămînă la pu
tere după alegerile 
generale din 1976.

k

De altfel, în acest 
sens pledează și re
zultatele unui sondaj 
de opinie publică e- 
fectuat de Institutul- 
demoscopic din Allen- 
sbach pentru cunoscu
ta revistă „Stern". 
Sondajul indică o evi
dentă imbunătățire a 
pozițiilor Partidului 
social-democrat in 
rîndurile alegătorilor, 
peste 41 la sută din 
cei anchetați deda- 
rîndu-se favorabili a- 
cestui partid. în com
parație cu procentul 
de 38 la sută înregis
trat în cursul unui 
sondaj anterior, efec
tuat in decembrie 1974. 
Studiile institutelor de 
sondare a opiniei pu
blice arată că, de 
fapt, corpul electoral 
care a votat în mod 
permanent pentru so- 
cial-democrați în ulti
mii 25 de ani s-a men
ținut fidel acestui par
tid, pierderile înregis
trate datorîndu-se de
plasărilor „în zig-zag" 
a unei părți din ale
gători, care votează 
pentru un partid sau 
altul, sub impulsul 
unor elemente de 
conjunctură de ultim 
moment. Tocmai pen
tru cîștigarea acestei 
părți „nedecise" a cor
pului electoral se dă 
în prezent lupta de 
către partidele politi
ce vest-germane.

N. S. STANESCU

Dezacord la reuniunea de la Paris
PARIS 16 (Agerpres). — Marți 

noaptea au luat sfîrșit, la Paris, lu
crările reuniunii pregătitoare a Con
ferinței internaționale asupra ener
giei și problemelor economice cone
xe. După nouă zile de dezbateri, cele 
zece delegații reprezentînd statele 
exportatoare de petrol și țări im
portatoare nu au reușit să ajungă la 
un acord asupra problemelor exa
minate. Discuțiile nu au permis să 
se ajungă la o definire precisă a 
problemelor pe care trebuie să le a- 
bordeze preconizata conferință și 
nici să stabilească o listă de priori
tăți în acest sens. Reuniunea pregă
titoare — se spune în declarația fi
nală — a permis delegațiilor să exa
mineze. pentru prima oară. într-o 
manieră serioasă, aprofundată și 
completă modalitățile de organizare a 
dialogului, unanim considerat ea in
dispensabil. consacrat soluționării 
dificultăților economice care le preo
cupă. Părțile, fără excepție, s-au de
clarat dispuse să abordeze un astfel 
de dialog intr-un spirit deschis și 
constructiv. Recunoscînd; „contribu

ția utilă" a reuniunii și manifestîn- 
du-și dorința continuării dialogului, 
„delegațiile au căzut de acord să ră
mînă în legătură permanentă spre a 
relua, imediat ce împrejurările o vor 
permite, contactul pentru pregătirea 
conferinței propuse".

Eșecul reuniunii pregătitoare de 
la Paris a Conferinței internaționale 
asupra energiei și problemelor eco
nomice conexe se datorează faptului 
că țările industrializate occidentale 
și cele în curs de dezvoltare se află 
pe poziții opuse în problemele fun
damentale — a declarat la sfîrșitul 
lucrărilor Ait Challal, șeful delega
ției algeriene.

Două teze antagoniste s-au înfrun
tat de la început — a precizat el. 
Țările industrializate au cerut ca 
preconizata conferință să examineze 
aproape în exclusivitate problemele 
energiei. în timp ce țările în curs 
de dezvoltare sînt interesate ca a- 
ceastă conferință să examineze în 
egală măsură și problemele legate 
de materiile prime și de dezvoltare.

■ ■■■■■■

CAMBODGIA

Forțele patriotice au pătruns 
in toate cartierele Pnom Penhului
• Aeroportul Pockentong în întregime sub controlul 

armatei de eliberare

PNOM PENH 16 (Agerpres). — 
Forțele patriotice de eliberare cam
bodgiene au pătruns miercuri in toa
te cartierele capitalei tării. în vestul 
orașului, miercuri după-amiază, ae
roportul Pochentong a trecut în în
tregime sub controlul forțelor de e- 
liberare. In sudul capitalei, toate car
tierele sint controlate de patriot!. 
Corespondenții agențiilor internațio
nale de presă relatează că forțele de 
eliberare dețin inițiativa în toate zo
nele.

Agenția France Presse reia o de
clarație a „primului ministru" Long 
Boret. care a recunoscut că „situa
ția militară a regimului este catas
trofală". Aceeași agenție relata că 
miercuri, la căderea serii, mii de 
soldați ai regimului de la Pnom 
Penh părăseau în debandată poziții
le.

