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oMii de oameni ai muncii din Capitală, 
dînd glas gindurilor și simțămintelor 
întregului nostru popor, au adresat ieri 

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, din toată inima, 
un fierbinte salut la întoarcerea în patrie

„BINE AII VENIT, IUBITE TOUftBftSE NICOLAE CEAUSESCU!"
Vibranta manifestare de pe aeroportul Otopeni a exprimat deplina aprobare și satisfacție pentru rezultatele 
fructuoase ale vizitei in Japonia, Filipine, Pakistan, Iordania și Tunisia, reafirmarea adeziunii 

și sprijinului pentru politica internă și internațională a partidului și statului nostru
Președintele Republicii Socialiste Româ

nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întors, sîmbătă după- 
amiază, în Capitală, din vizitele oficiale, de 
stat și de prietenie, întreprinse in Japonia, 
Filipine, Pakistan, Iordania și Tunisia.

Șeful statului român a fost însoțit de 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru, George 
Macovescu, ministrul afacerilor externe, de 
alți membri ai guvernului, de consilieri și 
alte persoane oficiale.

Ceremonia sosirii are loc pe aeroportul 
Otopeni. Frontispiciul aerogării este domi
nat de un mare portret al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. încadrat de drapele roșii 
și tricolore.

Mesageri ai gîndurilor și sentimentelor 
locuitorilor Capitalei, ai tuturor cetățenilor 
patriei, mii și mii de bucureșteni au venit, 
la aeroport, pentru a ura din inimă 

tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu un călduros „bun venit".

Multi dintre cei prezenți poartă portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, flutură ste- 
gulețe, buchete de flori. Pe pancarte și 
eșarfe sint înscrise urările : „Mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. întregul popor 
vă întîmpină cu dragoste și vă ureazțî «Bine 
ați venit» !“ ; „Trăiască Partidul Comunist 
Român în frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu !“ ; „Trăiască 
pacea și colaborarea intre toate popoarele 
lumii !“ ; „Prețuim și admirăm, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. activitatea des
fășurată și înțelegerile încheiate în Japonia, 
Filipine, Pakistan, Iordania, Tunisia !“ ; 
„Cu litere de aur înscriem în istoria Româ
niei contribuția inestimabilă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la întărirea păcii și prie
teniei între popoare !“ ; „Ne angajăm 
solemn, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 

să milităm neobosit pentru realizarea inte
grală a acordurilor încheiate, în interesul 
cauzei păcii și înțelegerii între națiuni !“. 
Prin glasul miilor de cetățeni veniti în 
întîmpinare, întreaga țară și-a reafirmat cu 
însuflețire deplinul acord și înalta apre
ciere față de bilanțul deosebit de fructuos 
al Vizitelor efectuate' de șeful statului ro
mân, față de activitatea remarcabilă desfă
șurată și cu acest prilej de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, reprezentant fidel al năzuințelor 
și idealurilor națiunii noastre, strălucit pur
tător al aspirațiilor ei de pace, prietenie și 
colaborare. întregul nostru popor a urmărit, 
zi de zi, cu viu interes și profundă satis
facție, această nouă și importantă misiune 
de prietenie și colaborare întreprinsă de 
președintele României socialiste, aceste vi
zite deosebit de rodnice ce se înscriu ca 
parte integrantă a politicii externe a parti
dului și statului nostru pusă in slujba de

mocratizării relațiilor internaționale, inten
sificării conlucrării dintre state, indiferent 
de orinduire socială, instaurării unei noi 
ordini economice și politice mondiale, asi
gurării păcii, progresului și prosperității în
tregii omeniri, edificării unei lumi mai 
bune, mai drepte.

Este ora 16,15. Aeronava prezidențială ate
rizează. La coborîrea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint primiți cu puternice acla
mații, cu o vibrantă manifestare de dragoste 
și stimă.

La scara aeronavei prezidențiale au venit, 
în întimpinare, tovarășii : Manea Mănescu, 
Ștefan Voitec, Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Janos Fa- 
zekas, Paul Niculescu, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădu- 
lescu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan An
drei, Iosif Banc, Mihai Dalea, Mihai Gere, 

Nicolae Giosan, Ion Ioniță, Vaslle Patilineț, 
loan Ursu, împreună cu soțiile.

Erau prezenți membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale și organizații 
obștești, personalități ale vieții culturale, 
generali și ofițeri superiori.

Au fost de față Ryoko Ishikawa, amba
sadorul Japoniei, Raul Rabe, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Filipinelor, S, A. D. 
Bukhari, ambasadorul Pakistanului, Maher 
Nashashibi, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Iordaniei.

Se aflau, de asemenea, șefii misiunilor 
diplomatice acreditați în țara noastră.

Mulțimea aplaudă, ovaționează îndelung. 
Se scandează cu înflăcărare „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul". Pionieri și 
tineri în port național înconjoară pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, oferindu-le flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu se îndreaptă spre miile de 
bucureșteni, răspund cu căldură mani
festațiilor lor de dragoste și prețuire, string 
mîinile multora dintre cei prezenți.

Impărtășindu-și bucuria reîntâlnirii cu se
cretarul general al partidului și președintele 
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, locuito
rii Capitalei — și prin ei întreaga națiune — 
exprimă hotărîrea lor nestrămutată de a 
înfăptui neabătut politica internă și exter
nă a partidului și statului nostru, de a 
munci cu întreaga energie și pricepere, cu 
devotament, pentru realizarea obiectivelor 
stabilite de Congresul al XI-lea al P.C.R., 
pentru transpunerea în viață a mărețului 
program de edificare a socialismului și co
munismului pe pămîntul României.

(Agerpres)

Încheierea vizitei în Republica Tunisiană Mîine sosește în țara noastră
CEREMONIA SEMNĂRII OOCOMENTELOR

IOMANO-TONISIENE
încununlnd rezultatele fructuoase 

ale dialogului la cel mai înalt nivel 
româno-tunisian, președintele Repu
blicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Tunisiene, Habib Bourguiba. au sem
nat, sîmbătă dimineața, Declarația 
solemnă comună și au adoptat Co
municatul comun româno-tunisian.

Ceremonia semnării acestor im
portante documente din istoria rela
țiilor dintre cele două țări prietene 
a avut loc la Palatul Prezidențial 
Cartagina, împodobit cu drapelele 
României și Tunisiei.

în sală se aflau tovarășii Gheor
ghe Oprea, viceprim-ministru al gu
vernului, George Macovescu, minis

trul afacerilor externe, Vasile Pun- 
gan și Constantin Mitea, consilieri ai 
președintelui republicii. Constantin 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Marin Rădoi, 
ambasadorul României la Tunis.

Se aflau de față, de asemenea. Hedi 
Nouira, primul ministru al guvernu
lui tunisian, Sadok Mokaddem, pre
ședintele Adunării Naționale, Habib 
Chatti, ministrul afacerilor externe, 
Chedli Klibi, ministru, director al 
Cabinetului prezidențial, Abdelaziz 
Lasram, ministrul economiei națio
nale, Fouad Mebazzaa, ministrul ti-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Convorbiri oficiale
Sîmbătă dimineață, la Palatul Pre

zidențial Cartagina, s-au încheiat 
convorbirile oficiale dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Habib Bour
guiba.

Din partea română, la convorbiri au 
participat Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al guvernului, George Ma
covescu, ministrul afacerilor externe, 
Vasile Pungan și Constantin Mitea, 
consilieri ai președintelui republicii. 
Constantin Stanciu, adjunct al minis
trului comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale. Marin

Rădoi, ambasadorul României la Tu
nis.

Din partea tunisiană au luat parte 
Hedi Nouira, prim-ministru al guver
nului tunisian, Sadok Mokaddem, 
președintele Adunării Naționale. Habib 
Chatti, ministrul afacerilor externe, 
Chedli Klibi, ministru, director al 
Cabinetului prezidențial, Abdelaziz 
Lasram, ministrul economiei națio
nale, Fouad Mebazzaa, ministrul ti
neretului și sportului, Taieb Sahbani, 
ambasadorul Tunisiei la București.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie. Dupd semnarea documentelor oficiale

președintele Republicii Unite
Tanzania, Julius K. Nyerere

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, miine sosește la București Julius K. Nyerere, președintele Uniunii 
Naționale Africane din Tariganica, președintele Republicii Unite Tan
zania, oare va efectua o vizită oficială de prietenie in țara noastră.

DECLARAȚIA SOLEMNĂ COMUNĂ
a Republicii Socialiste România 

și a Republicii Tunisiene
Republica Socialistă România și Republica Tu

nisiană,
Luînd în considerație relațiile de prietenie, co

operare și stimă reciprocă existente între cele două 
țări și popoare și dorind să le dezvolte în viitor 
în toate domeniile, pe baza principiilor dreptului 
și justiției internaționale,

Reafirmînd adeziunea lor față de scopurile și 
principiile Cartei Națiunilor Unite,

Dorind să întărească contribuția celor două țari 
Ia cauza păcii și securității internaționale și la 
dezvoltarea cooperării între toate statele, »

Ferm decise să-și aducă întreaga contribuție la 
instaurarea unei noi ordini economice în lume și 
da raporluri noi, echitabile între națiuni.

Conștiente de răspunderea care incumbă tuturor 
statelor — mici sau mari — pentru menținerea pă
cii și instaurarea unui climat de securitate și co
operare între toate țările, indiferent de sistemul 
lor politic, economic și social sau de nivelul lor de 
dezvoltare,

Exprimînd ferma lor convingere că violarea inte
grității teritoriale a statelor și a independenței lor 
politice este inadmisibilă și că pacea in lume tre
buie să se bazeze pe respectarea dreptului sacru 
al statelor la suveranitate și independență și a 
dreptului inalienabil al popoarelor de a dispune 
liber de soarta lor, fără nici un fel de amestec, 
constrîngere sau presiune din afară, conform pre
vederilor Cartei Națiunilor Unite,

pentru
Republica Socialistă România

Apreciind că menținerea păcii șl securității in 
lume reclamă măsuri eficiente pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și in primul rind a dezarmării 
nucleare,

Hotărîte să-și sporească contribuția la lupta îm
potriva colonialismului sub toate formele, împo
triva politicii de apartheid și a oricărei discrimi
nări rasiale,

Animate de dorința de a-și spori sprijinul lor 
politic, material și moral pentru mișcările de eli
berare națională din țările care se mai găsesc sub 
dominația colonială,
(Continuare în pag. a Ii-a)

pentru
Republica Tunisiană

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii

• Comunicat 
comun

româno-tunisian
• Solemnitatea 
înmînării unor 
înalte distincții
• Plecarea 
din Tunis

ÎN PAGINILE II—III

Personalitate de prim rang 
a vieții politice tanzaniene și 
africane, Julius K. Nyerere 
s-a născut în 1922. Incepind 
din 1935, el a frecventat șco
lile din Musoma și Tabora, 
iar în perioada 1943 se înscrie 
la Colegiul universitar Make- 
rere din Uganda, unde obține, 
în 1945, diploma de învățător. 
După cîțiva ani de activitate 
didactică la Școala St. Mary 
din Tabora, pleacă, in 1949, în 
Marea Britanie. urmînd cursu
rile Universității din Edin
burgh. unde in anul 1952 ob
ține titlul de doctor.

Reîntors în țară în același 
an, el devine profesor la St. 
Francis School din Dar es Sa
laam, capitala Tanganicăi. 
încă din această perioadă, Ju
lius K. Nyerere iși consacră 
toate forțele luptei pentru in
dependență a poporului său. 
In 1954 a luat ființă Uniunea 
Națională Africană din Tan- 
ganica (T.A.N.U.), forța con
ducătoare a luptei pentru in
dependență națională și apoi pentru 
dezvoltare economică și socială a ță
rii, avîndu-1 ca președinte pe Julius 
K. Nyerere.

în decursul îndelungatei activități 
puse în slujba intereselor poporului 
său, prestigiul și popularitatea lui 
Julius K. Nyerere cresc, devenind 
tot mai cunoscut și peste hotarele 
țării. în 1955 primește o invitație 
din partea Consiliului de tutelă al 
O.N.U., prin care este chemat Ia 
New York. Aici, Nyerere se adre
sează Națiunilor Unite printr-un 
discurs intitulat „Speranțele poporu
lui meu". întors în Tanganica, con
tinuă să organizeze și să conducă 
lupta pentru obținerea independen
ței țării. Această luptă se soldează 
în anul 1960, cu victoria T.A.N.U., 
partidul condus de Nyerere cîștigînd 
70 din cele 71 de locuri ale Consi
liului legislativ — eveniment im
portant pe calea obținerii indepen
denței. In 1960, după marele succes 
electoral al T.A.N.U., Nyerere de
vine primul șef de guvern al Tan
ganicăi, a cărei independență este

proclamată la 9 decembrie 1961. în 
proclamația de independență, pri
mul ministru Nyerere a înscris ca o- 
biective politice ale noului stat : 
stricta respectare a Cartei O.N.U., 
sprijinul pentru toate mișcările de 
eliberare din Africa, promovarea 
unității africane. După ce, în ianua
rie 1962, se retrage de.la conducerea 
guvernului pentru a-și reorganiza 
partidul, la 9 decembrie în același 
an, cînd intră în vigoare Constitu
ția Republicii Tanganica, Julius 
K. Nyerere devine șef al statului și 
al guvernului.

Tot sub conducerea lui Julius 
K. Nyerere, Tanganica și Zanzibarul 
își unesc forțele și, la 26 aprilie 1964, 
formează Republica Unită Tanzania.

în 1967 este adoptată „Declarația 
de la Arusha", document programa
tic prin care se proclamă obiec
tivul construirii societății socialiste 
în Tanzania. în noiembrie 1970, Julius 
K. Nyerere este din nou ales, cu o
(Continuare în pag. a V-a)

Mîine, în jurul orei 11,00, posturile noastre de radio șl 
televiziune vor transmite direct de la Aeroportul internatio
nal București-Otopeni ceremonia sosirii președintelui Parti
dului T.A.N.U., Julius K. Nyerere, președintele Republicii 
Unite Tanzania, care va efectua o vizită oficială de prietenie 
în țara noastră, la invitația tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.
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ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN REPUBLICA TUNISIANA

DIN TUNIS

Declarația solemnă comună
(Urmare din pag. I)

Reafirmînd dreptul suveran al tuturor statelor la uti
lizarea resurselor si bogățiilor lor naționale si necesita
tea amplificării eforturilor tuturor statelor. In scopul eli
minării decalajelor care separă țările in curs de dezvol
tare de țările dezvoltate.

Reafirmînd dreptul tuturor statelor la dezvoltare eco- 
nomico-socială. Ia cooperarea internațională si de a avea 
acces liber la cuceririle științei si tehnologiei contem
porane,

I. Proclami voința și hotărirea lor comună :
— de a lărgi șl adinei relațiile lor de prietenie și de 

cooperare in domeniile politic, economic, social și cul
tural :

— de a dezvolta cooperarea economică reciproc avan-, 
tajoasă și schimburile comerciale dintre ele. in scopul 
valorificării depline a resurselor lor naturale ;

— de a Întări colaborarea lor In domeniile invățămln- 
tului, pregătirii de cadre, științei, culturii, artelor, 
sportului și turismului, conform spiritului de intelegere 
și prietenie tradițională dintre cele două popoare ;

— de a se consulta și coopera In acțiunile pe care 
in vederea a- 
tuturor țărilor

comunitatea internațională le desfășoară 
sigurării progresului economico-social al 
in curs de dezvoltare.

așeza relațiileII. Proclamă voința lor comună de a __
lor bilaterale, ca și cele cu toate celelalte state, pe ur
mătoarele principii :

îndatorire fundamentală nu va putea impieta sub nici 
o formă și în nici o împrejurare asupra dreptului le
gitim al statelor la apărare individuală sau colectivă, 
In conformitate cu articolul 51 al Cartel Națiunilor U- 
nite.

11. Statele au îndatorirea de a se conforma, întru to
tul și cu bună credință, obligațiilor lor internaționale și 
de a trăi In pace cu toate statele.

Interpretarea și aplicarea principiilor fundamentale 
ale dreptului international sînt legate intre ele și fiecare 
principiu trebuie interpretat în contextul celorlalte prin
cipii. Ele trebuie să fie respectate riguros de către 
toate statele în relațiile lor și nici o violare a unuia 
dintre aceste principii nu va putea fi justificată ni
ciodată și in nici o Împrejurare.

III. Proclamă voința lor comună :

Sîmbătă amiază, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și tova
rășa Elena Ceaușescu și-au încheiat 
vizita oficială de prietenie pe care 
au întreprins-o în Republica Tuni
siană, la invitația președintelui Ha
bib Bourguiba și a doamnei Wassila 
Bourguiba.

Ceremonia plecării înaltilor oaspeți 
români spre București a avut loc pe 
aeroportul internațional „Tunis-Car- 
thage", impodobit sărbătorește cu 
drapelele de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii Tuni
siene, care 
doi șefi de 
Ceaușescu 
Bourguiba. 
înscrise, în 
urări pentru întărirea prieteniei și 
colaborării dintre România și Tuni
sia, lozinci care exprimau voința ce
lor două țări și popoare de a-și adu
ce contribuția la consolidarea fpăcii, 
la promovarea progresului economic 
și social, în âpiritui ’ convorbirilor 
dintre președinții României și -Tuni
siei.

De la reședință — Palatul Carta
gina — tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți 
de președintele Habib Bourguiba și 
doamna Wassila Bourguiba, de alte 
înalte personalități tunisiene, s-au 
îndreptat spre aeroport. De-a lungul 
șoselei, pavoazată cu drapelele de 
stat ale României și Tunisiei, cît și 
în piața aerogării numeroși cetățeni 
au salutat cu căldură pe cei doi șefi 
de stat.

In salonul de onoare al aeroportu
lui, președintele Nicolae Ceaușescu, 
răspunzînd solicitării televiziunii tu
nisiene de a aprecia rezultatele vi
zitei și ale convorbirilor purtate cu 
președintele Habib Bourguiba, a de
clarat :

încadrau portretele celor 
stat, ale tovarășei Elena 
și doamnei Wassila 

Pe mari pancarte erau 
limbile arabă și română,

Doresc să exprim mulțumirile me
le și ale soției pentru invitația pe 
care am primit-o din partea preșe
dintelui Tunisiei și a doamnei 
Bourguiba de a vizita țara dumnea
voastră și pentru primirea ospitalie
ră de care ne-am bucurat în tot tim
pul șederii noastre in țara dumnea
voastră.

Am avut convorbiri foarte bune, 
prietenești, atît cu privire la rela
țiile bilaterale, cit și Ia o serie de 
probleme internaționale. Aceste con
vorbiri, rezultatele lor s-au concre
tizat în acordurile și documentele 
pe care le-am semnat astăzi împreu
nă cu președintele Bourguiba, pre
cum și in documentele semnate de 
membri ai guvernelor român și tu
nisian, care deschid perspective mi
nunate pentru o colaborare multila
terală între popoarele noastre. Deci 
pot spune că vizita și convorbirile 
avute cu președintele Bourguiba 

. s-au desfășurat cu rezultate foarte 
bune, r :

u ? Am adresat președintelui Tunisiei 
șl doamnei Bourguiba Invitația pen
tru efectuarea unei vizite oficiale in 
România.

La sosirea pe aeroport, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu primește raportul 
gărzii de onoare. Cei doi președinți 
urcă apoi pe un podium de onoare. 
Se intonează imnurile de stat. în 
timo ce răsună 21 de salve de tun. 
Președintele Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu președintele Habib Bour
guiba. trece în revistă garda de 
onoare.

Șeful statului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. își ia rămas bun 
de la înaltele oficialități tunisiene 
venite pe aeroport să conducă pe 
oaspeți : Hedi Nouira. primul minis
tru al guvernului. Sadok Mokaddem, 
președintele Adunării Naționale, 
Habib Chattl, ministrul afacerilor

externe. Chedli Klibi. ministru, di
rector al Cabinetului prezidențial, 
Abdelaziz Lasram, ministrul econo
miei nationale. Mohamed Mzali. mi
nistrul sănătății publice, Abdallah 
Farhat. ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor. Hassan Belkhod- 
ja, ministrul agriculturii. Hedi Khe- 
facha. ministrul apărării naționale, 
alti membri ai guvernului, ai Birou
lui Politic al Partidului Socialist 
Desturian. conducători ai organiza
țiilor de masă si obștești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu își iau. de 
asemenea, rămas bun de la șefii mi
siunilor diplomatice acreditați în ca
pitala Tunisiei.

Pe aeroportul Tunisului erau pre- 
zenti ambasadorul României la Tu
nis. Marin Rădoi. și ambasadorul 
Tunisiei la București. Taieb Sahbani.

Tovarășul Nicolae CeaușesCU și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt salu
tați cu deosebită căldură pe aeroporț 
de numeroși specialiști români, aflati' 
în această tară în cadrul colaborării 
bilaterale, de membrii ambasadei 
noastre si familiile acestora, care îl 
aplaudă cu căldură, urîndu-le drum 
bun spre patrie.

O mare 
Tunisului, 
adresează 
urări de
Nicolae Ceaușescu 
Ceaușescu răspund 
turilor acestora.