Prințul Norodom Sianuk. șeful sta
tului cambodgian și președintele 
Frontului de Uniune Națională al 
Cambodgiei (F.U.N.C.), a respins ca 
inacceptabilă propunerea făcută, prin

intermediul Crucii Roșii Internațio
nale. de către așa-zisul „președinte" 
al „Comitetului suprem" de la Pnom 
Penh, Sak Suthsakhan. privind 
transferarea puterii. In textul de 
răspuns al prințului Norodom Sia
nuk. adresat Crucii Roșii Internațio
nale. se arată că F.U.N.C., G.R.U.N.C. 
și Forțele Armate Populare de Eli
berare din Cambodgia consideră că 
trădătorii de la Pnom Penh trebuie 
să depună imediat armele, să ridice 
steagul alb și să se ralieze necondi
ționat F.U.N.C.. G.R.U.N.C. și for
țelor armate, care se află deja în 
numeroase cartiere din Pnom Penh 
Textul precizează că persoanele 
așa-zisului „Comitet suprem" sint 
responsabile de actualul război și de 
inutila vărsare de sînge în această 
ultimă bătălie de la Pnom Penh. pe 
care virtual a pierdut-a

*
Turcia a hotărît să stabilească re

lații diplomatice cu Guvernul Regal 
de Uniune Națională al Cambodgiei, 
s-a anunțat oficial la Ankara.

Plenara C. C. 
al P. C. din Grecia 

(interior)
ATENA 16 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : între 12 și 15 
aprilie s-au desfășurat lucrările ple
narei lărgite a C.C. al P.C.G. (inte
rior), care a dezbătut probleme pri
vind organizarea, în cursul anului 
1975, a Congresului partidului — 
menționează un comunicat dat publi
cității la Atena. După discutarea ra
portului Biroului C.C., prezentat de 
Haralambos Dracopoulos, secretar al 
C.C., plenara a adoptat „Rezoluția 
privind organizarea Congresului 
P.C.G. (interior)," „Declarația că
tre comuniștii și oamenii muncii 
greci", a extins la 30 numărul 
membrilor C.C. al partidului (prin 
alegerea a 21 de noi membri) 
și a ales „Comitetul organizatoric al 
Congresului P.C.G. (interior)," compus 
din 20 de membri.

Componenta noului 
cabinet egiptean
CAIRO 16 (Agerpres). — In urma 

consultărilor politice inițiate după 
demisia prezentată de guvernul con
dus de primul ministru Abdel Aziz 
Hegazi, la Cairo a fost anunțată com
ponența noului cabinet egiptean.

Sef al guvernului egiptean a fost 
numit, prin decret prezidențial, 
Mamdouh Salem, fost ministru de in
terne în cabinetul demisionar, în timp 
ce pentru funcțiile de vicepremieri 
au fost aleși Mohamed Hafez Ghanem 
— care asigură, în același timp, și 
conducerea Ministerului Invățămîn- 
tului Superior — Ismail Fahmi — 
care continuă să fie și ministru al 
afacerilor externe — precum și ge
neralul Mohamed Abdel Ghani El- 
Gamassy, care își va menține și por
tofoliul de ministru de război.

Mareșalul Mohamed Husni Muba
rak a fost numit în funcția de vice
președinte al R.A. Egipt, în locul lui 
Hussein El Shafei.

agențiile de presă transmit:
Delegația română, condusă 

de Angelo Miculescu. viceprim-mi
nistru al guvernului și ministrul a- 
griculturii. industriei alimentare și 
apelor, care se află în vizită în Siria, 
a avut întîlniri separate de lucru, 
pe domenii de activitate, cu Moha
med Imadi. ministrul sirian al eco
nomiei și comerțului exterior. Sobhi 
Kahale. ministrul barajului de pe 
Eufrat, si Moursel Abou Omar. mi
nistrul agriculturii și reformei agra
re. Au fost analizate aspecte concre
te ale cooperării economice româno- 
siriene.

Ambasadorul României 
în U.R.S.S., Gheorghe Badrus, a 
tinut la 16 aprilie in fata lectorilor 
societății unionale „Znanie" din Mos
cova o expunere despre Congresul al 
XI-lea al P.C.R., despre realizările 
poporului român în construirea socia
lismului, politica internă și externă 
a statului nostru.

Protocol româno—ceho
slovac. La 10 ®Pri'ie 3 fost sem
nat. la Praga. Protocolul privind co
laborarea între Radioteleviziunea ro
mână si Televiziunea cehoslovacă pe 
anii 1975—1976.

R. D. Vietnam și Grecia
au convenit să stabilească relații di

plomatice și să facă schimb de re
prezentanți diplomatici cu rang de 
ambasadori. Concomitent, s-a anun
țat stabilirea de relații diplomatice 
Ia nivel de ambasadori între Repu
blica Elenă și R. P. Mongolă.

La Universitatea din Ma
drid a avut loc deschiderea „Săptă- 
minii culturii românești", în cadrul 
căreia se vor prezenta expoziția 
„Personalități ale științei și culturii 
românești", conferințele „Tendințe 
și orientări actuale in arta și muzica 
românească" și „Literatura română 
contemporană", precum și două gale 
ale filmului documentar românesc.

în mesajul adresat po
porului laoțian cu prlle^ul A- 
nului nou tradițional de către Fron
tul Patriotic Laoțian, se arată că in 
anul care a trecut, pacea deja instau
rată a fost și mai mult consolidată 
în Laos, multe prevederi ale Acor
dului de la Vientiane și protocolul 
său au fost îndeplinite. îndeosebi, a 
fost formulat programul politic în 18 
puncte, care reprezintă un far că
lăuzitor pentru Laos pe calea înain
tării pe drumul păcii, independenței, 
democrației, neutralității, unificării și 
prosperității. Reconstrucția în zonele

eliberate a înregistrat noi progrese 
și situația în prezent în Laos este de 
o asemenea natură că nici un dușman 
nu mai poate opri poporul laoțian 
în lupta sa pentru înfăptuirea idea
lurilor de justiție și prosperitate, se 
spune în mesaj.

Premierul Greciei, Constan- 
tin Caramanlis, a sosit miercuri la 
Paris. Vizita va prilejui un schimb 
de păreri asupra unor probleme de 
actualitate, intre care figurează si
tuația din Cipru și posibilitatea ade
rării Greciei la Piața comună. După 
cum este știut, Grecia deține, în pre
zent, statutul de membru asociat la 
Comunitatea economică (vest)-euro- 
peană. Presa greacă menționează, de 
asemenea, că în cadrul convorbirilor 
pe care premierul elen Ie va avea cu 
oficialitățile franceze vor fi exami
nate și relațiile actuale din cadrul 
Pactului nord-atlantic, ținînd seama 
că atît Franța, cit și Grecia, au decis 
să nu participe la structurile militare 
ale acestui bloc.

Președintele S.U.A.,Gerald 
Ford, și-a reafirmat intenția — cu 
prilejul unei reuniuni anuale a lide
rilor Partidului republican — de a 
candida la alegerile prezidențiale din 
1976.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Plata Sclntell.

X

Crearea Consiliului mili
tar superior în Ciad. Un grup 
de ofițeri aparținînd forțelor armate 
din Ciad au creat un Consiliu mili
tar superior, compus din nouă mem
bri. Grupul de ofițeri a înființat pa
tru comisii însărcinate cu controlul 
finanțelor, cu problemele sociale, cu 
cele militare și cu probleme eco
nomice.

124 de sateliți în 1974. 
anul 1974, în diferite părți ale lumii 
a fost lansat la trei zile o dată cîte 
un satelit artificial al Pămîntului — 
a anunțat, la Geneva, Uniunea Inter- 
naffonală a Telecomunicațiilor. Nu
mărul acestor sateliți artificiali s-a 
ridicat, anul trecut, la 124.

Un puternic cutremur de
pămînt a avut loc, în noaptea de
marți spre miercuri, în insula norve
giană Jan Mayen (Atlanticul de nord). 
După cum anunță Institutul seismo
logie din Uppsala, seismul a avut in
tensitatea de 6,7 grade pe scara 
Richter, fiind cel mai puternic cu
tremur înregistrat în zonă din 1971.

Falimente. 7722 de comPanii 
vest-germane au dat faliment în 
cursul anului 1974, ca urmare a scă
derii cererilor atît tn țară, cit și în 
străinătate și a creșterii spiralei in
flaționiste. Numărul falimentelor a 
fost cu 40 la sută mai mare decit cel 
înregistrat în 1973.

• „HELIOS" IN UM
BRA SOARELUI. Sonda 
spațială americano—vest-ger- 
manâ „Helios" se va afla, cu în
cepere de la 25 aprilie, în spa
tele Soarelui (în raport cu Pă- 
mîntul) și nu va mai putea 
menține contactul cu statia te
restră de la Oberpfaffenhofen, 
din apropiere de Miinchen. Du
pă cum a anunțat firma con
structoare „Messerschmitt-Boel- 
kow-Blohm" (M.B.B.), un acu- ■ 
mulator special instalat la bor
dul sondei va depozita datele 
culese, pe care le va transmite 
ulterior pe Pămînt. „Helios" se 
va afla în umbra Soarelui timp 
de 25 de zile.