La scara avionului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt conduși de președin
tele Habib Bourguiba si soția sa, 
Wassila Bourguiba. Cei doi pre
ședinți. tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Wassila Bourguiba își string 
îndelung si cu multă căldură mîini- 
le. se îmbrățișează cu deosebită prie-

tenie, luîndu-și rămas bun. Președin
tele Habib Bourguiba mulțumește 
președintelui Nicolae Ceausescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu pentru 
vizita făcută în Tunisia.

La ora 13.00. ora locală, avionul 
prezidențial decolează. îndreptîndu-se 
spre București.

Astfel ia sfîrșit vizita de impor
tantă istorică a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu făcută pe meleaguri ale 
Asiei si Africii, vizită care, prin în
treaga sa desfășurare, se înscrie ca 
un moment de mare însemnătate în 
dezvoltarea pe multiple planuri a co
laborării. prieteniei și înțelegerii 
dintre poporul român si popoarele 
țărilor vizitate.

1. Dreptul inalienabil al tuturor popoarelor de a-șl 
decide soarta lor și de a-și alege sistemul politic, eco
nomic, social, corespunzător voinței și intereselor pro
prii, în deplină libertate, fără' nici un amestec străin.

2. Dreptul sacru al tuturor statelor la independență 
și suveranitate națională și obligația de a trăi In pace 
și de a Întreține relații de bună vecinătate.

3. Dreptul suveran al statelor de a dispune liber de 
resursele lor naturale, conform Intereselor naționale, 
fără nici un fel de constrîngere sau presiune străină.

4. Deplina egalitate în drepturi a tuturor statelor, in
diferent de mărime, nivel de dezvoltare șl sistem po
litic, economic și social.

5. Dreptul inalienabil și datoria statelor de a partici
pa la examinarea și solutionarea problemelor Interna
tionale de interes comun.

6. Respectarea principiului echității In cooperarea din
tre state. în interesul reciproc al părților.

7. Dreptul și îndatorirea statelor, indiferent de sis
temele lor sociale și politice, de a coopera intre ele în 
diferite domenii ale relațiilor internaționale, in scopul 
consolidării păcii și securității internaționale, al pro
movării progresului economic-social al tuturor națiuni
lor, conform Cartei Națiunilor Unite. Dreptul necondi
ționat al statelor de a avea acces liber la cuceririle ști
inței și tehnologiei contemporane.

8. Inadmisibilitatea amestecului, sub nici o formă șl 
sub nici un motiv, în politica internă și externă a altor 
state.

9. Inviolabilitatea frontierelor și a integrității terito
riale a statelor și, în consecință, recunoașterea faptului că 
orice tentativă din partea unui stat îndreptată împotriva 
unității naționale sau integrității teritoriale a altui stat 
constituie o atingere gravă adusă păcii și securității in
ternaționale.

10. Obligația statelor de a se abține In relațiile lor 
internaționale de Ia orice fel de constrîngere de ordin 
militar, de la amenințarea cu forța sau folosirea forței 
împotriva altui stat. Reglementarea tuturor diferende
lor dintre state exclusiv prin mijloace pașnice. Această

— de a colabora intre ele și cu celelalte state pen
tru întărirea rolului Organizației Națiunilor Unite in 
menținerea șl consolidarea păcii și securității interna
ționale, prin respectarea și aplicarea principiilor înscrise 
in Cartă, prin dezvoltarea cooperării intre toate națiu
nile șl promovarea și respectarea normelor dreptului 
International in relațiile dintre state ;

— de a dezvolta relațiile de prietenie și cooperare cu 
toate statele, pe baza principiilor enunțate mai sus, și 
de a acționa in scopul înfăptuirii dezarmării generale, 
pentru pace, destindere și cooperare In întreaga lume, 
pentru statornicirea securității în Europa, Africa, bazi
nul Mării Mediterane și în întreaga lume ;

— de a contribui activ ia examinarea și soluționarea 
tuturor problemelor internaționale, in vederea lichidă
rii focarelor de conflict ;

— de a acționa în mod consecvent, împreună cu ce
lelalte țări in curs de dezvoltare, pentru soluționarea 
problemelor complexe ale situației economice Interna
tionale. in vederea instaurării unei noi ordini econo
mice și politice Internationale, pentru o lume mai bună 
și mai dreaptă ;

— de a acționa In vederea intensificării negocierilor 
pentru dezarmare, cu participarea tuturor statelor inte
resate, pentru a se ajunge la încheierea de acorduri 
internaționale cît mai eficiente, care să ducă la dezar
marea generală și In primul rînd Ia dezarmarea nucle
ară, la reducerea bugetelor militare, dirijarea în scopuri 
pașnice, Îndeosebi pentru țările in curs de dezvoltare, a 
uriașelor resurse 
rilor.

materiale destinate în prezent înarmă-

IV. Fac un apel eătre toate celelalte state :
cu toată răspunderea pentru scoaterea

multime de locuitori al 
aflati De terasa aerogării, 
solilor
drum

poporului român 
bun. Tovarășul 

și tovarășa Elena 
cu prietenie salu-

La Cartagina, pe locurile unei strălucite civilizații
Președintele Nicolae Ceaușescu si 

tovarășa Elena Ceausescu au vizitat 
sîmbătă dimineața ruinele străvechii 
Cartagine. rivală a Romei antice, cen
trul unui puternic imperiu în bazinul 
mediteranean. Din strălucita cetate, 
pe care romanii au ras-o de pe fata 
pămîntului. la sfîrșitul 
treilea război punic, 
regiunea înconjurătoare 
cia Africa", n-au mai 
citeva ruine. Singurele 
impunătoare sînt cele 
nei romane, construită 
tori.

întîmninatl de Azedin Bachaouch, 
directorul general al Institutului na
tional de arheologie si artă, oaspe
ții vizitează mai intîi termele — mo
numentală construcție ridicată la 
mijlocul secolului al II-lea al e.n., 
vorbind peste veacuri despre gradul 
de civilizație al vechii cetăti.

în apropiere, ne colina Byrsa, se 
vizitează Odeonul, vestitul cartier de 
vile romane, ale căror ruine ocupă

celui de-al 
transformind 
în „provjn- 
rămas decît 
vestigii mai 
ale Cartagi- 
de învingă-

o vastă întindere. Este vizitat apoi 
marele amfiteatru roman, cu grade- 
nele din blocuri masive de piatră 
si marmură, care au fost în cea mai 
mare parte restaurate. în acest tea
tru antic se organizează acum 
festivaluri folclorice.

Săpăturile arheologice făcute 
deon. la terme, la amfiteatru 
alte locuri ale vechii cetăti au scos 
la iveală un întreg tezaur de o va
loare inestimabilă : mozaicuri, coloa
ne cu capiteluri, statui'în marmură, 
amfore, vase, elemente decorati
ve murale. Președintele Nicolae 
Ceausescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
se Interesează de cercetările arheo
logice. de rezultatele lor. de colabo
rarea cu arheologii altor tari, inclu
siv din România.

Da. intr-adevăr, răspunde directo
rul Azedin Bachaouch. o asemenea 
colaborare există î legăturile în a- 
cest domeniu cu eminentii oameni 
de stiintă români se desfășoară spre 
satisfacția ambelor părtL

anual
la O- 
si în

Ultimele vestigii vizitate sînt cele 
ale fostelor sanctuare punice, unde 
se aflau templele Iui Tanit si Baal 
Hammon. Inscripțiile în limba feni
ciană. descoperite aici, amintesc e- 
pocile de glorie ale Cartaginei pu
nice.

La plecare, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu mulțumesc pentru inte
resantele explicații primite, remar- 
cind că pe aceste locuri, unde ro
manii au arat cîndva cu plugurile 
si au semănat sare pentru ca să nu 
mai crească nici iarba, se dezvoltă 
azi înfloritorul Tunis, cu minunate 
perspective de viitor.

Reportajul vizitei 
a fost realizat de:
Victor STAMATE 
Liviu RODESCU 
Mircea S. IONESCU 
Foto ; Anghel Pasat

— să acționeze __ __ ________ ______
definitivă a războiului din viața internațională, pentru 
solutionarea tuturor problemelor dintre state pe cale 
pașnică, prin tratative, in interesul tuturor națiunilor, a! 
întregii lumi ;

— să promoveze cu fermitate instaurarea unei ere de 
nace, securitate si cooperare, fondată pe justiție si li
bertate ;

— să militeze pentru instaurarea unei noi ordini poli
tice si economice internaționale, bazată pe egalitatea in 
drepturi intre toate națiunile lumii.

V. în vederea examinării problemelor referitoare ia 
îndeplinirea prevederilor prezentei Declarații solemne 
comune. Republica Socialistă România și Republica Tu
nisiană declară voința lor comună de a lărgi si apro
funda consultările dintre ele la toate nivelurile, folosind 
căile diplomatice și intilnirile periodice ale reprezen
tanților lor.

întocmită Ia Tunis, Ia 19 aprilie 1975. în două exem
plare originale, in limbile română si arabă, ambele texte 
avind aceeași valabilitate.

Un nou și puternic impuls colaborării prietenești 
româno-tunisiene, un aport constructiv la promovarea

aspirațiilor de pace și progres ale popoarelor
Ieri s-a reîntors în țară președin

tele României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, după vizita 
de mai bine de două săptămini între
prinsă într-un șir de state din Asia, 
Orientul Mijlociu, Africa. Cea de-a 
patra și ultima etapă a acestei noi 
misiuni de pace, prietenie și înțele
gere a șefului statului român — vi
zita în Tunisia — s-a încheiat, ca și 
etapele precedente, cu un bilanț din 
cele mai bogate, de natură să im
pulsioneze puternic colaborarea din
tre cele două țari și popoare, să des
chidă noi perspective și să ridice pe 
trepte noi. superioare, raporturile re
ciproce prietenești.

„Am avut convorbiri foarte hune, 
prietenești, atît cu privire Ia relații
le bilaterale, cit și la o serie de pro
bleme internaționale — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la în
cheierea vizitei. Aceste convorbiri, 
rezultatele lor s-au concretizat in 
acordurile și documentele pe care 
le-am semnat împreună cu pre
ședintele Bourguiba, precum și in 
documentele semnate de membri ai 
guvernelor român și tunisian, care 
deschid perspective minunate pentru 
o colaborare multilaterală intre po
poarele noastre. Deci, pot spune că 
vizita și convorbirile avute cu pre
ședintele Bourguiba s-au desfășurat 
cu rezultate foarte bune".

Relatările presei, emisiunile postu
rilor de radio și televiziune au dat 
opiniei publice din țara noastră po
sibilitatea de a urmări, pas cu pas, 
momentele acestei vizite, impresio
nantele manifestări de caldă prietenie 
și profundă simpatie fată de poporul 
român, de prețuire față de România 
socialistă, de înaltă stimă și conside
rație față de președintele ei — „un 
mare prieten, un șef de stat de pres
tigiu internațional" — așa cum se ex
prima ziarul ,,1’Action", organ al 
Partidului Socialist Desturian.

Din succesiunea atitor momente de 
neuitat se desprind, prin însemnăta- . 
tea lor deosebită, cordialele convor
biri cu președintele tării gazdă. 
Habib Bourguiba. emoționantul oma
giu al Adunării Naționale Tunisiene, 
reunită în ședință solemnă pentru a 
saluta ne solii poporului român, pri
mirea entuziastă făcută atît de locui
torii capitalei, cît și de cei ai Bizer- 
tei. de muncitorii petroliști si side- 
rurgisti din acest oraș-erou al luptei 
pentru independența poporului tuni
sian, care au aclamat in persoana 
președintelui României pe militantul 
dirz pentru cauza neatîrnării popoa
relor, pentru afirmarea unor relații 
noi. democratice. în viata 
nală. pentru construirea 
mai bune și mai drepte, 
sentimente si convingeri, 
tă profundă considerație 
multiplele manifestări entuziaste, lo
zincile „Yahia Ceaușescu !“, „Yaliia 
Romania !“ („Trăiască Ceaușescu !“, 
„Trăiască România !“). „Tunisienii 
și românii sînt prieteni !“, care au 
întîmpinat pretutindeni în Tunisia pe 
președintele României socialiste — 
încă o dată adeverindu-se că presti
giul international al șefului statului, 
secretarul general al partidului nos
tru. este un factor major al creș
terii prestigiului tării în lufne.

„Atașamentul dumneavoastră pen-

internatio- 
unei lumi 
Din aceste 
din aceas- 
au izvorît

decla-tru suveranitatea națională ___
ra în acest sens președintele Habib 
Bourguiba — este egalat de voința 
dumneavoastră de a promova rapor
turile de prietenie între popoare și 
cooperare între națiuni. în lume, 
politica activă pe care dumneavoas
tră o duceți pentru promovarea pă
cii și cooperării internaționale con
feră României un meritat prestigiu".

Acum, după ce vizita în Tunisia 
s-a încheiat, după ce rezultatele 
fructuoase ale dialogului la nivel 
înalt, sintetizate concludent în prin
cipalele documente semnate — De
clarația solemnă comună și comuni
catul final — au devenit cunoscute, 
se pot desprinde cîteva concluzii de 
largă semnificație.

în primul rînd. vizita a prilejuit o 
puternică afirmare a voinței comune 
a popoarelor român și tunisian de 
a da noi dimensiuni relațiilor re
ciproce, de a dezvolta prietenia și 
colaborarea pe multiple planuri — 
politic, economic, tehnico-știintific, 
cultural — cu convingerea că un ase
menea curs corespunde pe deplin in
tereselor celor două popoare, ca si 
intereselor cauzei generale a păcii, 
progresului si înțelegerii internațio
nale. Această convingere izvorăște 
din unele similitudini de destin isto
ric. oglindite în lupta desfășurată 
vreme îndelungată de cele două po
noare pentru libertate si neatîrnare, 
din aspirațiile comune de a înainta 
pe calea unei dezvoltări prospere, de 
sine stătătoare, pentru a reduce și în
lătura, într-un timp cît mai scurt, 
distanța față de statele dezvoltate 
din punct de vedere economic. Sînt 
semnificative, din acest punct de 
vedere, interesul și atenția cu care 
au fost evocate de către gazdele tu
nisiene înfăptuirile remarcabile ale 
poporului român în ultimele trei 
decenii, concomitent cu aprecierile 
la adresa politicii constructive a ță
rii noastre de colaborare șl solidari
tate cu toate forțele angajate în 
lupta pentru progres, securitate și 
pace.

Bucurîndu-se de asemenea auspicii 
favorabile, dialogul la nivel inalt 
româno-tunlsian s-a materializat 
prin rezultate deosebit de fructuoa
se, ilustrind pregnant conținutul de 
lucru al vizitei. Pe deplin îndreptă
țită este aprecierea de document is
toric ce poate fi dată Declarației so
lemne comune, care, punînd bazele 
unei colaborări rodnice și îndelun
gate pe plan bilateral și internațio
nal, se înscrie, totodată, ca o contri
buție de mare însemnătate la pro
movarea ideilor apropierii și conlu
crării egale în drepturi intre popoa
re, în conformitate cu cerințele fun
damentale ale lumii contemporane. 
Proclamind în mod solemn voința 
de a așeza Ia temelia relațiilor reci
proce, ca și a relațiilor cu celelalte 
țări, asemenea principii fundamenta
le ca dreptul inalienabil al popoare
lor de a-și decide soarta si a-și -a- 
lege sistemul politic, economic și so
cial. corespunzător voinței și intere
selor proprii ; dreptul sacru la in
dependentă si suveranitate naționa
lă : dreptul . de a dispune liber de 
resursele naturale ; deplina egalita
te in drepturi între toate statele, in
diferent de mărime, nivel de dez
voltare sau orînduire oolitico-socia- 
lă ; inadmisibilitatea amestecului în

politica 
state ; 
tarea 
forței. ...................... ...................
interstatale exclusiv prin mijloace 
pașnice — Declarația solemnă comu
nă. care se adaugă numeroaselor do
cumente similare încheiate de tara 
noastră cu alte țări din Eu
ropa. Africa. Asia. America Lati
nă. se înscrie ca o nouă si prețioasă 
verigă in lupta pentru abolirea vechii 
politici de dominație și dictat, pen
tru instaurarea unor relații interna
ționale noi. democratice, pentru 
crearea unei noi ordini politice 
mondiale.

în afară de acest document de 
frontispiciu, Ia Tunis au fost, de a- 
semenea, semnate un șir de acorduri 
și înțelegeri care concretizează do
rința și angajamentul celor două 
țâri și popoare de a dezvolta o largă 
și fructuoasă conlucrare pe diverse 
tărîmuri : acordul general de colabo
rare economică, programul privind 
realizarea unor obiective economice 
în cooperare — deosebit de utilă în 
acest sens fiind crearea de societăți 
mixte — memorandumul referitor la 
dezvoltarea schimburilor comercia
le. Toate acestea sînt de na
tură să dea un puternic stimulent re
lațiilor reciproce, să ducă la extin
derea și diversificarea lor continuă. 
Nu încape îndoială că legăturile 
strinse de prietenie si cooperare e- 
xistente între Partidul Comunist Ro
mân si Partidul Socialist Desturian 
vor înriuri în modul cel mal favo
rabil un asemenea curs.

Convorbirile româno-tunisiene au 
pus, totodată, în lumină convergența 
sau apropierea de păreri asupra unor 
probleme fundamentale ale vieții, in
ternaționale — între care necesitatea 
lichidării decalajului dintre țările în 
curs de dezvoltare și cele avansate 
din punct de vedere economic, pro
blemă cheie a lumii de astăzi. Solu
tionarea acestei probleme impune, 
paralel cu eforturile proprii ale țări
lor în curs de dezvoltare, adoptarea 
unor măsuri hotărîte pe plan interna
tional pentru sprijinirea acestor țări, 
precum și statornicirea unor noi ra
porturi economice, care să asigure o 
mai echitabilă așezare a preturilor 
materiilor prime, realizarea unui ra
port corespunzător între acestea și 
preturile produselor industriale, in
clusiv prin statornicirea în acest do
meniu a unui sistem international cu 
participarea tuturor statelor interesa
te. accesul nestînjenit la tehnologiile 
moderne — ceea ce va impulsiona 
progresul țărilor slab dezvoltate și va 
exercita o indiscutabilă influență po
zitivă asupra întregii dezvoltări mon
diale.

Convergenta punctelor de vedere 
s-a manifestat și în abordarea unor 
aspecte concrete ale actualității in
ternaționale. Printr-o fericită coinci
dentă, in zilele cînd se desfășura vi
zita, poporul cambodgian cucerea o 
istorică victorie prin eliberarea 
Pnom Penhului si a întregului teri
toriu al țării, iar forțele populare 
din Vietnamul de Sud obțineau noi 
si mari succese în lupta de eliberare 
— evenimente care vin să confirme 
că în zilele noastre nu există forță 
capabilă să îngenuncheze un popor 
hotărît să lupte pînă la capăt, cu 
orice sacrificii, pentru libertatea și

internă si externă a altor 
abținerea de la amenin- 
cu forța sau folosirea 
reglementarea diferendelor

independenta sa. pentru dezvoltarea 
sa de sine stătătoare. în acest sens, 
prezintă o deosebită însemnătate 
sublinierea în documentele comune 
româno-tunisiene a necesității de a 
se instaura o pace trainică în Asia 
de sud-est. de a se respecta drep
tul imprescriptibil al popoarelor din 
această regiune de a-și hotărî de 
sine stătător destinele, fără amestec 
din afară.

Aceeași convergentă a fost pusă 
în evidentă și cu prilejul abordării 
situației atît de complexe din Orien
tul Mijlociu, subliniindu-so că re
zolvarea acestei situații impune cu 
absolută necesitate retragerea ime
diată a trupelor israeliene din teri
toriile arabe ocupate, restabilirea 
drepturilor naționale legitime ale 
poporului palestinean. inclusiv a 
dreptului de a-și constitui un stat 
propriu, precum și asigurarea in
tegrității teritoriale. independentei 
și suveranității tuturor statelor din 
zonă, prin aplicarea strictă a rezolu
țiilor Națiunilor Unite in legătură cu 
această problemă. Reafirmarea, și de 
această dată, a poziției principiale, 
constructive, a României socialiste, 
prieten consecvent și de nădejde al 
popoarelor arabe, care si-a manifes
tat în toate împrejurările solidarita
tea cu lupta acestor popoare pen
tru respectarea independentei si in
tegrității lor teritoriale, pentru dez
voltare economică si socială si care 
a militat dintotdeauna pentru o pace 
trainică si justă in Orientul Mijlo
ciu. a prilejuit cuvinte de înaltă pre
țuire din partea gazdelor.

Opiniile comune asupra necesității 
de a se proceda, fără înțîrziere, la 
măsuri hotărîte de dezarmare și, în 
primul rînd, de dezarmare nucleară, 
de a se duce pînă la capăt procesul 
lichidării colonialismului și neocolo- 
nialismului. de a se spori roltțl O.N.U. 
în viata internațională, consemnarea, 
cu satisfacție, a rezultatelor pozitive 
obținute în cadrul Conferinței gene- 
ral-europene de la Geneva, sublinie
rea importanței Pe care statornicirea 
securității și cooperării pe continen
tul european ar avea-o asupra În
tregii zone a Mediterane! și. in ge
neral, asupra climatului politic mon
dial — sînt tot atîtea motive care 
îndreptățesc să se aprecieze aceste 
schimburi de vederi ca deosebit de 
rodnice.