Sonda, care a furnizat nume
roase informații cu privire la 
suprafața Soarelui șt spațiul cir
cumsolar, a fost lansată la 10 
decembrie 1974.

• O DECLARAȚIE CU 
„ADRESĂ". Astronautul a- 
merican John Glenn, ales anul 
trecut în senatul S.U.A., a de
clarat recent : „Sînt cit se poate 
de îndreptățit să mi se încre
dințeze mandatul de senator în
trunit am făcut de trei ori în
conjurul lumii pe socotea
la contribuabililor". Intr-adevăr, 
Glenn a înconjurat de trei ori 
Pămîntul, în 1962, la bordul unei 
nave cosmice. Declarația sa viza 
însă practica — sever criticată 
in rîndurile presei și opiniei 
publice din S.U.A. — a anumi
tor parlamentari care, sub pre
textul unor „călătorii de studii", 
ce adesea nu se soldează cu ni
mic concret, cheltuiesc sume 
exorbitante din bugbtul statu
lui.

• „MADISON SQU
ARE GARDEN" - SCOS 
LA VINZARE. cunoscutul 
complex din New York, al doi
lea centru ca mărime din S.U.A. 
pentru manifestări sportive și 
artistice, a fost scos spre vin- 
zare — a anunțat președintele 
corporației care deține acțiunile 
acestui centru. Complexul a fost 
dat în exploatare în anul 1968 
și include o arenă sportivă cu 
20 000 locuri și cîteva săli pentru 
concerte și manifestări sportive. 
De la început, încasările s-au 
situat sub plafonul estimat, da
torită mai multor factori, între 
care inflația, scăderea puterii 
de cumpărare a locuitorilor, re
ducerea numărului de specta
tori, la care a contribuit. între 
altele, și concurenta televiziu
nii. Anul trecut s-a înregistrat 
un deficit de circa șapte mili
oane dolari. Spre a evita fali
mentul, compania proprietară a 
lansat o ofertă de vînzare, con
tra sumei de 60 milioane dolari.

• PREA MULȚI DINȚI I 
Un cunoscut stomatolog londo
nez, doctorul Tate, consideră că 
omul contemporan dispune de 
un număr prea mare de dinți. 
Dacă în vremurile îndepărtate 
existenta a 32 de dinți era justi
ficată de hrana folosită, pentru 
dieta contemporană, care nu so
licită mari eforturi de mastica
ție, ar fi de ajuns 20—24 dinți. 
Doctorul Tate propune ca dinții 
„de prisos" să fie eliminați în 
copilărie, căci atunci, afirmă el, 
ceilalți dinți, ca urmare a dis
punerii lor mai libere, se vor 
strica mult mai puțin.

• CIMPANZEUL LA
NA, „PUNE ÎNTREBĂRI". 
Lana, cimpanzeul „vorbitor" de 
la un centru de cercetări din 
Atlanta, a străbătut o nouă e- 
tapă a uceniciei sale. Oamenii 
de știință care se ocupă de „e- 
ducatia" maimuței consideră că 
aceasta a ajuns la stadiul unui 
copil care începe să înțeleagă 
că obiectele care îl înconjoară 
au un nume și care pune între
bări de tipul „ce este asta ?“ O 
mențiune absolut necesară : a 
„vorbi". în cazul maimuțelor 
„educate" — cărora, ca orice 
maimuțe, conformația anatomi
că nu Ie permite limbajul arti
culat — înseamnă a apăsa pe 
claviatura unui aparat electro
nic, fiecare clapă reprezentînd 
un cuvînt.

• DECANA SUPRA
VIEȚUITORILOR DE PE 
„TITANIC". Din cele 750 de 
persoane care au scăpat din 
vestitul naufragiu al pachebo
tului britanic „Titanic" — pe
trecut în 1919 — în prezent nu
mai 30 mai sînt în viată. Ed- 
mina Mackenzie, care locuiește 
într-o suburbie din Los Angeles, 
și-a sărbătorit de curînd res
pectabila virstă de 91 de ani, 
prilej cu care a evocat în fata 
ziariștilor dramaticele momente 
ale ciocnirii vasului de un ice
berg, soldată cu pierderea a 
1 600 de vieți.
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