Astfel, atît prin rezultatele pe pla
nul intensificării colaborării econo
mice reciproc avantajoase, cit și prin 
afirmarea voinței ambelor state de 
a conlucra pentru soluționarea con
structivă a problemelor internaționa
le, de a continua în acest sens dia
logul la nivel inalt, întreaga desfă
șurare a vizitei în Tunisia înscrie o 
filă nouă, de cea mai mare însemnă
tate. în cronica relațiilor româno-tu
nisiene. deschide acestor 
prietenești perspective din 
ample și fertile.

Este o tncheiere fericită a
nerar fericit, desfășurat cu strălu
cit succes sub semnul prieteniei și 
colaborării multilaterale, al conlucră
rii rodnice pentru prosperitatea po
poarelor, în deplină concordanță cu 
cerințele cauzei păcii și progresului 
în întreaga lume.

raporturi 
cele mai

unui fti-

Romulus CAPLESCU
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INCHEMVIZITEI PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN REPUBLICA TUNISIAN A

In timpul convorbirilor oficiale dintre președintele Nicolas Ceaușescu și președintele Habib Bourguiba

CEREMONIA SEMNĂRII DOCUMENTELOR

COMUNICAT COMUN 
româno-tunisian

(Urmare din pag. I)
neretului și sportului, Taieb Sahba- 
ni, ambasadorul Tunisiei la Bucu
rești.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Habib Bourguiba sem
nează Declarația solemnă. Cei doi

Cuvîntul președintelui 
Habib Bourguiba

Cuvîntul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte,
Țin să exprim marea bucurie care 

o încerc la semnarea Declarației so
lemne comune și a acordurîlor-cadru 
dintre Tunisia și România, conside- 
rind acestea ca începuturi care să 
ducă la o cooperare rodnică, o cola
borare cit mai bună pentru fiecare 
dintre cele două țări. Trebuie să spun 
că noi, și eu insumi, vom face to
tul pentru a sprijini realizarea aces
tor acorduri prin vizite reciproce ale

Solemnitatea inmînării 
unor înalte distincții

în cursul dimineții de sîmbătă, la 
Palatul Prezidențial din Cartagina, a 
avut loc solemnitatea unor decorări.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. a înmi
nat primului ministru al guvernului 
tunisian, Hedi Nouira, și președin
telui Adunării Naționale a Republicii 
Tunisiene, Sadok Mokaddem, ordinul 
„23 August" clasa I. ca semn al pre
țuirii contribuției acestora la întărirea 
prieteniei româno-tunisiene și la dez
voltarea colaborării între ceie două 
țări.

Prima pagină a oficiosului .guver
namental „LA PRESSE" de sîmbătă 
este consacrată primirii deosebit de 
călduroase făcute președintelui 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu de către parlamentarii 
tunisieni la sediul Adunării Națio
nale.' Se publică integral cuvîntarea 
șefului statului român rostită în șe
dința solemnă a Adunării Naționale 
Tunisiene.

Același eveniment este relatat pe 
larg și de cotidianul „L*ACTION", 
organ central al Partidului Socialist 

șefi de stat adoptă apoi Comunica-, 
tul comun româno-tunisian.

După semnare, cei doi șefi de stat 
se felicită reciproc și își string cu 
căldură miinile, în aplauzele Întregii 
asistențe.

In cadrul aceleiași ceremonii a 
avut loc semnarea Acordului general 

oamenilor de afaceri, de finanțe, că 
se va face totul pentru a întări coo
perarea atît pe pian industrial, cit și 
agricol. Nu mă îndoiesc că și dum
neavoastră veți face același lucru 
pentru a dezvolta această cooperare, 
care va întări și mai mult prietenia 
dintre cele două țări, dintre poporul 
român și poporul tunisian.

Vă mulțumesc foarte mult.
Da revedere, domnule președinte ! 

La revedere in România !

Președintele Republicii Tunisiene, 
Habib Bourguiba, a înminat viceprim- 
ministrului român, Gheorghe Oprea, 
„Marele cordon al Ordinului Republi
cii Tunisiene", ca semn al prieteniei 
dintre cele două țări, al contribuției 
sale la' dezvoltarea colaborării și coo
perării româno-tunisiene.

La solemnitatea decorării au asistat 
persoanele oficiale române și tuni
siene care au luat parte la convorbiri 
și la semnarea documentelor.

REVISTA PRESEI TUNISIENE
Desturian, împreună cu o fotografie 
pe patru coloane, care îl înfățișează 
pe șeful statului român rostindu-și 
cuvîntarea ; cotidianul publică, de a- 
semenea, textul integral al cuvîn tă
rii. Prin titluri și subtitluri sînt 
scoase în evidență ideile fundamen
tale ale cuvîntării, în special pasaje
le referitoare la necesitatea instaură
rii unei păci drepte în Orientul Mij
lociu, retragerii trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate, soluțio
nării problemei poporului palestinean 
potrivit aspirațiilor sale naționale. 

de colaborare economică, a Progra
mului privind realizarea unor obiec
tive economice în cooperare între în
treprinderi românești și tunisiene și 
a Memorandumului privind dezvolta
rea schimburilor comerciale • între 
cele două țări. Documentele au fost

Domnule președinte,
Domnule prim-ministru,
Domnilor și prieteni,

Aș dori să exprim satisfacția mea, 
ț. cojaboratorilor piei pentru rezulta-

- iele deosebite ale vizitei și convor
birilor pe care le-am avut in aceste 
zile.

Documentele pe care le-am sem
nat în momentul de fată împreună 
cu dumneavoastră, domnule pre
ședinte, precum și cele semnate de 
membrii guvernului român și ai gu
vernului tunisian inaugurează o eta
pă nouă in relațiile de colaborare și 
prietenie intre țările și popoarele 
noastre. Doresc să vă asigur și „acum 
de hotărîrea noastră fermă — a gu
vernului, a întregului popor român 
— de a acționa pentru realizarea în 
cele mai bune condiții a tuturor 
acestor acorduri. Desigur, sîntem 
convinși că același spirit vom găsi 
și la guvernul, întreprinderile și po
porul tunisian.

Am dori ca rezultatele acestor acor
duri să se materializeze într-un șir 
de obiective economice, într-o co
operare activă, tehnico-științifică și 
culturală, care să contribuie la dez-

Oficiosul guvernamental, ca și ce
lelalte ziare tunisiene de limbi arabă 
și franceză evocă, de asemenea. în 
spații ample, primirea de către solii 
poporului român a membrilor Aso
ciației de prietenie tunisiano-română. 
vizita la marele centru industrial și 
muncitoresc Bizerta. „O primire 
spontană și deosebit de entuziastă au 
făcut, ieri, iluștrilor oaspeți români 
rafinorii de la Bizerta și siderurgiștii 
de la Menzel-Bourguiba" — își inti
tulează ,,L’ACTION" reportajul vi-

OFICIALE
semnate de Gheorghe Oprea, vice- 
prim-ministru al guvernului român, 
și Habib Chatti, ministrul tunisian al 
afacerilor externe.

Președintele Habib Bourguiba și 
președintele Nicolae Ceaușescu au 
rostit apoi scurte alocuțiuni.

voltarea economico-socială a popoa
relor noastre.

Sini bucuros că prin aceste docu
mente țările noastre și noi doi am 
convenit să intensificăm colaborarea 
si pe plan internațional pentru solu
ționarea problemelor complexe, pen
tru a contribui la o lume mai dreap
tă și mai bună, a păcii și colabo
rării.

Aș dori să exprim Încă o dată mul
țumirile mele, ale soției și colabo
ratorilor mei pentru primirea căl
duroasă și ospitalitatea de care ne-am 
bucurat în tot timpul șederii noas
tre in frumoasa dumneavoastră țară. 
Aș dori, de asemenea, să exprim 
mulțumiri și cetățenilor Tunisiei pen
tru manifestările călduroase cu care 
ne-au intimpinat pretutindeni in 
țara dumneavoastră.

Vom duce cu noi cele mai frumoa
se amintiri. Vom spune poporului 
român că avem în Tunisia prieteni, 
incepind cu președintele ; că avem 
aici un popor prieten, animat de ace
leași sentimente de prietenie și stimă 
de care este animat și poporul român 
față de poporul tunisian.

Vă așteptăm in România și vă spun 
Ia revedere ! Să ne intilnim cît mai 
curind in România I 

zitei la aceste importante obiective 
ale economiei tunisiene.

La rindul lor, posturile de radio și 
televiziune au difuzat în tot cursul 
zilei de sîmbătă bogate relatări de 
la manifestările prilejuite de ultima 
zi a vizitei — încheierea convorbiri
lor. semnarea documentelor, solem
nitatea conferirii unor decorații. Ce
remonia plecării oaspeților spre pa
trie, declarația făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pe aeroport Radio- 
televizlunii tunisiene au fost trans
mise în direct de posturile de radio.

La invitația președintelui Republi
cii Tunisiene, Habib Bourguiba, și a 
doamnei Wassila Bourguiba, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a 
făcut o vizită oficială de prietenie în 
Republica Tunisiană între 17 și 19 
aprilie 1975.

în timpul șederii în Tunisia, înalții 
oaspeți români și persoanele care 
i-au însoțit au vizitat unele obiective 
cu caracter economic, social și cul
tural. Președintele Nicolae Ceaușescu 
a pronunțat o cuvîntare în fața A- 
dunării Naționale a Republicii Tu
nisiene. .

Președintele Nifolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, celelalte 
personalități române s-au bucurat 
peste tot de o primire deosebită, vi
zita în Tunisia caracterizîndu-se prin- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie.

Cei doi președinți au avut con
vorbiri care s-au desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate, stimă șl 
deplină încredere reciprocă. La con
vorbiri au participat, din partea ro
mână, tovarășii : Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului, 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, prof. Radu Păun, mi
nistrul sănătății, Vasile Pungan și 
Constantin Mitea, consilieri ai pre
ședintelui, Constantin Stanciu, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, Marin Rădoi, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în Tu
nisia.

Din partea tunisiană, la convorbiri 
au participat : Hâdi Nouira, prim- 
ministru, Habib Chatti, ministrul a- 
facerilor externe, Chedli Klibi, mi
nistru — director al cabinetului prezi
dențial, Mohamed Sayah, ministru — 
delegat pe lingă primul ministru și 
director al Partidului Socialist Des
turian, Abdelaziz Lasram, ministrul 
economiei naționale, și Taieb Sah- 
bani, ambasador al Tunisiei în Româ
nia.

In cursul convorbirilor, cei doi pre
ședinți au examinat stadiul relațiilor 
între cele două țări și perspectivele 
de dezvoltare a acestora. In același 
timp au procedat la un larg schimb 
de păreri cu privire la problemele 
internaționale de interes comun.

în scopul întăririi raporturilor prie
tenești dintre cele două țări, în in
teresul colaborării internaționale și 
al păcii, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Habib 
Bourguiba au semnat, în numele țări
lor lor, o Declarație solemnă co
mună privind principiile ce trebuie 
să stea la baza relațiilor dintre cele 
două țări, precum și a relațiilor a- 
cestora cu celelalte state ale lumii.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a dat o 
înaltă apreciere realizărilor remarca
bile obținute de Republica Tunisiană 
în domeniile politic, economic, so
cial, cultural și științific, precum și 
perspectivelor planurilor tunisiene de 
dezvoltare, vizînd în principal creș
terea nivelului de trai al poporului 
tunisian prieten. El a adus, de ase
menea, omagiul său șefului statului 
tunisian, președintele Habib Bour
guiba, pentru politica realistă și 
clarvăzătoare pe care a promovat-o 
cu consecvență pe plan internațional 
în interesul păcii, înțelegerii și coo
perării între națiuni.

Președintele Republicii Tunisiene, 
Habib Bourguiba, a. dat, la rîndul său, 
o înaltă apreciere progreselor im
portante realizate în România în do
meniile politic, economic, social, cul
tural și științific, al căror benefi
ciar este poporul român prieten, ca 
și programului de dezvoltare a țării 
vizînd ridicarea nivelului de viață al 
poporului român pe o treaptă supe
rioară de progres și prosperitate. El 
a adus omagiul politicii externe di
namice și clarvăzătoare promovate 
de șeful statului român, președintele 
Nicolae Ceaușescu, vizînd întărirea 
păcii și instaurarea unei cooperări 
fructuoase între națiuni, bazate pe 
principiile fundamentale ale dreptu
lui și justiției.

Cei doi șefi de stat și-au expri
mat deplina satisfacție față de dez
voltarea continuă a relațiilor priete
nești, a raporturilor de cooperare 
între cele două țări și popoare. Ei au 
subliniat legăturile strînse de priete
nie și cooperare care există între Par
tidul Comunist Român și Partidul So
cialist Desturian și au afirmat convin
gerea lor că aceste relații servesc in
teresului reciproc al țărilor și po
poarelor respective, cauzei păcii și 
cooperării internaționale.

De asemenea, cei doi șefi de stat 
și-au exprimat satisfacția față de 
modul în care au fost realizate pre
vederile Acordului de cooperare eco
nomică și tehnică și ale altor acor
duri încheiate cu ocazia vizitei în 
România, în 1968, a președintelui 
Bourguiba ; ei au evocat cu plăcere 
realizarea proiectului de exploatare 
minieră de la M’Rata, care reprezin

tă un model de cooperare între cele 
două țări. Ei au luat notă cu inte
res de măsurile întreprinse în ve
derea continuării eforturilor de a i- 
dentifica. un cadru adecvat relațiilor 
de cooperare, corespunzător evoluției 
economiilor celor două țări și au sub
liniat utilitatea creării de societăți 
mixte pentru a favoriza posibilitățile 
de cooperare și a întări conlucrarea 
dintre cele două țări.

Cei doi președinți au hotărît ca 
reuniunea Comisiei mixte guverna
mentale de cooperare economică și 
tehnico-științifică să fie organizată 
în următoarele luni.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Habib Bourguiba și-âu 
exprimat satisfacția față de dezvol
tarea cooperării bilaterale în dome
niile culturii și științei și au căzut 
de acord să continue cooperarea în 
domeniile sănătății publice, învăță
mântului și sportului. In vederea în
tăririi acestor relații, ei au convenit 
să fie create asociații de prietenie 
româno-tunisiene în cele două țări 
și să încurajeze activitatea acestora.

în vederea consolidării în conti
nuare a relațiilor de prietenie între 
popoarele român și tunisian, cei doi 
președinți au hotărît să promoveze 
și să dezvolte schimburile și contac
tele între organizațiile de masă din 
cele două țări.

In cursul acestei vizite a fost sem
nat un Acord general de colaborare 
economică între Republica Socialistă 
România și Republica Tunisiană. De 
asemenea, au mai fost semnate ur
mătoarele documente :

— Program privind realizarea unor 
obiective economice în cooperare în
tre întreprinderi românești și tuni
siene ;

— Memorandum cu privire Ia dez
voltarea schimburilor comerciale.

Cei doi președinți și-au exprimat 
dorința comună de a fi căutate noi 
posibilități de extindere și diversifi
care a cooperării româno-tunisiene 
în toate domeniile economice, in 
principal în sectoarele industrial și 
agricol. în acest scop, ei au reținut 
posibilitatea realizării de proiecte 
interesînd : introducerea și dezvol
tarea culturii florii-soarelui în Tu
nisia ; livrarea de instalații pentru 
foraj-apă ; forajul și rafinarea pe
trolului în Tunisia. De comun acord, 
instituțiile specializate române și tu
nisiene vor studia toate posibilități
le de realizare a acestor proiecte, în 
interesul celor două părți.

In continuare, cei doi președinți 
au procedat la un larg schimb de 
vederi asupra situației internaționa
le actuale.

Președinții României și Tunisiei 
au relevat cu satisfacție voința pe 
care o manifestă din ce în ce mai 
mult toate statele, indiferent de re
gimul social-politic și de potențialul 
lor economic, de a contribui la exa
minarea și găsirea de soluții pen
tru problemele , care vizează pacea 
și securitatea în lume.

Cei doi șefi de stat au subliniat ro
lul pe care U au țările mici și mijlo
cii în viața internațională pentru 
instaurarea unui climat de pace, jus
tiție și securitate în lume și pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
cooperare între toate națiunile.

Cel doi președinți și-au exprimat 
convingerea că în prezent există con
diții favorabile pentru statornicirea 
unor relații internaționale noi, ba
zate pe deplina egalitate în drepturi 
a tuturor statelor, respectul indepen
denței și suveranității naționale, ne
amestecul in treburile interne, inte
resul reciproc, abținerea de la folosi
rea forței sau a amenințării cu forța, 
inadmisibilitatea acaparării de teri
torii prin forță, reglementarea pe 
cale pașnică a diferendelor, garanta
rea dreptului sacru al fiecărui popor 
de a fi stăpîn pe destinele sale, a 
dreptului fiecărei națiuni de a parti
cipa la rezolvarea problemelor in
ternaționale de interes comun.

Cei doi președinți au evocat pro
blemele economice internaționale ac
tuale, în special problemele financia
re și cele referitoare la materiile pri
me, efectele lor nefavorabile asupra 
vieții internaționale și în speqial a- 
supra țărilor în curs de dezvoltare.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Habib Bourguiba și-au exprimat con
vingerea că lichidarea decalajului 
între țările dezvoltate și cele în curs 
de dezvoltare impune o viziune nouă 
în relațiile economice și politice in
ternaționale, necesitatea instaurării 
unei noi ordini economice mondiale, 
democratizarea relațiilor internațio
nale, elaborarea unor noi norme de 
drept internațional, ținîndu-se seama 
de schimbările în lume.

Pornind de la necesitatea asigurării 
progresului mai rapid al țărilor în 
curs de dezvoltare, cei doi șefi de 
stat au subliniat hotărîrea guverne
lor lor de a acționa cu consecvență 
pentru înlăturarea raporturilor de 
inechitate în relațiile economice in
ternaționale și stabilirea unor ra

porturi juste între prețurile materii
lor prime și ale produselor industria
le. Cei doi șefi de stat au apreciat 
că este necesară adoptarea unui sis
tem internațional, cu participarea 
tuturor statelor interesate, care să 
asigure o mai mare stabilitate a pre
țurilor, în interesul tuturor națiuni
lor.

Cei doi președinți au reafirmat 
dreptul fiecărui stat de a dispune de 
bogățiile sale națurale, pentru dez
voltarea economică și socială a po
poarelor lor.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat solidaritatea militantă a 
poporului român cu lupta popoarelor 
arabe pentru respectarea indepen
denței și integrității lor teritoriale și 
pentru dezvoltarea economică și so
cială.

Cei doi președinți au evocat pro
blema Orientului Apropiat și și-au 
exprimat profunda îngrijorare față 
de situația care există în regiune și 
care constituie o gravă amenințare 
pentru pacea și securitatea în zonă 
și în lume.

Cei doi președinți și-au exprimat 
convingerea că o pace justă și du
rabilă în Orientul Mijlociu necesită 
retragerea trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate în 1967, recu
noașterea drepturilor naționale ale 
poporului palestinean, inclusiv a 
dreptului său la autodeterminare și 
la crearea unui stat suveran și inde
pendent.

Cei doi președinți s-au pronunțat 
în favoarea continuării eforturilor 
desfășurate în vederea reglementării 
pașnice a problemei Orientului Mij
lociu, precum și în favoarea reluării 
în cel mai scurt timp posibil a Con
ferinței de pace de la Geneva, cu 
participarea tuturor părților intere
sate, inclusiv a reprezentanților Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei.

Președinții celor două țări și-au 
exprimat voința comună de a conti
nua acțiunile lor în vederea găsirii 
unei soluții juste și durabile în O- 
rientul Mijlociu, precum și de a men
ține contacte între ei în legătură cu 
astfel de acțiuni.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Habib Bourguiba au 
subliniat faptul că lichidarea defi
nitivă a colonialismului și neocolo- 
nialismului reprezintă unul din o- 
biectivele fundamentale ale contem
poraneității. Ei au evidențiat nece
sitatea aplicării prevederilor Decla
rației O.N.U. cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale și a rezoluțiilor O.N.U. cu 
privire la decolonizare și la elimi
narea apartheidului. Ei au reafirmat 
voința lor comună de a sprijini din 
punct de vedere politic, moral și ma
terial, mișcările de eliberare din Na
mibia și Zimbabwe, pentru cucerirea 
independenței lor naționale.

Președinții celor două țări și-au 
exprimat satisfacția față de progre
sele făcute în lupta pentru cuceri
rea independenței în Guineea-Bissau, 
Mozambic și Angola. .

Cei doi președinți au efectuat o 
trecere în revistă a situației actuale 
din Europa și au subliniat rolul im
portant pe care îl are Conferința ge- 
neral-europeană pentru securitate și 
cooperare, care Urmărește promova
rea conlucrării între toate națiunile 
oontinentului. Ei au scos în relief 
interesul deosebit pe care îl pre
zintă edificarea securității în Eu
ropa nu numai pentru țările de 
pe acest continent, dar și pentru 
celelalte zone ale lumii. De aseme
nea, ei au pus în evidență legătura 
ștrînsă care există între securitatea 
in Europa și securitatea în Marea 
Mediterană. Ei au convenit să-și 
continue eforturile în vederea rea
lizării securității în Mediterana, 
pentru ca aceasta să devină o mare 
a păcii și un factor de stabilitate po
litică internațională.

Cei doi președinți s-au pronunțat 
cu hotăpre pentru instaurarea unei 
păci «rainice in Asia de sud-est, 
pentru respectarea drepturilor inalie
nabile ale tuturor popoarelor din 
această regiune de a-și hotări libere 
soarta, fără amestec din afară.

Cei doi șefi* de stat au subliniat 
necesitatea de a se pune capăt cursei 
înarmărilor, pentru stabilirea unei 
păci durabile în lume.

în această privință, ei au scos în 
evidență importanța realizării'dezar
mării generale și, în primul rind, a 
dezarmării nucleare. Ei au subliniat, 
de asemenea, avantajele pe care 
le-ar avea consacrarea în scopuri 
pașnice, în special pentru dezvolta
rea țărilor rămase în urmă, a resur
selor utilizate în prezent pentru înar
mare.

Cei doi șefi de stat au subliniat 
rolul important pe care Organizația 
Națiunilor Unite trebuie să îl joace 
în reglementarea problemelor inter
naționale, pentru respectarea princi
piilor de drept internațional și pen
tru menținerea păcii în ldme. Ei au 
apreciat că O.N.U., ca și alte orga
nisme internaționale, - au rolul esen
țial de a promova cooperarea și în
țelegerea între toate națiunile lumii. 
Președinții au reafirmat hotărîrea 
țărilor lor de a acționa, împreună cu 
celelalte state, în vederea întăririi 
în continuare a rolului O.N.U.

Ambii președinți au accentuat ro
lul pe care îl au țările nealiniate 
care militează pentru instaurarea de 
noi raporturi între toate statele, pen
tru promovarea cooperării, destinde
rii și păcii în lume.

Cei doi șefi de stat au apreciat că 
vizita oficială de prietenie în Repu
blica Tunisiană a președintelui Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, convorbirile care au avut 
loc cu acest prilej constituie o im
portantă contribuție la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie dintre cele 
două țări și popoare, servește cauzei 
păcii și înțelegerii între toate na
țiunile.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au expri
mat viile lor mulțumiri președintelui 
Habib Bourguiba și doamnei Wassila 
Bourguiba, guvernului și poporului 
tunisian pentru ospitalitatea caldă și 
primirea prietenească în timpul vi
zitei în Republica Tunisiană.

Președintele Republicii' Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu au invitat pe 
președintele Republicii Tunisiene, 
Habib Bourguiba, și pe doamna 
Wassila Bourguiba să facă o vizită 
oficială de prietenie în Republica 
Socialistă România. Invitația a fost 
acceptată cu multă plăcere, data vi
zitei urmind a fi stabilită ulterior, 
pe cale diplomatică.

Entuziasta manifestare de ieri, de pe aeroportul Otopeni Tunis, 19 aprilie 1975.
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CU PLANUL CINCINAL ÎNDEPLINIT

scrisoare semnată de mama. 
Andrei, 

Tătuleștl, județul

PLOILE DIN MMELE ZILE AC CREAT CONDIȚII

PRIELNICE PENTRC A ÎNCHEIA GRABNIC

Semănatul porumbului
l °sora și fratele _Mariei

din comuna
Olt. O scrisoare în care ni se îs-, 
torisește drumul lung străbătut 
de M. A. nu pe propriile picioa
re, care îi fuseseră paralizate, ci 
dusă și ajutată de medici bi
nevoitori, de la un spital la al
tul, fiecare aducîndu-și partea 
lui de pricepere și pasiune, pen
tru a reda picioarelor bolnave 
vlaga de altădată. Ultima idee 
inspirată a fost a medicilor pi- 
teșteni, care au dus pacienta la 
Spitalul nr. 9 din București. 
Aici a fost supusă unei operații 
dificile, de către medicii Sofia 
Ionescu și Dumitru Iliesctt. 
Acum, după trei luni de la ope
rație, ca un copil care se înal
ță copăcel și învață să meargă 
singur. M. A. s-a ridicat pe pro
priile picioare și a început să 
învețe și ea să umble din nou. 
Și merge acum Ia fel ca înain
te. întru salvarea ei, trecînd de 
la un spital Ia altul, medicii au 
făcut o adevărată „ștafetă" a 
onieniei !

„Amicii 
miliției"

In această vacanță de primă
vară, membrii patrulelor șco
lare de circulație din județul 
Maramureș și-au dat intilnire 
intr-o tabără specială, la Vișeul 
de Sus. In privința denumirii 
taberei, după îndelungi delibe
rări sau. cum povestea unul 
dintre școlari, „după ce fieca
re și-a pus mintea și fantezia 
la contribuție", au hotărit să-i 
spună „Amicii miliției". Citeva 
puncte din programul taberei : 
vizionări de filme pe teme de 
circulație, aplicații practice de 
dirijare a autovehiculelor pe 
străzi, supravegherea circula
ției pietonilor, ajutorarea 
trlnilor și copiilor (firește, 
mici ca ei) șl un atractiv 
curs „Cine știe circulație 
gă“. Pentru vacanta mare 
hotărit să-și dea din nou întil
nire. in aceeași tabără. intr-un 
schimb de experiență. In pri
vința programului, pentru a fi 
cit mai atractiv, fiecare e obli
gat să vină cu sugestii. Cu alte 
cuvinte, „să-și pună mintea și 
fantezia la contribuție".

bă- 
mai 

con- 
cîști- 

au

S-aîntîmplat I
~ _____ •în Bucegi

Excursie în Buce'gi.
D. M. și E. C., de Ia un 
din Capitală, s-au despărțit de 
grup și au apucat pe un alt 
drum, riscant și periculos, spre 
a ajunge la cabana „Mălăiești". 
La un moment dat. zărind un 
jgheab de zăpadă înghețată, 
și-au dat drumul, pe el, la vale, 
blemaiputîndu-se opri, au zbu
rat. pur și simplu, peste un pe
rete de stîncă înalt de 30 metri, 
iar in cădere s-au accidentat 
foarte grav. Din fericire, cu to
tul întîmplător, au fost reperați 
de alți elevi, de la liceul „Hon- 
terus" din Brașov, care i-au dus 
imediat la cabană. De aici, o 
echipă „Salvamont" i-a dus la 
Brașov, unde li s-a dat un prim 
ajutor, 
portați 
tală.

Elevii
liceu

după care au fost trans
la un spital din Capi-

Cu 79 
spre Titan

Mare aglomerație (ca de obi
cei) în autobuzul 79 spre Titan. 
La plecarea dintr-o stație, un 
călător e prins între uși. Țipă și 
cere ajutor încasatoarei. încasa- 
toarea se amuză : ..Așa-ți tre
buie. Măcar de te-ar lua Aghiu
ță". Intervine, in sprijinul omu
lui, o călătoare (Aneta Cojoca- 
ru, str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 
13), dar incasatoarea se supără 
foc. Iese furioasă din cușetă. se 
duce spre A.C. și o ia la palme. 
Intervin, indignați, ceilalți călă
tori. încasatoarea țipă la toți și 
amenință : „Dacă nu vă țineți 
gura, vă dau jos pe toți". „Noi 
îi vorbeam taxatoarei — ne scrie 
I. Ciobotaru din Aleea Baraj Ie
zer 2 — cu „dumneavoastră" și 
„dumneata", ea ne răspundea cu 
„mă, acesta" și „tu, ăla". N-a 
fost chip s-o îmblinzim. întrucît 
n-avea ecuson, am notat numă
rul autobuzului — 23-B-1717 — și 
numele a doi cetățeni, martori 
ai comportării ei necivilizate, ca 
să nu zic huliganice : Tudor Si- 
mionescu (str. Tomis 12) și C. 
Furtună (Aleea Barajul Sadului 
9). Întîmplarea s-a petrecut la 
8 aprilie, ora 21,30. N-am scris 
pină acum, sperînd că se vor lua 
măsuri de către I.T.B. Dar nu 
s-au luat". Poate acum.

La locul lui
în toiul nopții, la filiala de 

vinătoare din Agnita (județul 
Sibiu) un răufăcător a fortat ușa, 
a intrat înăuntru și a ieșit cu 
toți banii găsiți: 8 60S lei. La mi
liție încă nu se reclamase fur
tul. Nici n-avea cum. abia se 
comisese. In aceeași noapte, 
plutonierul Nicolae Roaozan iși 
făcea obișnuitul, rond. Trecind 
prin dreptul 
„Central" din 
tonierul l-a zărit înăuntru 
un oarecare Arpad Popa, 
client cunoscut al penitenciare
lor. Acesta, la vederea plutonie
rului, a început să dea semne 
de nerăbdare, vrind să dispară 
cit mai repede. Dar n-a mai 
avut timp. Dimineața, la ora 
deschiderii filialei, banii erau 
puși la locul lor. Si Arpad Popa, 
tot la locul lui.

Rubricâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
Scinteii"

Trecind 
restaurantului 

localitate, plu- 
pe 
un

• Constructorii grupului de șantie
re din Tirgoviște raportează printr-o 
telegramă adresată tovară șului 
Nicolae Ceaușescu că la 18 aprilie au 
îndeplinit planul pe întregul cincinal, 
cu peste 2 luni mai devreme față de 
angajamentul asumat. Ei estimează 
că, pînă la sfîrșitul acestui an vor 
realiza O producție suplimentară de 
construcții-montaje de 140 milioane 
lei. Constructorii, montorii. electrici
enii, echipele de la beneficiar, inten- 
sificînd ritmul de execuție în cinstea 
zilei de 1 Mai, vor devansa cu 10—30 
zile termenele la 21 obiective și lu
crări de construcții, asigurînd in lună 
aprilie montarea a 2100 tone utilaj, 
cu 500 tone mai mult decit sarcina 
planificată.

• Trustul de construcții indus
triale din municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a atins în aceste zile 
cotele finale ale planului cincinal, 
urrnînd ca pînă la sfîrșitul anului să 
realizeze o producție suplimentară 
in valoare de 400 milioane lei. Con
structorii de pe Valea Trotușului au 
pus în funcțiune, in anii actualului 
cincinal, 132 de obiective industriale 
și soclal-culturale, din care 20 ina- 
inte de tărmen.

• In rîndul unităților economice 
din județul Iași care au îndeplinit 
planul cincinal — este vorba de în
treprinderea mecanică de reparat ma
terial rulant din Pașcani, întreprin
derea mecanică pentru agricultură și 
industrie alimentară, întreprinderile 
de confecții, de utilaje și piese de 
schimb, de prelucrare a lemnului, de 
bere și spirt, inspectoratul silvic ju
dețean ș.a. — a intrat zilele acestea 
șl întreprinderea de rețele electrice. 
Pînă Ia sfîrșitul anului, electroener- 
geticienii ieșeni vor obține peste 
prevederile cincinalului o producție 
globală în valoare de aproape 7 mi
lioane lei. (Manole Corcaci).

• Colectivele unităților din cadrul 
Inspectoratului silvic al județului 
Vaslui au înscris în cronica marii în
treceri socialiste un succes deosebit: 
îndeplinirea, înainte de termen, a 
planului cincinal la toți Indicatorii. 
Potrivit estimărilor, pînă la finele a- 
nului 1975 se vor înregistra supli
mentar față de prevederile cincina
lului 37,4 milioane lei la producția 
unităților silvice, 1,3 milioane lei la 
producția pentru export, 25,3 milioane 
lei Ia investiții, 15,5 milioane lei la 
livrări de mărfuri către fondul pieței, 
3809 ha împăduriri, 3,4 milioane lei 
la beneficii. (Crăciun Lăluci).

CREȘTE GRADUL 
DE VALORIFICARE 

A ȚIȚEIULUI
Lucrătorii Combinatului petrochi

mic Teleajen — unitate căreia
1 s-a decernat Steagul roșu și 
Diploma de, întreprindere fruntașă 
pe ramură, pentru succesele înregis
trate in întrecerea socialistă în 1974, 
au furnizat, de la începutul anului si 
pînă acum o producție suplimentară 
evaluată la peste 12 000 000 lei. su
perioară angajamentului asumat in 
cinstea zilei de 1 Mai. Acest succes, 
materializat în 3 000 tone benzine,
2 000 tone uleiuri minerale și alte de
rivate. relevă că valorificarea supe
rioară a unei tone de titei a sporit 
cu 3.37 la sută.

UN SPOR DE 226 
MILIOANE LEI

Unitățile industriei construcțiilor 
de mașini-unelte și electrotehnicii 
au realizat, de la începutul anului și 
pină acum, produse peste plan in 
valoare de 226 milioane lei. care se 
adaugă celor mai mult de 5 miliarde 
lei reprezentind valoarea producției 
suplimentare obținute in primii pa
tru ani ai cincinalului. Date centra
lizate la ministerul de resort men

ționează sporuri importante de pro
ducție la echipamentele electronice 
industriale, aparatajul de înaltă ten
siune, mijloacele de automatizare, 
celulele telefonice automate, scule, 
dispozitive și unelte electrice manu
ale. De menționat că șapte unități 
din cadrul acestei importante ramuri 
industriale, printre care „Automati
ca", „Electromagnetica" și întreprin
derea de mecanică fină din Bucu
rești, întreprinderea de celule pre
fabricate din Băilești și „Steaua e- 
lectrică" din Fieni, au raportat în
deplinirea integrală a prevederilor 
cincinalului.

(Agerpres)

SUCCESELE MINERILOR 
DIN BAZINUL POIANA 

RUSCA1
Minerii din bazinul Poiana Ruscăi 

au extras în prima jumătate a lunii 
aprilie 4100 tone minereu de fier 
peste sarcinile de plan. Situîndu-se 
și de data aceasta In fruntea între
cerii socialiste, colectivul minei Te- 
liuc, care a îndeplinit prevederile 
cincinalului încă din ultimul trimes
tru al anului trecut, a extras, pînă 
la 16 aprilie, aproape 14 000 tone mi
nereu de fier peste prevederi.

(Agerpres)

In prima parte a săptămînii a plouat în Transilvania, iar în ul
timele zile în toată țara. Ploile au refăcut umiditatea din ștratul a- 
rabil, ajutînd la dezvoltarea semănăturilor de toamnă și la răsărirea 
culturilor insămînțate in primăvară. Evoluția timpului și starea bună 
a terenului creează condiții foarte prielnice pentru ca semănatul po
rumbului să continue intens in toată țara, în așa fel îneît să se În
cheie in cîteva zile. Important este de aceea ca în toate unitățile a- 
gricole de stat și cooperatiste să fie folosită din plin capacitatea de 
lucru a semănătorilor. Viteza zilnică de lucru prevăzută să fie reali
zată și depășită I în acest scop, este bine să fie folosită din plin și 
ziua de azi, 20 aprilie. Terminarea grabnică a însămințării porumbu
lui pe toate suprafețele prevăzute trebuie să preocupe îndeaproape 
organele și organizațiile de partid, consiliile populare și direcțiile a- 
grlcole.

In județele Teleorman, Argeș și Dîmbovița
însămînțările

Mecanizatorii, țăranii cooperatori, 
specialiștii, toți lucrătorii din agri
cultura județului Teleorman au în
cheiat cu succes însămințatul porum
bului pe suprafața de 137 900 ha. In 
prezent se lucrează cu toate forțele 
la întreținerea culturilor din epoca I, 
se execută fertilizarea și erbicidarea, 
se aplică udările necesare plantelor, 
în tot județul domnește o atmosferă 
plină de muncă entuziastă. — se 
spune in telegrama adresată Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de către Biroul Comitetului județean 
de partid Teleorman.

★
Intr-o telegramă trimisă Comi

tetului Central al Partidului Co-

s-au terminat
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de către Biroul Comite
tului județean Argeș al P.C.R. și Co
mitetului executiv al consiliului popu
lar județean, se arată că lucrătorii 
din agricultura județului au înche
iat semănatul porumbului pe 43 mii 
hectare.

*
Vremea favorabilă din această sfip- 

tămînă și organizarea judicioasă a 
muncii au permis lucrătorilor ogoa
relor din județul Dîmbovița să fo
losească din plin tractoarele, semă- 
nătorile și celelalte mașini agricole 
și să raporteze Ia 19 aprilie lnsă- 
mințarea cu porumb a tuturor su
prafețelor planificate pentru această 
primăvară.

Retribuția absolvenților
invățămlntului superior

întrebări și răspunsuri pe marginea Legii 
retribuirii după cantitatea și calitatea muncii

Legea retribuirii după cantitatea 
și calitatea muncii prevede pentru 
absolvenții învățămîntului superior 
tehnic, economic, medical și univer
sitar, din primul și al doilea an de 
activitate, o majorare a retribuției, 
proporțional mai mare decit majo
rarea prevăzută acelorași funcții, 
pentru personalul retribuit la nive
lul'de bază sau pe gradații. Această 
prevedere reflectă preocuparea par
tidului și statului nostru pentru sti
mularea, și pe această cale, a inte
grării tineretului in activitatea pro
ductivă, respectiv lntr-o activitate 
utilă șocietății.

■ Retribuția prevăzută pentru 
absolvenții învățămîntului su
perior este diferențiată in func

ție de grupa de ramuri din care face 
parte unitatea la care se Încadrează. 
De pildă, în timp ce absolvenții în- 
vățămintului superior tehnic, înca
drați într-o unitate din grupa I de 
ramuri, sînt retribuit! — in primul 
an de activitate — la clasa 17 de re
tribuire. cei din grupa a Vil-a de 
ramuri sint retribuiți la clasa 11. Re
tribuția absolvenților nu este însă 
diferențiată și în funcție de gradul 
de organțzare a unităților, întrucît 
aceștia ocupă, la repartizarea în 
muncă, exclusiv funcții de execuție.

Diferența dintre retribuția prevă
zută pentru al doilea an de activi
tate șl aceea din primul an este, de 
regulă, de 4 clase de retribuire, res
pectiv de 20 la sută, iar diferența 
dintre retribuția la nivelul de bază 
al funcției și aceea stabilită pentru 
al doilea an de activitate, este de 3 
clase de retribuire. In doi ani de ac
tivitate, retribuția tarifară crește, 
deci, cu șapte clase de retribuire 
(circa 35 la sută).'

Trecerea absolvenților învăță- 
mintului superior, cu examen 
de stat (de diplomă, licență), 

de la nivelul de retribuire prevăzut 
pentru primul an de activitate la 
retribuirea pentru cel de-al cțoilea 
an de activitate și de la'această Re
tribuire la aceea prevăzută pentru 
nivelul de bază nu este supusă nici 
unei alte condiții decît aceea a efec
tuării unui an, respectiv doi ani de 
activitate. Absolvenții care au pro
movat examenul de licență sau di
plomă, după repartizare, au dreptul 
la retribuirea pentru cel de-al doi
lea an de activitate, la terminarea 
primului an de muncă în funcțiile 
in care au fost repartizați: chiar și

CORESPONDENȚII „SCINTEII” RELATEAZĂ t

atunci cind, parțial, au prestat mun
ca, în acel an, fără să fi promovat 
examenul de stat.

■ Potrivit legii nr. 12/1971, ab
solvenții învățămîntului supe
rior, încadrați în muncă pe 

bază de repartiție, trebuie să susți
nă o probă practică, după expirarea 
perioadei de stagiu. Cei care nu reu
șesc Ia această probă nu pot fi do- 
finitivați in funcție, fiind conside
rați, în continuare, in stagiu. Pină 
la promovarea probei practice, ab
solvenții au dreptul la retribuția ce 
li s-a stabilit după efectuarea celui 
de-al doilea an de activitate, re»pec- 
tiv la retribuția prevăzută ia nivelul 
de bază, neputind fi trccuți la o gra
dație superioară.
__ Trecerea de la retribuția pre

văzută pentru primul an de 
activitate la aceea de la al 

doilea an de activitate și, ulterior, 
la nivelul de bază se face cu înce
pere din ziua următoare împlinirii 
anițlui de activitate si nu din prima 
zi a lunii următoare, cum greșit se 
procedează in unele unități. Astfel, 
absolventul încadrat la 20 august 
1974 termină primul an de activitate 
la 20 august 1975 și are dreptul de la 
21 august al acelui an la retribuția 
prevăzută pentru al doilea an, cu 
condiția să fi promovat examenul de 
diplomă.

■ Absolvenții Învățămîntului su
perior cu examen de diplomă 
(licență) care, înainte de ab

solvire, au avut o activitate retri
buită, avînd calitatea de persoane 
Încadrate in muncă, cei puțin 12 luni, 
au dreptul la încadrarea prevăzută 
pentru cel de-al doilea an de acti
vitate, din momentul încadrării in 
muncă. La terminarea unui ân de 
muncă, după repartizare, acești ab
solvenți au dreptul să fie încadrați 
la nivelul de bază al funcției.

îmbunătățind reglementarea ante- 
rioară, legea stabilește că acei ab
solvenți care la data promovării 
examenului de diplomă (de licență) 
au o vechime de cel puțin 4 ani ca 
muncitori, maiștri sau in funcții me
dii în specialitatea corespunzătoare 
studiilor absolvite, indiferent dacă 
au urmat cursurile de zi, serale sau 
fără frecvență, se Încadrează cu re
tribuția tarifară — la nivelul de 
bază — al funcției corespunzătoare 
studiilor absolvite sau la o retribu
ție tarifară care să le asigure o cla
să in plus față de aceea avută la ca
tegoria sau funcția deținută anterior 
absolvirii învățămîntului.

Zilele culturii ungare

PREȚUIREA CĂRȚII
Zilele culturii unga

re impun prin mul
titudinea . și varie
tatea manifestărilor 
cultural-artistice, co
rolar. al relațiilor de 
prietenie și colaborare 
dintre țările noastre 
în toate domeniile, al 
adîncirii cunoașterii și 
prețuirii reciproce.

Prefațînd evantaiul 
policrom al acestor 
manifestări, în localul 
Bibliotecii centrale u- 
niversitare a avut loc 
vernisajul „Expoziției 
de carte ungară edi
tată în Republica So
cialistă România". Un 
număr impresionant 
de titluri și autori de
monstrează atenția de 
care se bucură In 
România literatura be
letristică și științifică 
ungară, interesul citi
torului român pentru 
cunoașterea creației 
unor mari scriitori ca 
Petofi Sandor. Ady 
Endre, Jdltay Mor, 
Moricz Zsigmond, A- 
rany Jănos sau Jozsef 
Attila — editați in ti
raje de masă și colec
ții de mare audiență, 
cum sînt „Clasicii li
teraturii universale" 
sau „Biblioteca pentru 
toți". Nu mai puțin 
cunoscute ii sînt ace

luiași cititor îndrăgos
tit de frumos textele 
fundamentale ale unui 
gînditor marxist ca 
Lukâcs. Gyorgy, a’e 
unui stilist cu ample 
afinități în cultura ro
mânească ca Găldi 
Laszld, sau pagini de
finitorii pentru dimen
siunile actuale ale li
teraturii ungare dato
rate unor scriitori 
contemporani ca Illyes 
Gyula, Dâry Tibor, 
Darvas Jozsef, Sza
bo Magda, Vedre» 
Sândor ș.a. Opere re
prezentative prin me
sajul lor umanist și 
prin calitatea origina
lă a viziunii lor. a că
ror echivalențe româ
nești au găsit fericită 
întrupare prin străda
niile unor tălmăcitor! 
prestigioși ca Mihai 
Beniuc, Eugen Jebe- 
leanu, Emil Giurgiuca, 
Constantin Olariu ș.a.. 
continuatori ai unei 
tradiții ilustrate supe
rior la vremea ei de 
St.- O. Iosif și Octa
vian Goga. O masivă 
antologie în patru to
muri pune Ia îndemî- 
nă cititorilor o cuprin
zătoare istorie a lite
raturii ungare în texte 
renrezentative. ca și 
antologiile similare de

dicate dramaturgiei și 
criticii ungare.

Expoziția de carte 
ilustrează pregnant și 
faptul că un număr 
însemnat de opere, ale 
scriitorilor ungari se 
publică la noi în ver
siunea lor originală, 
in colecții ca „Teka", 
„Horizont" sau „Cla
sicii literaturii ma
ghiare", precum și pro
gresele importante re
alizate in acțiunile de 
coeditare Întreprinse 
de editurile din cele 
două țări.

Ca o dovadă menită 
să ilustreze direct și 
convingător calitatea 
acestor texte tălmăcite 
în românește a fost și 
seara literară organi
zată la Casa Scriitori
lor sub auspiciile Uni
unii Scriitorilor. Au 
-fpsț recitate, cu acest 
prilej, pagini repre
zentative din literatu
ra modernă și contem
porană ungară.

Am fost martori aî 
unui viu interes din 
partea publicului larg 
pentru cunoașterea, 
prin mijlocirea litera
turii. a valorilor spi
rituale din tara veci
nă și prietenă,

E. VASILESCU

Mersul lucrărilor în județele Gorj, Arad, Satu-Mare

Crește nivelul tehnic al 
întreprinderea județeană de in

dustrie locală ocupă un loc însem
nat in economia buzoiană, furni- 
zind de la un an la altul o gamă tot 
mai diversificată de produse de 
uz gospodăresc. N

Creșterea constantă a volumului 
producției întreprinderii a condus 
în ultima vreme la adoptarea și 
aplicarea unor programe complexe 
de reutilare și modernizare a flu
xurilor tehnologice, care vizează 
sporirea productivității muncii și 
atingerea unor înalți parametri de 
eficiență economică. In acest con
text, o serie de fabrici și linii teh
nologice ale unității au fost dota
te cu instalații și echipamente mo
derne menite să contribuie la sa
tisfacerea cerințelor beneficiari
lor atît sub raport cantitativ, cit 
și calitativ, urmărindu-se totodată 
reducerea cheltuielilor materiale și 
creșterea beneficiilor. Așa, spre 
exemplu, realizarea confecțiilor 
metalice pentru dulapurile de auto
matizări a ridicat în fața întreprin
derii probleme privind reorganiza
rea fluxurilor și reytilarea spatiilor

industriei locale buzoiene
existente, acțiune care a fost apli
cată cu bune rezultate, iar în pre
zent aici se poate executa întregul 
necesar de confecții metalice pen
tru beneficiarii cuprinși în centra
la industrială de automatizări.

In colaborare cu întreprinderea 
„Automatica", la turnătoria de me
tale neferoase din Berea a fost 
pusă în funcțiune o instalație de 
turnare sub presiune a preselor din 
aluminiu, sporind astfel cu 20 nu
mărul reperelor executate aici pen
tru ansamblele de automatizare.

Cheltuielile alocate în acest an 
de întreprinderea județeană de in
dustrie locală din Buzău pentru 
modernizarea și perfecționarea teh
nologiilor de fabricație depășesc 14 
milioane lei. Investiția respectivă 
va determina creșterea cu 2,6 la 
sută a productivității muncii, di
versificarea considerabilă a gamei 
sortimentale și sporirea eficientei 
economice a îptregii activități pro
ductive.

Mihal BÂZU 
corespondentul „Scinteii"

GORJ. Tn următoarele 3—4 zile 
semănatul porumbului se va încheia 
pe toate suprafețele prevăzute a se 
cultiva. Ce pledează în sprijinul aces
tei afirmații 7 în primul rind viteza 
sporită de lucru care, în ziua de 17 
aprilie, a ajuns la peste 2 500 ha. Am 
urmărit în ce măsură grăbirea semă
natului este însoțită de preocuparea 
pentru executarea unor lucrări de 
bună calitate. Pe terenurile coopera
tivei agricole din satul Moi se însă- 
mînțase mai bine de 70 la sută din 
suprafața planificată. „Pentru această 
cultură — ne spunea tov. Dumitru 
Bogza, inginerul șef al cooperativei 
— am constituit două echipe mixte 
de cooperatori și mecanizatori. Tn 
acest fel, a sporit mult răspunderea 
oamenilor pentru efectuarea la timp 
și de bună calitate a lucrărilor". în 
ritm susținut se muncea și în coope
rativele agricole din Peșteana, Valea 
cu Apă și Roșia Jiu. In fiecare din 
acestea, suprafețele destinate culturii 
porumbului au fost pregătite cu grijă, 
ceea ce permite să se insămînțeze 
zilnic peste 50 ha. în aceste zile, ma
joritatea cadrelor din conducerea 
cooperativelor agricole și specialiștii 
din agricultură sînt prezenți în cîmp, 
urmăresc cu atenție desfășurarea lu
crărilor. Am rămas surprinși însă 
aflînd că președintele cooperativei 
agricole din Țicleni fusese „imobili
zat" în ziua raidului nostru nu mai 
puțin de 6 ore la o ședință a consi
liului popular. Și nu s-ar putea spune 
că nu erau probleme de rezolvat. 
Chiar in acea zi, din cauza unor de
fecțiuni, mecanizatorii care lucrează 
cu cele două semănători au pornit la 
însămînțat de-abia după ora prinzu- 
lui. Trebuie luate măsuri ea, peste tot. 
să se lucreze în ritm intens, astfel 
incit, așa cum se apreciază la direc
ția agricolă județeană, în condițiile 
unui timp prielnic, pînă la 22 apri
lie să se încheie semănatul porum
bului. (Dumitru Prună).

ARAD. La direcția agricolă se apre
ciază că pentru a se Încheia semă
natul porumbului pe întreaga supra
față mai sînt necesare cel mult 7 zile 
de lucru. Rezultatele obținute pînă 
acum în numeroase unități coopera
tiste, cum sînt cele din Iratoșu, Șiria, 
Sînmartin, Peregu-Mic, Turnu, So- 
codor, Aradu-Nou, Pliu, Șilindia — 
unități care au însămînțat între 50 
și 75 la sută din suprafețele planifi
cate — denotă că acolo unde munca 
a fost și este bine organizată, șemă- 
natul se desfășoară în condiții cores
punzătoare. Pină în prezent, în județ 
a fost însămînțată cu porumb o su
prafață de peste 39 570 ha, ceea ce 
reprezintă numai 38 la sută din plan. 
Ce se întreprinde in vederea grăbirii 
lucrărilor ? „Timpul nu prea a permis 
să atingem viteza zilnică planificată 
de 7 000 ha pe zi — ne-a spus ing. 
Petre Mateescu, director adjunct la 
direcția agricolă județeană. Pentru 
a recupera întîrzierea, am luat cite
va măsuri. Astfel, fără a scădea cu 
nimic exigența pentru realizarea unor 
lucrări de cea mai bună calitate, în

cooperativele agricole șe muncește 
acum întreaga zi-lumină. în coo
perativele agricole care mai au 
suprafețe mari de însămînțat, cum 
e cazul unităților servite de stațiu
nile pentru mecanizarea agriculturii 
Pecica, Curtici, Nădiac, Sintana, 
munca a fost organizată în două 
schimburi. Duminică, 20 aprilie, va fi 
de asemenea o zi obișnuită de lucru 
la însămînțat". Completînd această 
idee, ing. Pantelimon Novac, directo
rul trustului județean Ș.M.A., spunea: 
„Pentru a mări randamentul la se
mănat și pentru a economisi în ace
lași timp carburanți, în zilele ante
rioare, cu ploaie, am continuat, în 
toate unitățile din subordine acțiunea 
de adaptare a semănătorilor la în- 
sămînțatul pe 8 rînduri. Și pentru ca 
in aceste condiții lucrarea să decurgă 
bine, în colaborare cu specialiștii din 
unități, mecanizatorii urmăresc cu 
atenție starea terenului pentru a nu 
pierde nici un minut din timpul bun 
de semănat". (Constantin Simion).

SATU-MARE. Pînă Ia 18 aprilie, 
în județul Satu-Mare s-a însămînțat 
o suprafață de 9 600 ha, din cele 
65 500 ha prevăzute a se cultiva in 
cooperativele agricole. Este o supra
față destul de mică și, în parte, a- 
ceasta se datorează și condițiilor cli
matice nefavorabile. Totuși, se pu
tea insămînța mai mult. O dovedeș
te experiența unităților fruntașe. La 
C.A.P. „Someșul"—Satu-Mare, uni
tate recent distinsă cu titlul de E- 
rou al Muncii Socialiste pentru re
alizarea unei producții de peste 
12 300 kg porumb boabe la hectar, se 
insămînțează de zor. Pe președintele 
cooperativei, Eroul Muncii Socialiste 
Gheorghe Bogza, l-am găsit pe tar
laua fermei vegetale, unde împreu
nă cu ing. Laszlo Ștefan suprave
ghea cu atenție calitatea semănatu
lui. „Sîntem liotărîți — ne-a decla
rat președintele, să ne menținem la 
nivelul recordului de anul trecut și 
chiar să-l depășim". Lucrările la se
mănat au demarat bine și la I.A.S. 
Tășnad, în cooperativele agricole 
Lazuri, Botiz, Ghenci și în alte uni
tăți. La C.A.P. Lazuri, în primele 
zile au fost insămînțate 60 ha. Ti- 
nînd seama de faptul că porumbul 
se cultivă pe mari suprafețe, se im
pune ca semănatul să fie grăbit în 
toate unitățile. Este adevărat, ploi
le din ultimele zile au încetinit 
ritmul semănatului. Totuși. în acele 
cooperative agricole în care consilii
le de conducere, organizațiile de 
partid și specialiștii au acționat cu 
fermitate — Sanislău, Pișcolț, Pe- 
trești, Santău, Cămin etc. s-a lucrat 
din plin în intervalele dintre ploi. 
In alte locuri se manifestă tendin
ța de a se aștepta „timp excelent". 
Din această cauză, lucrările sînt 
foarte întirziate. Să luăm un exem
plu. în cadrul consiliului intercoo- 
peratlst Odoreu, cooperativa agrico
lă „Someșul"—Satu-Mare a însămîn- 
țat 60 la sută din suprafață, in timp 
ce cooperativele din Percu, Agriș și 
Odoreu, au semănat suprafețe redu
se. (Octavian Grumeza).

„Jucam și cîte 
10 000 de lei 

într-o sdptdimnâ"

sesizeze falsurile și să preîntimpine pagu
ba ? ! Nu cumva în timp ce V. N. juca la 
loto controlorii se jucau de-a controlul 7

„Fachirul"
Vasile Nedin, dirigintele oficiului poștal 

Pesac din comuna Periam, județul Timiș, 
era cunoscut ca un pasionat jucător la sis
temele Loto-pronosport. Mai ales in ultimii 
ani această pasiune îl subjugase cu totul : 
ziua și noaptea nu se gindea la altceva de
cit la combinațiile ce i-ar fi putut aduce 
fericitul ciștig.

— Onorat tribunal, uneori jucam și cite 
10 000 de lei într-o săptămînă. Recunosc, 
am cam întrecut măsura, dar speram că 
odată și odată tot o să dau lovitura. Ce să 
fac, am avut ghinion...

Și a dat lovitura. Dar nu la loto, ci... în 
depunerile C.E.C. ale consătenilor săi. Or
bit de patimă, a început să falsifice toile 
de depuneri și restituiri C.E.C. Astfel, 
V. N. și-a însușit și a aruncat in focul pa
siunii mistuitoare aproape 400 000 lei !

— I-am considerat ca pe un fel de îm
prumut... Dacă aș fi cîștigat, i-aș fi pus 
la loc....

x Cu alte cuvinte, riscurile erau ale „cre
ditorilor". In fața acestor fapte se pune în
trebarea : cum a fost totuși posibil ca ati- 
tea controale și revizii trecute în acest 
răstimp pe la fostul diriginte poștal să nu

Ipalt, suplu, bine legat dar... fără ocupa
ție la cei 26 de ani ai săi. Mai bine zis 
fără o ocupație utilă, onorabilă, pentru 
că, altminteri, Marian Cristea (București, 
str. Gutenberg nr. 19) era ocupat pină pes
te cap cu... trafic de valută, speculă, acos
tare de persoane, furt. Pentru abilitatea cu 
care știa să se „descurce" și să dispară, era 
supranumit și „Fachirul". Porecla nu-i 
displăcea, dimpotrivă, ii gidila orgoliul. Fi
rește, un asemenea mod de viață parazi
tar, în permanent conflict cu morala și le
gea. nu putea sfirși decît la tribunal.

L-am ascultat zilele trecute cum, din 
boxa acuzaților, încerca să-și justifice 
traiul fără căpătii :

— Eram băiat de „centru", știam să mă 
port. Munca... poate mai tîrziu.

Apoi, dîndu-și seama de enormitatea de
bitată și de postura în care se afla, s-a 
grăbit să adauge :

— Am greșit. îmi dau seama că n-am 
prea fost cinstit. Promit solemn să mă în
drept...

Deocamdată, pentru faotele sale, tocmai 
în vederea îndreptării „Fachirul" a fost 
condamnat 1a 3 ani și 6 luni închisoare.

Lacrimi 
de crocodil

...Piîngea bietul Radu și avea atîta du
rere în priviri că li se rupea inima cole
gilor. S-a răspîndit vestea că i s-a prăpădit 
copilul. Drept care, compătimindu-1 cu toții, 
l-au ajutat cum se cuvenea : Radu a în
casat un ajutor de inmormîntare.

S-a inlimplat însă ca, nu după mult 
timp, Radu să nu mai dea pe La întreprin
derea unde lucra ca șofer. Deh, o fi omul 
zdrobit, încercau unii să-și explice absen
ța. Dar lipsa unor scule și bonuri de ben
zină cum s-o mai explice 7 Așa că, mai de 
voie, mai de nevoie, un delegat al între
prinderii a bătut la poarta iui Radu (str. 
Palanca, nr. 6, sectorul 2). Cum acesta lip
sea de acasă, delegatul, întrebînd mai de 
una, mai de alta, surprins- și de absența 
doliului și a durerii pe care se aștepta s-o 
găsească zugrăvită pe chipul gazdei, a dat 
și cu ochii de copil :

— Al dumneavoastră e ? !
— Al nostru. Al cui să fie ? a zis cu ne

dumerire femeia.
— Așaa ? !
...Și așa a ajuns Radu Mihai în boxa 

acuzaților, primind ceea ce merita pentru 
minciună și înșelăciune.

„Colombo" 
l-a dat de gol!

Ilie Bălțatu din Slobozia, județul Ilfov, 
un ins de ocupație fără și statornic pierde- 
vară pe străzile Capitalei, a intrat într-o zi 
pe ușa unității „Radio Progres" din Calea 
Văcărești :

— Ziua bună I Am un tranzistor de re
parat dar mă cam grăbesc. N-ați vrea...

— Cum să nu, a zis meșterul. Dă-l în
coace.

— Nu mă lăsați și pe mine înăuntru 7 Să 
văd și eu cum ii reparați... Că tare-mi pla
ce să mă uit la lucruri d-astea...

Odată ajuns înăuntru, Ilie Bălțatu nu 
s-a mulțumit însă cu privitul : cum nu era 
meșterul atent, cum făcea Ilie nevăzut un 
tranzistor de pe rafturi, după care... „lip
sesc puțin, mă duc pină la bufetul de vi
zavi". Și după trei astfel de drumuri și-a 
luat Ilie aparatul, a mulțumit frumos și 
dus a fost. N-a trecut însă mult și pe ușa 
atelierului a intrat alt sătean :

— Bună ! a zis el. Aș avea un tranzis
tor...

— Dă-l încoace să-i vedem hiba.
„Ia te uită ce potriveală", se minună 

meșterul. „Tot «Colombo», la fel ca ăla din 
raft". Și-l căută cu privirile pe cel din 
raft. Zadarnic. în meșter încolți bănuiala :

— Auzi, bade, bună marcă. Te superi 
dacă te întreb cum făcuși rost de el 7

— Apoi de ce 7 Că doar acu’ l-am luat 
de la unu’ din piață.

...Așa i s-a înfundat lui Ilie Bălțatu cu 
„Colombo" : un an și patru luni. Are pi
cioare scurte hoția...

Din caietul 
grefierului

„Cunosc pentru ce sint trimis tn judeca
tă, dar arăt că bunurile de larg consum gă
site atit tn mașina mea, cit și acasă nu 
erau pentru speculă, ci pentru neamuri. 
Astfel, măslinele le luasem pentru un e- 
ventual deces in familie, iar baticurile pen
tru probabila nuntă a unei nepoate... tn ce 
privește banii, arăt că provin din economii, 
iar parte din ei erau ai sorei mele, dar 
nu mai știu precis citi...".

(Din „argumentele" inculpatului 
în dosarul nr. 1038/1075. Tribuna
lul municipiului București).

„Recunosc că am forțat un fișet aflat tn 
biroul cantinei și mi-am insușit suma de 
10 807 lei. Mărturisesc insă că mă așteptam 
să găsesc doar ceva mărunțiș...".

(Din declarația inculpatului 
Eugen Bute, din comuna Slobozia- 
Conachi, județul Galați).

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE
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Mîine soseste în tara noastră Cronica zilei

președintele Republicii Unite
Tanzania, Julius K. Nyerere

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România. Manea 
Mănescu, a primit, sîmbătă diminea
ța, în vizită protocolară de prezen
tare pe Ernesto Mario Bolasco, am
basadorul Italiei la București.

în cursul aceleiași zile, primul mi-

nistru a primit pe ambasadorii Re
publicii Cuba — Nicolas Rodriguez, 
Indoneziei — Mursalin D. M.. și 
Franței — Francis Levasseur, ta le
gătură cu încheierea misiunii aces
tora ta tara noastră.

(Urmare din pag. I)
majoritate covlrșitoare, în funcția de 
președinte al Republicii Unite Tan
zania.

Poporul român a urmărit cu senti
mente de simpatie eforturile și rea
lizările poporului prieten al Tanza
niei, manifestîndu-și solidaritatea 
activă cu lupta sa pentru propășire 
economică și socială, pentru afirma
rea plenară a ființei sale naționale. 
In acest spirit, relațiile româno-tan- 
zaniene au cunoscut o evoluție as
cendentă pe multiple planuri.

Un moment de importantă istorică 
l-a constituit vizita întreprinsă. în 
martie 1972, în Republica Unită Tan
zania de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, la invitația pre
ședintelui Julius K. Nyerere, vizită 
care s-a înscris pe linia acțiunilor 
desfășurate de partidul și statul nos
tru în direcția promovării unei co
laborări multilaterale cu țările Afri
cii, a sprijinului acordat tinerelor 
state care au pășit pe calea dezvoltă
rii economice și sociale indepen
dente. întîlnirile și convorbirile pur
tate de cei doi șefi de stat, docu
mentele semnate au pus bazele unor 
relații durabile de prietenie și colabo
rare iln diverse domenii de activitate, 
au statornicit premisele unei conlu
crări active pe plan internațional în 

“ vederea înfăptuirii principiilor de 
egalitate, dreptate și echitate Intre 
națiuni, pentru lichidarea definitivă 
a colonialismului și discriminării ra
siale. pentru sprijinirea mișcărilor 
de eliberare națională de pe conti
nentul african, promovarea cauzei 
păcii, libertății, independenței națio-

nale și progresului social în Întreaga 
lume. Convorbirile au evidențiat do
rința de conlucrare, de dezvoltare a 
relațiilor bilaterale in toate domeniile 
— politic, economic, tehnico-științific 
și cultural — au dus la identificarea 
de noi căi în vederea dezvoltării și 
mal susținute a unei cooperări reci
proc avantajoase, de natură să asi
gure progresul multilateral al țărilor 
noastre, să contribuie la lichidarea 
mai rapidă a decalajelor ce le despart 
de țările avansate din punct de ve
dere economic.

Un factor însemnat al prieteniei 
româno-tanzaniene il constituie rela
țiile dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Uniunea Națională Afri
cană din Tanganica (T.A.N.U.), dez
voltarea acestor relații corespunzind 
cerinței majore a întăririi unității 
forțelor progresiste și democratice 
din întreaga lume, telurilor progre
sului și păcii.

Poporul român este convins că vi
zita președintelui Julius K. Nyerere, 
convorbirile cu președintele Nicolae 
Ceaușescu se vor solda cu rezultate 
fructuoase, deschizînd noi perspec
tive de dezvoltare relațiilor de priete
nie și colaborare dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Unită Tanzania, dintre Partidul Co
munist Român și Uniunea Națională 
Africană din Tanganica (T.A.N.U.), 
în interesul și spre binele celor două 
popoare, al păcii și colaborării inter
naționale.

Animat de sentimente de adlncă 
stimă și prietenie, poporul român a- 
dresează președintelui Julius K. Nye
rere tradiționala urare : „Bun venit 
pe pămîntul României !“

«

A apărut: „ERA SOCIALISTA" nr. 8/1975

Revlsta se deschide cu editoria
lul „Sub steagul larg desfășurat al 
întrecerii socialiste, al solidarității 
internaționale". în continuare sînt 
publicate articolele „Dinamism și 
combativitate in activitatea ideolo-» 
gică", de Ion Mitran ; „1877 :
Cucerirea independenței de stat — 
rod al luptei poporului român", de 
Nichita Adăniloaie ; „Totul pen
tru front, totul pentru victo
rie !“ — contribuția substanțială a 
României Ia victoria comună asu
pra Germaniei hitleriste", de Gh. 
I. Ioniță ; „Dezvoltarea zooteh
niei in atenția organizațiilor de 
partid 
stantin 
ductivitate, 
tin Sirbu.
TAȚII" 
„Relațiile 
nale și 
(ie cu alte

din agricultură", de Con- 
Drăgan și „Calitate, pro- 

valoare", de Constan- 
La rubrica „CONSUL- 

este inserat articolul 
economice Internațio- 

cooperarea ta produc- 
state", de Constan-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

21, 22 și 23 aprilie, tn țară : Vreme 
în general instabilă, îndeosebi în 
cursul după-amiezelor. Cerul va fi 
temporar noros. Se vor semnala ploi 
locale, mai ales tn jumătatea de 
nord-est a țării și în zona dealurilor 
subcarpatice. La munte precipitațiile

tin Moisiuc. Rubrica „DEZBA
TERI" cuprinde articolele : „Cin
cinalul afirmării revoluției teh- 
nico-științifice", de Octavian Gro- 
zea ; „Ameliorări necesare in dia
logul dintre cercetare și produc
ție", de Ion Crișan ; „Progresul 
tehnic și înnoirea produselor", de 

rubrica 
este 

i școala 
Radu 
„Sar- 
socia- 

P. D. Coreeană", de

Vașile M. Popescu. La 
„ȘTIINȚA-ÎNVAȚAMlNT" 
publicat articolul „Filmul ta 
de cultură generală", de 
Aneste Petrescu. Articolul 
cini actuale ale construcției 
liste în R. F. D. Curccana , ue 
KIM IR SEN formează conținutul 
rubricii „DIN 
NISTĂ ȘI 
MONDIALĂ".
prezintă și rubricile „VIAȚA IN
TERNAȚIONALĂ", „CĂRȚI ȘI 
SEMNIFICAȚII" și „REVISTA 
REVISTELOR".

R.

MIȘCAREA COMU- 
MUNCITOREASCĂ 

Un conținut bogat

Tovarășul Paul Niculescu, vice- 
prim-mtaistru al guvernului, minis
trul educației și învățămîntului, a 
primit sîmbătă delegația prezidiului 
Uniunii germane a sportului din Re
publica Federală Germania, condusă 
de Willi Weyer, președinte, care ne 
vizitează țara la invitația C.N.E.F.S.

La primire, care s-a desfășurat 
tatr-o atmosferă prietenească, a 
participat general-locotenent Marin 
Dragnea, președintele C.N.E.F.S.

A fost de față ambasadorul Repu
blicii Federale Germania la Bucu
rești, Erwin Wickert.

★
Sîmbătă a avut loc. la Ministerul 

Afacerilor Externe, schimbul instru
mentelor de ratificare ale Acordului 
de cooperare economică, tehnică șl 
științifică dintre Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Re
publicii Islamice Pakistan, semnat la 
Islamabad, la 3 iulie 1973.

Din partea română, schimbul a fost 
efectuat de Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, iar 
din partea pakistaneză, de către 
S.A.D. Bukhari, ambasadorul Re
publicii Islamice Pakistan ta Româ
nia.

La ceremonie au asistat funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, membri ai Ambasadei Re
publicii Islamice Pakistan la Bucu
rești.

TUNIS

Excelenței Sale Domnului HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

I

Părăsind teritoriul Republicii Tunisiene, doresc ca în numele meu si al;'
soției mele să vă adresez dumneavoastră si doamnei Wassila Bourguiba cele , 
mai sincere mulțumiri pentru primirea deosebit de prietenească de care ne-anv 
bucurat în cursul vizitei în frumoasa dumneavoastră tară.

îmi exprim, si cu această ocazie, convingerea că vizita efectuată si con
vorbirile purtate, precum $1 documentele semnate vor marca o etapă noua 
în dezvoltarea relațiilor dintre România si Tunisia, în folosul popoarelor 
noastre, al cauzei generale a păcii si colaborării în Întreaga lume. *

Folosesc acest prilei pentru a vă transmite cele mai călduroase urări de 
sănătate fi fericire, de progres si prosperitate poporului prieten tunisian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia,

Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
BELGRAD

Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Socialiste Federative Iugosla
via. am deosebita plăcere de a vă adresa călduroase salutări tovărășești, 
împreună cu cele mai sincere urări de sănătate șl fericire personală. Urez 
popoarelor Iugoslaviei, vecine si prietene, noi și mari succese pe calea socia
lismului. a bunăstării si păcii.

vor fi și sub formă de lapoviță și 
ninsoare. Vînt potrivit, cu intensifi
cări de scurtă durată, predoniinînd 
din sectorul estic. Temperatura va 
crește ușor. Minimele vor fi cuprin
se între zero și 10 grade, iar maxi
mele între 12 și 22 de grade, mai ri
dicate în ultimele zile. în București: 
Vreme răcoroasă la început, apoi in 
încălzire ușoară. Cerul va fi tempo
rar noros, favorabil ploii la începutul 
intervalului. Vînt potrivit, cu unele 
intensificări.

★
Delegația militară italiană, condusă 

de generalul de corp de armată Vi- 
certzo Leonelli, subșeful Statului Ma
jor general al armatei italiene, a vi
zitat, în cursul zilelor de vineri și 
sîmbătă. Academia militară, Muzeul 
de istorie al Republicii Socialiste 
România, Muzeul Peleș din Sinaia, 
precum și unele obiective cultural-, 
turistice din județul Brașov.

Cu prilejul vizitei delegației mili
tare italiene, ambasadorul acestei țări 
la București, Ernesto Mario Bolasco, 
a oferit un cocteil. Au participat 
generali și ofițeri superiori ai arma
tei noastre, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, precum și 
atașați militari acreditați 
noastră.

în t^ra

• SPORT • SPORT « SPORT • SPORT «SPORT • SPORT • S PORT • SPORT

BOX „Centura de aur'* i
Campionatele de canotaj-fond, ediția a X-a

★
Sîmbătă a plecat la Pekin 

gație a ziarului „Scînteia",
o dele- 

_ ____  .... condusă 
de' Alexandru îonescu, redactor-șef, 
care la invitația ziarului „Jen- 
minjibao" va face o vizită de docu
mentare în R.P. Chineză.

Agerpres)

Azi, gala meciurilor finale
Iată-ne în fața reuniunii finale a 

turneului internațional „Centura de 
aur" — ediția a IV-a.

Astăzi vom afla cum se numesc 
ciștigătorii celor 11 centuri — un fel 
■de echimire lucrate foarte frumos in 
fir de mîinile iscusite ale unor lucră
toare din partea de sus a Moldovei. 
Asemenea centuri de campioni ai bo
xului le-au cucerit de-a lungul ani
lor nu numai pugiliști români de 
frunte, ci și alți luptători bine cu- 
noscuți în lume — maghiarul Kajdy 
Ianos, coreeanul Kim U Gil, reputații 
cubanezi Rolando Garbey, Gilberto 
Carillo, Emilio Correa și, firește, 
Teophilo Stevenson. Astfel, treptat, 
turneul de la București și-a făurit O 
faimă internațională, care se exprimă 
și prin creșterea continuă a număru
lui participanților de peste hotare 
(1972 — 35 boxeri din 8 țări ; 1973 — 
100 din 10 țări ; 1974 — 110 din 13 
țări ; 1975 — 127 din 15 țări) și a va
lorii multora dintre pugiliști. In po
fida unor erori de arbitraj, care au 
scos prematur din cursa pentru' tro
fee boxeri ca Al. Perez. Badari Tibor, 
Mariano Alvarez sau Bbege, în fina
lele de astăzi vor concura pentru cen
turile de aur pugiliști cu renume cum 
sînt campionii mondiali Jorge Her
nandez și Teophilo Stevenson, vice- 
campionul lumii Alfredo Lemus, cam
pionul Asiei în 1974, Ciu En Zo, pre
cum și Alejandro Montoya (Cuba), 
Sanchez și Obelmeias (Venezuela). Li 
Van Uk (R.P.D. Coreeană) și Ente- 
ghani (Iran). Vor urca de asemenea 
pe ringul finalelor luptători români

îndrăgiți de amatorii de box 
de la noi din țară, de pildă. 
Constantin Gruescu și Fahredin I- 
brahim, Gheorghe Ciochină și per
formerul turneului, Victor Silberman, 
recentul învingător al campionului 
Emilio Correa într-o partidă de ni
vel mondial.

O precizare cu privire la categoria 
ușoară în cadrul căreia întîlnirea a 
condus la o finală Calistrat Cuțov — 
Simion Cuțov ! Cum ta box n-are 
nici o valabilitate zicala „frate-frate, 
dar brînza-i pe bani", iar regulamen
tul interzice lupta între frați, meciul 
nu va avea loc, unul dintre cei doi 
Cuțovi urmînd să nu se urce pe ring. 
Care va fi acela veți afla astăzi, la 
gala finală.

Cu începere de Ia ora 10 dimi
neața, la Palatul sporturilor și cul
turii. iată finalele : semimuscă : Her
nandez (Cuba) — Li Van Uk (R.P.D. 
Coreeană) ; muscă : Gruescu — Ibra
him ; cocoș : Memet — Ciu En Zo 
(R.P.D. Coreeană) ; pană : Ciochi
nă — Nedelcea ; semiușoară : Stefa- 
novici — Vlad ; ușoară : Calistrat 
Cuțov — Simion Cuțov ; semimijlo- 
cie : Silberman — Enteghani (Iran) ; 
mijlocie mică : Lemus (Venezuela) — 
Tîrboi ; mijlocje : Montoya (Cuba) — 
Obelmejas (Venezuela) ; semigrea : 
Văran — Sanchez (Venezuela) ; 
grea : Stevenson (Cuba) — Dascălu.

Ordinea în care se vor desfășura 
aceste meciuri va fi anunțată de or
ganizatori înaintea începerii galei.

TIMIȘOARA (Corespondentul 
„Scînteii", Cezar Ioana). — Orașul 
de pe Bega găzduiește în aceste zile 
ediția a X-a jubiliară a campiona
telor naționale de canotaj-fond, com
petiție la al cărei start s-au reunit 
peste 170 echipaje reprezentînd 26 
cluburi și asociații sportive din cen
tre nautice ale țării. întrecerile 
seniorilor, disputate de-a lungul ca
nalului Bega, pe un traseu care a 
măsurat 8 500 metri, au oferit o dis
pută deosebit de dirză între repre
zentanții cluburilor bucureștene 
Steaua șl Dinamo, care, finalmente, 
și-au împărțit victoriile. Astfel, spor
tivii de Ia Steaua au cîștigat probe
le de schif simplu (George Mereuță),

4 rame FC, 4 vîsle și 8 4-1 rame, iar 
cei de la Dinamo probele de 2 vîsle, 
2 rame FC, 2 + 1 rame și 4 + 1 ra
me.

La întrecerile senioarelor s-au im
pus sportivele de la Voința 
rești, care au cîștigat trei 
(8 + 1 rame, 4 + 1 vîsle și 2 
FC), celelalte titluri revenind 
zentantelor cluburilor Dinamo 
rești — schif simplu (Ioana ___
ran), C.N.U. București — 4 + 1 ra
me și U.T.A. — 2 vîsle. în cele două 
probe rezervate tineretului 
a revenit reprezentanților 
Voința Arad, la schif simplu 
Rosenzweig) și școlii sportive 
Timișoara, la 2 rame FC.

Produse în premieră

V. M.

ACTUALITATEA LA TENIS
Turneul internațional de tenis de 

la Valencia a continuat cu desfășu
rarea întrecerilor din cadrul sfertu
rilor de finală. Campionul român 
Iile Năstase l-a învins cu 7—5, 6—2 
pe spaniolul Antonio Munoz. In semi
finale, Ilie Năstase va juca în com
pania polonezului Wojcisch Fibak, 
care l-a eliminat pe Eric Deblicker 
(Franța). în altă partidă, Manuel 
Orantes (Spania) a dispus cu 6—2, 
6—1 de argentineanul Tito Alvarez. 
Orantes îl va întilni pe mexicanul 
Loyo Mayo, învingător cu 6—3, 6—4 
în fața francezului Proisy.

La Denver, în Colorado, au conti
nuat partidele din cadrul turneului 
internațional de tenis. Gottfried 
(S.U.A.) l-a învins cu 6—2, 6—2 pe 
Raul Ramirez (Mexic). Cunoscutul 
campion american Jimmy Coțjnors 
l-a eliminat cu 7—6, 6—3 pe brazilia
nul Thomas Koch și-l va întilni pe 
compatriotul său Sandy Mayer. La 
rindul său, Mayer a cîștigat cu 6—4, 
6—4 jocul 
El Shafei 
dispus cu 
(Chile).

cu Gerulaitis (S.U.A.), iar 
(Republica Arabă Egipt) a 
7—6, 2—6, 6—4 de Fillol

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

LA FILATURA 
DIN FĂLTICENI

VALORIFICARE 
SUPERIOARĂ 

A MATERIEI PRIME
Colectivul de muncă de la 

Filatura de in și cînepâ din 
Fălticeni a încheiat primul tri
mestru al anului cu rezultate 
bune, realizind peste prevede
rile de plan o producție în va
loare de 2,5 milioane lei.

— în rezultatele obținute 
pînă acum — ne-a spus Traian 
Dominte, inginerul șef al fila
turii — se regăsesc și preocu
pările specialiștilor noștri pe 
linia economisirii materiei pri
me. Au fost găsite soluții efi
ciente pentru prelucrarea de
șeurilor și a fost definitivată 
tehnologia folosirii în producție 
proprie a scamelor de sub car- 
de. Pe baza unor modificări 
funcționale la utilajele existen
te și a prelucrării în amestec 
(jumătate scame, jumătate cîlți 
de cînepă), în primul trimestru 
s-au produs 67 tone fire. O altă 
realizare o reprezintă fabrica
rea de fire din in și poliesteri, 
tehnologie cu multiple avan
taje : folosirea integrală a ca
pacității liniei tehnologice res
pective, reducerea consumului 
de fibră naturală, dublarea 
productivității muncii în condi
țiile unei substanțiale dimi
nuări a pierderilor tehnologice 
și a creșterii calității produse
lor.

DUMINICA, 20 APRILIE
PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea programului. 
8.43 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru copil : 

„Dalctari".
10,00 Viața satului.
11,13 Finalele turneului interna

țional de box „Centura de 
aur". Transmisiune directă 
de la Palatul sporturilor șl 
culturii.
De strajă patriei. 
Album duminical. 
Primii pași in tenis 
Turneu! internațional 
box „Centura de aur", 
lecțiunl înregistrate. 
Desene animate.
Film documentar. Dar-Es- 
Salaam — capitala Tanzaniei. 
De la Argeș mal In jos. 
Cintece și jocuri populare.

12,30
13.00
15,00
15,25

16.05
16,20

16,35

„HRONIC 
BUZOIAN ’75"

om. 
de 

Se-

La casa de cultură a sindica
telor s-a desfășurat ultimul act 
al celei de a V-a ediții a „Lu
nii culturii buzoiene". Manifes
tările politico-educative și cul- 
tural-artistice realizate în toate 
localitățile județului Buzău pe 
durata unei luni de zile au cu
prins spectacole, simpozioane, 
dezbateri științifice și pe teme 
de artă care au contribuit la 
intensificarea activității ideolo
gice și politice desfășurate de 
eșezămintele culturale, avînd 
drept scop mobilizarea oameni
lor muncii la înfăptuirea preve
derilor Programului partidului, 
închiderea festivă a „Hronicului 
buzoian “75" a fost marcată de 
spectacolul „Estrada primăverii",

Bucu- 
probe 
rame 

repre- 
Bucu- 
Tudo-

victoria 
clubului 

(Ion 
din

! 
î

la întreprinderea

de piese auto

Satu-Mare

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului GIOVANNI LEONE
Președintele Republicii Italiene

ROMA
îmi face o deosebită plăcere ca, survolînd teritoriul frumoasei dumnea

voastră țări, să vă adresez un cordial mesaj de salut și cele mai sincere urări 
de sănătate si fericire personală, de pace si bunăstare pentru poporul italian 
prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

„LE POINT

Drama „gulerelor albastre"

HOCHEI: Echipa U.R.S.S., 
virtual campioană

în penultima zi a Campionatului 
mondial de hochei pe gheață (grupa 
A), echipa Poloniei a învins cu sco
rul de 5—2 (3—2, 0—0, 2—0) selec
ționata S.U.A., care, în urma acestei 
înfrîngeri, a retrogradat în grupa B.

Campionatul mondial de hochei pe 
gheață (Grupa A) s-a încheiat aseară 
la Dtisseldorf cu victoria selecționa
tei U.R.S.S., care, în ultimul meci al 
competiției, a surclasat cu 13—4 (4—0, 
4—2, 5—2) formația Suediei. Tot ieri, 
echipa Cehoslovaciei a învins cu sco
rul de 5—1 (I—0, 4—0, 0—1) reprezen
tativa Finlandei. Echipa U.R.S.S. ter
mină neînvinsă actuala ediție a 
Campionatului mondial, pe care-1 
cîștigă pentru a 14-a oară. Iată cla
samentul final : 1. U.R.S.S. — 20 de 
puncte (90 de goluri marcate. 23 pri
mite) ; 2. Cehoslovacia — 16 puncte ; 
3. Suedia — 10 puncte ; 4. Finlanda 
— 10 puncte ; 5. Polonia — 4 puncte; 
6. S.U.A. — zero puncte. Echipa 
S.U.A., clasată pe ultimul Ioc, retro
gradează în grupa B.

★
La patinoarul artificial „23 Au

gust", în Campionatul republican de 
hochei pe gheață, echipa Steaua a 
întrecut cu scorul de 13—1 formația 
Dunărea Galați.

niei cu 5 puncte din trei partide, ur
mată de Olanda — 4 puncte (2 jocuri), 
Italia — 1 punct (2 meciuri). Finlan
da — zero puncte.

RUGBI: Azi, Steaua — 
Selecționata armatei franceze

Astăzi, pe stadionul Steaba, ama
torii de rugbi din Capitală vor avea 
prilejul să urmărească meciul inter
national dintre echipa Steaua si Se
lecționata armatei franceze. Jocul în
cepe la ora 11.

ȘAH
în turneul internațional feminin de 

șah de la Budapesta, după 5 runde pe 
primul loc se află Margareta Juncu- 
Mureșan (România), cu 3,5 puncte și 
o partidă întreruptă, urmată de Marta 
Șui (U.R.S.S.) — 3,5 puncte.

înființată în „matca" 
uzine de reparații auto, 
întreprindere de piese 
Satu-Mare este o modernă uni
tate a industriei constructoare 
de mașini, dispunind de hale 
spațioase, mașini și utilaje de 
înaltă tehnicitate. Colectivul în
treprinderii a asimilat în scurt 
timp o gamă largă și diversifi
cată de piese auto pentru auto
camioanele din familia S.R. și 
autocamioanele de teren ARO. 
Recent, I.P.A. Satu-Mare a tre
cut examenul unei marcante 
premiere industriale : fabrica
rea și montarea pe șasiuri de 
autocamioane S.R. 113 a prime
lor 50 de platforme autobascu- 
labile (cu performanțe îmbună
tățite față de cele realizate pînă 
acum ta țară), care au și fost 
livrate beneficiarilor. Inginer 
Francisc Barota, directorul în
treprinderii, ne-a informat că 
noua platformă poate fi utili
zată la transportul cerealelor, 
legumelor și altor produse agri
cole, precum și la transportul 
oricăror mărfuri care se pretea
ză la descărcare prin basculare.

fostei 
noua 
auto

In ultimele două luni numărul șo
merilor in Franța a crescut cu peste 
200 de mii. Francezii sint cuprinși de 
un pesimism extrem, dacă nu de 
disperare. Cine este supus, in pri
mul rind, pericolului ? Aceia care 
lucrează la întreprinderile dependen
te de petrol, dar și cei din industria 
textilă și a construcțiilor, muncitorii 
și tehnicienii, cunoscuți, in general, 
sub numele de „gulerele albastre". 
Și, desigur, tineretul și femeile — 
victime permanente ale tuturor pe
rioadelor de criză.

Nu trebuie să credem că actualul 
val al șomajului este un fenomen 
neașteptat. Încă în martie 1973, prog
nozele vesteau că nivelul ocupării 
forței -de muncă va scădea ca ur
mare n îngrădirii noilor angajări. Cu- ' 
rind, ele au tras semnalul de alar
mă, prevăzind că numărul șomerilor 
spre sfirșitul anului 1975 va ajunge 
la 1 milion. Prevederile au fost 
mult depășite: la sfirșitul lunii ia-

nuarie numărul șomerilor in Franța 
a ajuns la 1 250 513.

Șomajul nu a ferit nici o regiune 
a țării. E simptomatică situația per
sonalului tehnico-ingineresc. Conce
dierea inginerilor denotă că majori
tatea conducătorilor de întreprinderi 
nu mai sint încrezători în viitor.

Purtind serviete elegante, inginerii 
$i tehnicienii concediați pășesc șo
văitori spre agenția pentru pro
blemele forței de muncă de pe strada 
Blanche din Paris, profilată pentru 
specialiștii cu diplome. Venindu-le 
rindul la ghișeu, ei pronunță stingaci 
o frază cu care încă nu sint obișnuiți: 
„Am fost concediat și mi s-a reco- 

„miantlat să vin aț6t",.gj)upă ce corn- , 
' pletează formmareti"*unei anchete ' 

’SJăomPliccft^ șp intcrcfa casele lor și 
așteăptă. Rezultatul' final al acestei 
tentative este aproape invariabil a- 
celași : obișnuirea cu o nouă stare 
de fapt, anume că de acum înainte 
au intrat în rindul șomerilor.

FOTBAL
Pe stadionul olimpie din Roma, în 

prezența a peste 90 000 de specta
tori, echipele de fotbal ale Italiei și 
Poloniei au terminat nedecis : 0—0, 
într-un meci pentru grupa a 5-a a 
Campionatului european de fotbal, 
în clasament conduce formația Polo-
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„LE FIGARO"

1

Omul in căutarea unor noi
surse de hrană

Specialiștii presupun că un mic crustaceu din apele antarctice, așa- 
numitul „krill", va permite dacă nu eradicarea subnutriției in lume, 
cel puțin atenuarea considerabilă a acestui flagel care afectează o 
treime din omenire. Presupunerea este intărită de faptul că, datorită 
vinătorii intense, balenele din jurul continentului antarctic aproape au 
dispărut, ceea ce a facilitat proliferarea crustaceului „krill", care con
stituia hrana lor exclusivă — scrie intr-un articol de la rubrica sa 
științifică ziarul „LE . FIGARO", care continuă :

„Noaptea șl zilele". Docu
mentar TV.
Film serial : „Norii negri". 
Steaua fără nume. 
1001 de seri. 
Telejurnal.
VIZITA 
NICOLAE 
TARI DIN 
CA (I).
Concertul orchestrei de mu
zică ușoară a Radioteleviziu- 
nii. Dirijor: Sile Dinicu.
Film artistic : „Maiorul
Cook".

22,20 Telejurnal.

PROGRAMUL II
10,00-11,43 Matineu simfonic. 
20,00 VIZITA

NICOLAE 
TARI DIN 
CA (I).

PREȘEDINTELUI 
CEAUȘESCU IN 
ASIA ȘI AFRI-

PREȘEDINTELUI 
CEAUȘESCU IN 

ASIA ȘI AFRI-

la care și-au adus contribuția 
formații și brigăzi artistice din 
întreprinderile și instituțiile mu
nicipiului. Concomitent, in 60 de 
localități din județ lectori ai 
comitetului județean de partid 
au prezentat expunerea „Țelul 
major al activității ideologice și 
al muncii politico-educative a 
partidului : făurirea omului nou, 
participant conștient la construi
rea societății socialiste 
lateral 
mului 
Bâzu).

multi- 
dezvoltate, a comunis

ta România".

25 DE ANI
Colectivul Teatrului de 

din CItij-Napoca oferă în 
tă săptămînă, zi de zi, 
micii săi spectatori,

(Mihai

păpuși 
aceas- 
pentru 

programe

Locuri la odihnă și cură balneară
Borsec, Tușnad, Pucioasa, 
Amara, Eforie Nord.

Posesorii biletelor obținute 
prin oficiile județene de tu
rism beneficiază de reducere cu 
50 la sută la tariful de trans
port pe C.F.R. și I.T.A. Tot în 
luna aprilie, oficiile județene 
de turism organizează excursii, 
pe diferite durate, cu autocarul, 
în tot cursul săptămînii, în cele 
mai pitorești zone turistice din 
județele respective și din țară.

în această lună, aprilie, ofi
ciile județene de turism din 
întreaga țară oferă bilete la o- 
dihnă și cură balneară în ur
mătoarele stațiuni : Sinaia, 
Bușteni, Predeal, Borșa, Izvoa
rele, Borsec, Sovata, Balvanyos, 
Tușnad, Lacul Roșu, Păltiniș 
(pentru odihnă), iar pentru 
cură balneară în stațiunile Sin- 
georz, Slănic Moldova, Călimă- 
nești, Că'ciulata, Geoagiu, Mo- 
neasa, Bazna, Ocna Sibiului,

t V

21,55

Tiparnițe românești. Docu
mentar artistic.
Tezaur de cintec românesc. 
Pagini' glorioase din istoria 
patriei.
Cu cintec nou pe plai vrfn- 
cean

LUNI, 21 APRILIE
In jurul orei 11,00 posturi

le noastre de radio și televi
ziune vor transmite direct 
de Ia Aeroportul internațio
nal București-Otopeni cere
monia sosirii președintelui 
Partidului T.A.N.U., Julius

cu cele mai alese spectacole 
din cei 25 de ani de activitate, 
printre care dramatizări după 
povestirile lui Ion Creangă, „Po
vești cu animale" după Moricz 
Zsigmond, „Prislea cel voinic și 
merele de aur" după P. Ispires- 
cu. înființat în 1950, cu secții în 
limbile română și maghiară, tea
trul de păpuși din Cluj-Napoca 
a înscris în repertoriul său, în 
limbile română și maghiară, 44 
de piese, a dat 443 spectacole, la 
care au participat peste 190 000 
spectatori, (Al. Mureșan).

UN NOU ANSAMBLU 
FOLCLORIC

în comuna Dobrosloveni din 
județul Olt a fost constituit un 
nou ansamblu folcloric denumit

K. Nyerere, președintele Re
publicii Unite Tanzania, care 
va efectua o vizită oficială 
de prietenie în țara noastră, 
la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România.
PROGRAMUL I
Telex. 
Avanpremiera sâptăminii. 
Vatră de mlndri eroi — cin
tece patriotice.
Emisiune în limba maghiară. 
Biruit-au gîndul...
1001 de seri. 
Telejurnal.
VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN 
ȚARI DIN ASIA ȘI AFRI
CA (II).

20,35 Ansambluri folclorice.

16,00
16,05
16,15

16.30
19,00
19.20
19.30 
20,00

T

„Mărțișorul", care se adaugă ce
lor de la Scornicești, Izbiceni, 
Stoicănești etc. El cuprinde for
mații de călușari, soliști de mu-

CARNET

CULTURAL
zică populară, orchestră formată 
din 12 instrumentiști etc. De 
remarcat că toți componenții 
ansamblului sînt țărani coope
ratori, tineri și vîrstnici, din 
localitate. în alte 3 comune din 
județ — Vitomirești, Gostavăț 
și Bucinișu — sînt în pregătire 
ansambluri folclorice care își

Avind o lungime de circa 5 cm, a- 
cest crustaceu transparent, care se 
aseamănă cu un crevete, trăiește în 
bancuri foarte dense, estimindu-se la 
10—16 kg prezența lui într-un metru 
cub de apă. Potrivit unui biolog ar- 
gentinean, cantitatea totală existentă 
în prezent în jurul calotei glaciale ar 
fi cuprinsă între 190 și 380 milioane 
tone. Crustaceul se reproduce ra
pid și de mai multe ori pe an — ceea 
ce constituie un avantaj remarcabil — 
și carnea sa este foarte bogată în li
pide (7 la sută) și proteine (16 Ia 
sută).

Experții sînt de acord în aprecie
rea că producția anuală — pescuitul 
fiind posibil doar în perioada verii 
australe, adică din noiembrie pînă 
în februarie — ar putea ajunge la 
50—60 milioane tone, sau aproape

21,60 Roman foileton : „Pollyanna" 
(ultimul episod).

21,55 Pagini glorioase din istoria 
patriei.

22,10 24 de ore.
PROGRAMUL n
Telex.
Estrada estradelor.
Film serial : „Aventuri In 
Marele Nord".
București — azi. 
Farmecul muzicii. 
Telejurnal.
—. PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN 
țari din asia și afri
ca (II).
Ansambluri folclorice.
Sinaia — ilustrate 
și de acum. 
Familia.
Preferințele dv. 
sînt șl preferințele

17,30
17.35
17,50

. 18,45
19,00
19,30 
20,00 VIZITA

' 20,35
20,53

21,10
21,40

propun să revitalizeze viata cul- 
tural-artistică din localitățile 
respective. (Emilian Rouă).

FESTIVALUL NATIONAL 
DE ARTĂ 

STUDENȚEASCA
Festivalul național de 

studențească ediția 
de masă, a reunit 
întrecere, pe scena 
cultură din Pitești, 
la -Institutul pedagogic 
stanța, 1 .
gaze din Ploiești și Institutul de 
invățămînt superior din Pitești. 
Programul a cuprins spectacole 
r.le brigăzilor artistice, recita
luri de versuri, montaje de mu
zică ușoară, dans. (Ch. Cîrstea).

artA 
faza 

in 
de

a 10-a, 
șîmbătă

Casei 
studenți de 

------- ——o—Con—
Institutul de petrol șl

de demult

muzicale 
noastre.

echivalentul totalității produselor 
mării, inclusiv algele, desfăcute anul 
trecut pe piața mondială (70 milioa
ne tone).

într-un moment ta care locurile 
de pescuit tradițional sărăcesc, ca 
urmare a unei supraexploatări, pre
zența unei asemenea mase de crus
tacee bogate în componenți nutritivi, 
capătă aspectul unei adevărate mane.

Primii s-au interesat de acest mic 
crustaceu sovieticii, care au pescuit 
în ultima campanie în jur de 6 000 
tone. Din 1972 japonezii au orga
nizat două expediții. Dacă din a doua 
ieșire ei s-au reîntors cu o cantitate 
modestă — 700 tone — experien
ța pe care au dobîndit-o este de 
natură să le permită să-și perfecțio
neze tehnicile necesare.

Atît sovieticii, cit și japonezii au 
preparat diferite produse pe bază de 
„krill", niponii, de pildă, folosindu-1 
sub forma de concentrat de proteine 
in amestec cu alte alimente. Fiind 
vorba de un produs ieftin, se poate 
percepe însemnătatea pe care o re
prezintă pentru țările a căror popu
lație se hrănește cu un singur ali
ment, adesea sărac în proteine.

Și alte țări se interesează de 
„krill". în Franța se încearcă orga
nizarea unei campanii de pescuit în 
1976, la bordul navei australe „Ma
rion Dufresne". Ea se va desfășura 
în zona cuprinsă între insulele Cro
zet, Kerguelen și continentul an
tarctic, în scopul evaluării importan
ței bancurilor de crustacee și pune
rii la punct a tehnicii de pescuit. 
Pentru că, trebuie spus, „krill“-ul nu 
se lasă prins cu ușurință : dacă 
noaptea plutește la suprafață, ziua se 
cufundă la 150 m adîncime, ceea ce 
îi permite să scape adesea ds instru
mentele de reperare.

SEARA OAMENILOR 
DE ARTĂ

Sala Teatrului dramatic din 
Bacău găzduiește cu regularita
te o interesantă acțiune cultu- 
ral-educativă organizată de fi
liala locală a asociațiilor oame
nilor de artă din instituțiile tea
trale și muzicale, cunoscută sub 
numele de „Seara oamenilor de 
artă". Programul acestor seri 
cuprinde medalioane muzicale, 
crochiuri teatrale, recitaluri de 
poezie, microexpoziții, umor etc. 
La ultima lor întilnire, oamenii 
de cultură băcăuani, scriitori, 
redactori ai revistei „Ateneu", 
actori, muzicieni, artiști plastici 
au avut o dezbatere ideologică 
pe tema „Promovarea umanis
mului socialist în artă si litera
tură". (Gheorghe Baltă).

„DE LA LUME 
ADUNATE..."

In satele Lisa și Breaza din 
zona Făgărașului a avut loc o 
amplă acțiune de valorificare și 
conservare a folclorului muzical 
coregrafic și poetic. Cu acest 
prilej s-au înregistrat peste 30 
de melodii populare, culese 
de la bătrîni care au depă
șit 70 de ani, precum și un ca
lendar al obiceiurilor populare 
legate de aspecte ale muncii și 
vieții locuitorilor de pe aceste 
meleaguri. Materialul cules, va 
fi depus alături de culegerile 
efectuate anterior din alte ve
tre folclorice ale județului Bra- 
șov, la Arhiva de folclor a cen
trului județean de îndrumare a 
creației populare și a mișcării 
artistice de masă. (Nicolae Mo- 
canu).
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Sesiunea Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa Președintele Algeriei l-a primit pe ambasadorul României

Adunări la Pekin și Hanoi dedicate eliberării 
Pnom Penhului

PEKIN 19 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : La Pekin a avut 
loc, sîmbătă, o mare adunare în 
cinstea eliberării Pnom Penhului. 
Au luat parte conducători de partid 
și de stat chinezi, membri ai dele
gației de partid și guvernamentale a 
R.P.D. Coreene aflate în vizită la 
Pekin, un mare număr de locuitori 
ai capitalei chineze. La adunare au 
luat cuvîntul Ie Cien-in, vicepre
ședinte al C.C. al P.C. Chinez, și 
Penn Nouth, președintele Biroului 
Politic al C.C. al Frontului Unit 
National al Cambodgiei (F.U.N.C.), 
primul ministru al Guvernului Re
gal de Uniune Națională al Cambod
giei (G.R.U.N.C.), care au subliniat

semnificația marii victorii a poporu
lui cambodgian.

★
HANOI 19 (Agerpres). — La Ha

noi a avut loc o adunare festivă în
chinată victoriei istorice a poporului 
cambodgian și a forțelor sie arma
te — eliberarea completă a Pnom 
Penhului. La adunare, desfășurată 
sub auspiciile Comitetului Central 
al Frontului Patriei și Asociației de 
prietenie Vietnam-Cambodgia, au 
luat parte Nguyen Duy Trinh, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, viceprim-ministru și mi
nistru al afacerilor externe, alti con
ducători de partid și de stat din R.D. 
Vietnam.

Mesaje de felicitare
Cu prilejul eliberării complete a 

orașului Pnom Penh, victorie de sea
mă în lupta de eliberare națională, 
prințul Norodom Sianuk, șeful, sta
tului cambodgian, președintele Fron
tului Unit Național al Cambodgiei, 
Perm Nouth, președintele Biroului 
Politic al C.C. al F.U.N.C., primul 
ministru al Guvernului Regal de U- 
niune Națională al Cambodgiei. și 
Khieu Samphan, viceprim-ministru, 
comandantul șef al forțelor armate 
de eliberare ale Cambodgiei, au pri
mit mesaje de felicitare adresate de 
Leonid Brejnev, Nicolai Podgornii 
și Alexei Kosîghln, în numele Comi
tetului Central al P.C.U.S., al Prezi
diului Sovietului Suprem al Uniqnii 
Sovietice și al guvernului sovietic ; 
de Mao Tzedun. Ciu De si CiU 
En-lai, în numele Partidului Comu
nist Chinez și al Guvernului Republi
cii Populare Chineze ; de Nguyen 
Huu Tho, președintele Prezidiului 
C.C. al F.N.E. din Vietnamul de sud, 
președintele Consiliului Consultativ al

G.R.P. al R.V.S.. și Huynh Tan Phat, 
președintele G.R.P. al R.V.S. ; de 
primul ministru al Cubei. Fidel 
Castro, și președintele 
Cuba. Osvaldo Dorticos : 
Boumediene. președintele 
Revoluției, președintele 
de Miniștri al Algeriei. Partidul Co
munist din Japonia a dat publicității 
o declarație, reliefînd semnificația 
victoriei poporului cambodgian.

★
Guvernul Regal de Uniune Națio

nală al Cambodgiei a fost recunoscut 
de guvernele Japoniei, Laosului, Ar
gentinei, Nepalului.

Un grup de deputațl laburiști au 
cerut guvernului britanic să recu
noască de îndată ce este posibil Gu
vernul Regal de Uniune Națională 
al Cambodgiei (G.R.U.N.C.). Ca răs
puns la cererea parlamentarilor, mi
nistrul de externe, James Callaghan, 
a declarat că guvernul va lua în con
siderare de urgență această propu
nere.

al R.V.S. ; 
Cubei.

Republicii 
de Houari 
Consiliului 
Consiliului

Cooperarea industrială - cerință obiectivă 
a lumii contemporane

GENEVA 19 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la lucrările celei de-a 
XXX-a sesiuni a Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Europa (C.E.E./ 
O.N.U.), la dezbaterea temei privind 
cooperarea industrială, reprezentantul 
român Mircea Manea a subliniat, 
printre altele, că, în condițiile inter
dependențelor din lumea contempo
rană, cooperarea industrială și teh- 
nico-științifică se înscrie ca o cerință 
obiectivă cu profunde Implicații eco
nomice șl sociale de natură să con
ducă la valorificarea mai eficientă a 
potențialului material și uman, la sta
bilirea unor noi raporturi intre stat» 
pe baze echitabile, reciproc avanta- 
joase«

România, țară socialistă în curs de 
dezvoltare, acordă o atenție deosebită 
promovării cooperării industriale cu 
toate țările. Indiferent de sistemul lor 
social-economic, pe baza respectării 
suveranității și independentei națio
nale, neamestecului în treburile in
terne, egalității în drepturi și avan
tajului reciproc.

Vorbitorul a subliniat că C.E.E./ 
O.N.U., care grupează un mare nu
măr de state dezvoltate, cu o sub
stanțială pondere în comerțul inter
național și în activitatea de coope
rare industrială Internațională, poate 
și trebuie să-și aducă o contribuție 
sporită la intensificarea acțiunilor da 
cooperare economică între statele din 
această regiune, indiferent de orîn-

duirea lor social-economică. în ace
lași timp, cooperarea internațională 
între țările C.E.E./O.N.U. trebuie să 
depășească limitele regionale și să se 
extindă pe terțe piețe pentru punerea 
în valoare a unor noi resurse de 
materii prime, spre a favoriza crește
rea economică a tuturor țărilor, în 
primul rind a țărilor In curs de dez
voltare.

O atenție deosebită — a arătat vor
bitorul — va trebui acordată de co
misie examinării unor probleme de 
bază ale cooperării țărilor membre 
ale C.E.E./O.N.U., cum ar fi îmbună
tățirea condițiilor de finanțare și 
plată a acțiunilor de cooperare, cît 
și acordarea unui tratament mai fa
vorabil produselor rezultate din 
aceste acțiuni.

Participanțil la cea de-a XXX-a 
sesiune a Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa, ale cărei lu
crări se desfășoară în prezent la Ge
neva, au hotărît să acorde Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc 
(C.A.E.R.) statutul de observator pe 
lingă această comisie. In conformi
tate cu articolul 12 al mandatului 
C.E.E./O.N.U., reprezentanții C.A.E.R. 
vor avea dreptul să participe, cu 
statut consultativ, la examinarea 
problemelor rare prezintă interes 
pentru această organizație.

Același statut pe lingă C.E.E./ 
O.N.U. a fost acordat Pieței comune.

BELGIA
____________

Reuniune prieteneasca
19 — Coresponden-

Federația

*
ALGER 19 (Agerpres). — Abdela

ziz Bouteflika, ministrul algerian al 
afacerilor externe, a adresat un me
saj secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, cerînd „restabilirea 
drepturilor legitime ale Guvernului 
Regal de Uniune Națională al Cam- 
bodgiei în sinul Adunării Generale 
a O.N.U. si in instituțiile specializate 
ale organizației internaționale".

BANGKOK 19 (Agerpres). — Per-

★

zonalul din Bangkok al ambasadei 
fostului regim de la Pnom Penh a 
adresat o telegramă prințului Noro
dom Sianuk prin care anunță că se 
raliază G.R.U.N.C. Ambasadorul 
cambodgian la Rangoon, aflat în pre
zent la Bangkok, și-a adăugat sem
nătura la cea a diplomatilor din Tai- 
landa. Alti cinci diplomați. în trecere 
prin Bangkok, precizează agenția, 
s-au raliat. de asemenea, la 
G.R.U.N.C.

Forțele patriotice au eliberat

BRUXELLES 
tul Agerpres transmite : 
din Gand a Partidului Comunist din 
Belgia a organizat o reuniune con
sacrată cunoașterii politicii Partidu
lui Comunist Român de construire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate în România, a poziției parti
dului si statului nostru pe plan ex
tern. precum si în cadrul mișcării 
comuniste si muncitorești internațio
nale.

In cuvîntul introductiv, tovarășul 
Joseph Turf, vicepreședinte național 
al P.C. din Belgia, președintele Con
siliului regional flamand, a subliniat 
importanta istorică deosebită a Con
gresului al XI-lea al P.C.R. pentru 
edificarea societății socialiste si co
muniste în România. El a evidențiat, 
totodată, raporturile frățești existen
te între cele două partide. Ambasa
dorul României Ia Bruxelles. Ale
xandru Lăzăreanu. a făcut o expu
nere despre programul P.C.R. 
celelalte documente adoptate 
Congresul al XI-lea.

Problemele cooperării 
economice în Europa 

în dezbaterea colocviului 
de la Roma

si 
de

a 19-a provincie din
VIETNAMUL DE SUD 19 (Ager

pres). — Forțele populare de elibe
rare din Vietnamul de sud, cu spri
jinul populației, au lichidat Ia 19 a- 
prilie ultima rezistență a trupelor 
saigoneze din zona de coastă a ora
șului Phan Thlet. Astfel, a fost eli
berată In întregime cea de-a 19-a 
provincie din Vietnamul de 
Binh Thuan.

Detașamente mobile ale 
populare continuă presiunile 
pozițiilor inamice din delta fluviului 
Mekong. Sîmțiătă. patrioții au ocupat 
trei poziții fortificate la numai 40 km 
sud-vest de Saigon, în apropierea 
orașului Tan An. centrul provinciei 
Long An.

Fostul președinte al Senatului sai- 
gonez. Nguyen Van Huyen, a decla
rat. în cadrul unei conferințe de pre
să la Saigon, că majoritatea covîrși- 
toare a populației din capitala tării 
si din alte zone din Vietnamul de 
sud. aflată încă sub controlul admi
nistrației saigoneze. dorește un sin
gur lucru : demisia lui Thieu si Ple
carea din tară a acestuia. în scopul 
reconcilierii naționale.

După cum relatează agențiile inter
naționale de presă, locțiitorul șefului 
delegației Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud în Comisia militară mixtă bi
partită de la Saigon a declarat că se 
impune de urgență retragerea din 
Vietnamul de sud a tuturor consi
lierilor militari americani. El a sub-

sud —

forțelor
asupra

liniat că G.R.P. este gata să creeze 
toate condițiile necesare pentru re
tragerea personalului american și să 
asigure garanțiile necesare pentru 
aceasta. Reprezentantul G.R.P. în Co
misia militară mixtă bipartită a 
reafirmat că Guvernul Revoluționar 
Provizoriu va respecta promisiunea 
de a apăra viata și bunurile celor
lalți cetățeni americani si. în gene
ral. ale tuturor străinilor din Viet
namul de sud. cu oonditia ca aceștia 
să respecte drepturile suverane ale 
populației sud-vietnameze si să nu 
desfășoare activități ostile.

★

Senatorul democrat Henry Jackson 
s-a pronunțat — intr-un interviu a- 
cordat rețelei de televiziune C.B.S. — 
pentru retragerea imediată a cetățe
nilor americani din Vietnamul de 
sud. 
mod
rat senatorul. Totalul 
care se află în prezent 
de sud este evaluat la 
6 000.

Poziția Braziliei 
în problema 

Canalului Panama

ROMA 19 — Corespondentul Ager
pres transmite : Sîmbătă dimineața 
au Început la Roma lucrările coloc
viului partidelor comuniste și munci
torești din Europa pe tema : „Situația 
actuală, posibilități și perspective ale 
cooperării economice în Europa". La 
lucrările colocviului, inițiat de Comi
tetul Central al P. C. Italian în ca
drul pregătirii conferinței partidelor 
comuniste și muncitorești din Europa, 
participă delegații a 18 partide comu
niste și muncitorești. Din partea Par
tidului Comunist Român ia parte o 
delegație condusă de tovarășul Vasile 
Răuță, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării.

în deschiderea lucrărilor colocviu
lui, participanțil au fost salutați de 
tovarășul Enrico Berlinguer, secretar 
general al P. C. Italian. în continuare, 
Giorgio Amendola, membru al Direc
țiunii P.C.I., președintele Centrului 
de studii de politică economică, a 
prezentat o comunicare în legătură 
cu problemele actuale ale cooperării 
economice pe continentul european.

HAGA

.Zilele regimului Thieu sînt în 
evident numărate" — a decla- 

americanilor 
în Vietnamul 

aproximativ

★

Un reprezentant al Ministerului A- 
tacerilor externe al Indiei a anunțat 
în parlament că guvernul s-a decla
rat de acord cu deschiderea unei mi
siuni permanente a Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud în capitala țării, 
Delhi.

BRASILIA 19 — Corespondentul 
nostru transmite : Guvernul brazi
lian a făcut cunoscut, încă din mo
mentul reuniunii de la Washington, 
din 1974, a miniștrilor de externe din 
zonă, că consideră de maximă im
portanță ca Panama și Ș.U.A. să în
cheie o înțelegere susceptibilă de un 
consens general, în ce privește Ca
nalul Panama — se arată în scrisoa
rea președintelui Braziliei, Ernesto 
Geisel, adresată președinților Costa 
Ricăi, Columbiei și Venezuelei. Do
cumentul este un răspuns la scrisoa
rea primită din partea celor trei șefi 
de stat, în care era manifestată pre
ocuparea lor în legătură cu evoluția 
negocierilor panamezo—nord-ameri- 
cane în problema canalului, scrisoa
re la care era anexată și declarația 
comună, semnată la Ciudad de Pa
nama de 
premierul 
Braziliei 
chestiune, 
ședintelui 
sale de solidaritate cu statele 
regiune, respect fată de suveranita
tea fiecărei țări și față de principii
le neintervenției și autodeterminării 
popoarelor".

către cei trei președinți și 
Omar Torrijos. „Poziția 

în legătură cu această 
se arată în scrisoarea pre- 
Geisel, corespunde poziției 

din

ALGER 19 (Agerpres). — Houari 
Boumediene, președintele Republicii 
Algeriene Democratice și Populare, a 
primit pe ambasadorul Republicii So
cialiste România la Alger, Ștefan Mi
hai. în legătură cu încheierea misiu
nii sale. Evocînd întilnirile pe care 
le-a avut cu președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
șeful statului algerian a evidențiat 
importanța lor deosebită asupra evo
luției ascendente a raporturilor mul
tilaterale și cooperării fructuoase din
tre ambele țări, precum și asupra

perspectivelor de consolidare perma
nentă a acestora. Președintele Alge
riei, Houari Boumediene, a transmis 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, calde 
urări de sănătate și succes în activi
tatea rodnică pe care o desfășoară 
spre binele poporului român și al pă
cii în lume, în vederea Instaurării li
nei noi ordini economice și politice 
Internationale, pentru care militează 
neabătut și care i-au asigurat un înalt 
prestigiu.

ORIENTUL APROPIAT
, • Vizita regelui Iordaniei în Arabia Sauditâ • Luni, la Riad, o 

tntîlnire tripartita

RIAD 19 (Agerpres). — Sosit la 
Riad pentru o vizită oficială în Ara
bia Saudită, regele Hussein al Iorda
niei a avut o primă rundă de con
vorbiri oficiale cu suveranul saudlt, 
Khalid Ibn Abdul Aziz, relatează 
agenția M.E.N. întrevederea a prile
juit un amplu schimb de păreri cu 
privire la situația din Orientul Apro
piat, la principalele aspecte ale actua
lității politice in 
cum și la relațiile

lumea arabă, pre- 
bilaterale. Suvera-

nul hașemit este Însoțit In vizita sa 
la Riad de primul ministru și minis
trul de externe iordanian, Zeid Rifat

★
DAMASC 19 (Agerpres). — La Riad 

urmează să se desfășoare, luni, o 
tntîlnire tripartită la care vor parti
cipa regele Khalid Ibn Abdul Aziz 
al Arabiei Saudite, președintele Si
riei, Hafez El Assad, și președintele 
Egiptului, Anwar Sadat, s-a anunțat 
oficial la Damasc.

Convorbiri franco-grecești
PARIS 19 (Agerpres). — La Pariș 

a fost dat publicității comunicatul 
comun la încheierea vizitei oficiale 
în Franța a primului ministru a! 
Greciei, Constantin Caramanlis. In 
ce privește situația din Cipru, cele 
două părți au constatat că pre
lungirea actualei stări de lucruri 
creează o situație din cele mai pericu
loase în Mediterana. In consecință. 
Franța și Grecia apreciază că este 
cazul să se caute toate mijloacele in 
măsură să favorizeze o soluție ba
zată pe respectarea Independentei, 
suveranității și integrității teritoriale 
a Ciprului șl de natură să asigure

cooperarea armonioasă Intre cele 
două comunități din insulă, prin ex
cluderea oricărei recurgeri la forță.

Grecia și Franța, se arată în comu
nicat, au convenit să extindă coope
rarea economică bilaterală. Franța 
urmează să acorde un important îm
prumut Greciei, iar, pe de altă parte, 
guvernul grec și-a exprimat opțiu
nea de principiu în favoarea sistemu
lui de televiziune în culori Secam.

în ce privește convorbirile avute în 
legătură cu Piața comună, în comu
nicat se menționează că Franța va 
acorda sprijinul său deplin cererii 
de aderare a Greciei la C.E.E.

ATENA în pregătirea Congresului
Partidului Comunist din Grecia (interior)

ATENA 19 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Ziarul „Avghi" 
a dat publicității „Declarația către 
toți comuniștii greci, către muncitori, 
țărani, intelectualitate și tineret, că
tre toți oamenii muncii" din Grecia, 
adoptată Ia recenta plenară lărgită a 
C.C. al P.C.G. (interior). După ce re
levă că P.C.G. (interior) se apropie 
de congres, a cărui dată a fost sta
bilită pentru luna noiembrie 1975. de
clarația subliniază : „Organizăm Con
gresul P.C.G. (interior) sub steagul 
reînnoirii mișcării comuniste și de

stingă din patria noastră. Ne propu
nem să sintetizăm, la un nivel înalt, 
experiența istorică a P.C.G. și marea 
contribuție pozitivă a comuniștilor 
la mișcarea revoluționară din tara 
noastră, ca și experiența decurgind 
din aspectele negative ale activității. 
De asemenea, urmărim ca partidul 
nostru să devină o sursă de inspira
ție în politica internă și un organism 
de luptă hotărită pentru înfăptuirea 
«celor transformări democratice și 
socialiste la care au visat generații 
întregi de oameni de avangardă din 
rindurile poporului nostru".

agențiile de presă transmit
La Universitatea „Lomo

nosov" din Moscova a avu‘ 
loc un simpozion consacrat contribu
ției României la victoria asupra Ger
maniei hitleriste. Studenții români 
au prezentat referate despre partici
parea țării noastre la luptele îm
potriva Germaniei fasciste, despre 
cucerirea puterii politice de către 
Partidul Comunist Român, despre 
realizările poporului român în opera 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, au înfățișat 
intensa activitate a României pe plan 
internațional.

întrevederi iugoslovo - 
tonzoniene.Iosip Broz Tit0> pre_ 
ședințele R.S.F. Iugoslavia, a avut 
o întrevedere cu Julius Nyerere, 
președintele Tanzaniei, cu care a e- 
fectuat un schimb de opinii asupra 
principalelor probleme ale situației 
internaționale actuale, o atenție 
deosebită fiind acordată rolului 
activității țărilor nealiniate.

Expoziția de pictură ro
mânească contemporană pe 
sticlă și lemn, °r8«™*ată de 
Muzeul central din Tokio, s-a bucu
rat de un deosebit succes. O colecție 
de 65 de. lucrări este expusă intr-o 
nouă galerie deschisă de acest mu
zeu pentru o perioadă de două săp
tămîni în cartierul central Ginza. 
Cotidianele „Mainichi Shimbun" și 
..Asahi Shimbun" au publicat articole 
elogioase evidențiind preocuparea 
pictorilor contemporani români de a 
perpetua valorile artei naționale, 
între care pictura pe sticlă și lemn, 
de inspirație folclorică.

200 000 metri pătrați de construcții noi 
In acest scop pentru următorii cinci 
ani în orașul propriu-zis și 700 000 în 
regiunea pariziană. Guvernul a hotă- 
rît, de asemenea, să sprijine acțiunea 
de construire a unor orașe noi in re
giunea pariziană și extinderea spa
țiilor verzi.

Si

Convorbiri sovietoegip- 
tOnO. La Moscova au început slm- 
bătă convorbirile dintre Andrei Gro- 
miko, ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., și Ismail Fahmi, vicepre- 
mier și ministrul afacerilor externe 
al Egiptului — anunță agenția T.A.S.S. 
Ismail Fahmi și-a început sîmbătă 
vizita oficială de prietenie in Uniu
nea Sovietică.

Ministrul de externe al 
Iranului, Abbas Aii Khalatbari, 
va participa la Bagdad la cea 
de-a doua rundă de convorbiri cu 
ministrul irakian de externe asupra 
punerii în aplicare a acordului de so
luționare pe cale politică a proble
melor in suspensie dintre cele două 
țări, intervenit în cursul acestui an la 
Alger intre șahinșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, și 
vicepreședintele Irakului, Saddam 
Hussein — relatează agenția iraniană 
de presă „Pars". La convorbiri parti
cipă, in calitate de observator, și mi
nistrul algerian al afacerilor externe, 
Abdelaziz Bouteflika.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

Poziții realiste la Congresul 
socialiștilor olandezi

>
La Amsterdam o

avut loc Congresul
Partidului Olandez al 
Muncii, una din for
mațiile politice de 
ză ale actualului 
vern de la Haga. 
venimentul a fost 
teptat cu interes, 
tărîrile ce urmau a fi 
adopțate fiind de na
tură să aibă o ponde
re însemnată in de
terminarea pozițiilor 
guvernului atit. față 
de gruparea nord-a- 
tlantică. din care O- 
landa face parte, cit 
și față de o serie de 
probleme actuale ale 
vieții internaționale.

Intr-adevăr, con
gresul a adoptat un 
șir de decizii care re
flectă viziuni realiste, 
reafirmind dorința 
Partidului Muncii de 
a contribui la instau
rarea pe continentul 
european a unui cli
mat real de pace 
securitate.

„Ceea ce căutăm 
— sublinia, în cuvîn- 
tarea rostită la înche
ierea lucrărilor reu
niunii, Joop den Uyl, 
membru al conducerii 
partidului și primul 
ministru al Olandei — 
este o destindere care

ba- 
gu-
E- 
aș- 
ho-

noi

să poată pune capăt 
politicii blocurilor". In 
acest spirit, congresul 
a adoptat o declarație 
privind N.A.T.O., in 
care se declară că O- 
landa va trebui să se 
retragă din pactul
nord-atlantic dacă,
pîng în 1978, membrii 
acestei grupări nu vor 
fi adus 'nici o contri
buție reală la politica 
de destindere, înde
osebi dacă nu vor de
clara, in mod solemn, 
că nu vor recurge pri
mii la utilizarea ar
melor nucleare și dacă 
nu vor acționa in 
vederea unei reduceri 
importante a stocuri
lor nucleare ' "
pa.

Congresul 
lor olandezi 
nunțat în 
creării .în Europa a 
unor zone libere de 
armele nucleare, bac
teriologice si chimi
ce, precum si împotri
va oricărei acțiuni vi- 
zind creșterea poten
țialului militar al 
N.A.T.O. pentru o pe
rioadă — reinnoibilă 
— de patru ani, fie 
chiar sub forma înlo
cuirii calitative a ar
mamentelor.

in Euro-

socialiști- 
s-a pro- 
favoarea

In vederea instau
rării unei securități 
reale pe continent, 
s-a arătat in docu
mentele congresului, 
trebuie să se acorde 
prioritate problemei 
dezarmării. In acest 
cadru este absolut ne
cesar ca manevrele 
militare, mișcările de 
trupe să constituie o- 
biectul unor 
prealabile.

Congresul 
dovada unui 
alist și in 
altor probleme actua
le ale vieții interna
ționale. El s-a pro
nunțat pentru recu
noașterea imediată a 
Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului 
de Sud și a cerut să se 
pună capăt oricărui 
sprijin militar dat re
gimului de la Saigon.

Așadar, poziții lu
cide, constructive, în 
concordanță cu cerin
țele obiective ale con
temporaneității, pe 
care opinia publică o- 
landeză le salută cu 
satisfacție.

notificări

a făcut 
spirit re- 
abordarea

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

LONDRA

Controverse în problema
participării
Frămîntările din par

tidele laburist, conser
vator si liberal în le
gătură cu problema 
rămineril sau ieșirii 
Angliei din Piața co
mună au devenit tot 
mai intense în ultimul 
timp, repercutîndu-se 
asupra întregii vieți 
politice. „Națiunea 
este prdfund diviza
tă" —’ afirmă ziarul 
..Times". „Guvernul 
este scindat, parla
mentul la fel. iar în 
cadrul partidelor se 
duc intense lupte 
ascuțite". relatează 
„Guardian".

După cum se știe, 
premierul Wilson a 
hotărît să recomande 
poporului ca la viito
rul referendum din 
iunie să voteze pentru 
rămînerea Angliei în 
Piața comună ; dar, 
din rindurile cabine
tului lărgit. 38 de mi
niștri s-au pronunțat 
împotriva acestei re
comandări. Pentru că 
s-a pronunțat împo
triva recomandării 
premierului, ministrul 
de stat la departa
mentul industriei. Eric 
Heffer. a fost înde
părtat din guvern.

Și mai aprinse sînt

Angliei la Piața comună

Greva în Anglia. Patru 
de muncitori de la uzinele firmei 
constructoare de automobile „Bri
tish Leyland" au declarat o grevă
de protest față de decizia administra
ției de a proceda la noi reduceri ale 
personalului. Concedierile, se decla
ră în cercurile sindicale, vor afecta 
în orice caz pe cei 1 600 de munci
tori care lucrează deja după un pro
gram redus.

15 deținuți nord-iriandezi 
au fost puși în libertate. Această nouă 
acțiune de eliberare a persoanelor în
chise în Ulster fără a fi fost judecate 
are loc cu două săptămîni înainte de 
alegerile locale care vor hotărî viito
rul constituțional al provinciei. Nu
mărul deținuților eliberați de la in
trarea în vigoare a acordului de în
cetare a focului, decretat’ în decem
brie anul trecut de aripa provizorie 
a I.R.A., se ridică astfel la 230.

disputele în rindurile 
deputatilor partidului 
laburist de guvernă- 
mînt : din cei 275 de- 
putati laburiști care 
au participat la ședin
ța Camerei Comune
lor cînd s-a hotărit 
soarta moțiunii guver
namentale privitoare 
la recomandare. 145 
au votat împotriva 
guvernului. Astfel, 
poate pentru prima 
dată în istoria parla
mentului britanic, o 
moțiune guvernamen
tală a fost adoptată 
cu ajutorul deputați- 
lor opoziției împotri
va majorității deputa- 
tilor partidului de gu- 
vernămînt. In aceste 
Împrejurări, dună cum 
scrie ..Daily Mirror", 
„poziția guvernului a 
slăbit ; conducerea sa 
se vede tot mai des 
nevoită să facă con
cesii opoziției si. im
plicit. patronatului în- 
tr-o serie de proble
me importante, atră- 
gîndu-șl critici vehe
mente din partea ari
pii de stînga a 
dului laburist si 
dicatelor".

In aparentă, 
frămîntărl nar

parti- 
a sin-

acesta 
eene-

rate exclusiv de po
ziția fată de Piața co
mună. Realitatea este 
însă că la baza lor 
stă ansamblul difi
cultăților prin care 
trece economia brita
nică. Piața comună nu 
s-a dovedit nici pe 
departe acel debușeu 
ideal pentru mărfurile 
britanice, cum sperau 
monopolurile brita
nice : în schimb, dez
avantajele prevăzute 
de criticii aderării 
s-au manifestat cu 
prisosință. stimulînd 
si accentuînd proce
sele inflaționiste și 
de recesiune, oină la 
gradul la care econo
mia a ajuns să fie 
confruntată în prezent 
cu cele mai grave di
ficultăți din perioada 
postbelică.

Observatorii din ca
pitala Angliei așteap
tă cu un deosebit in
teres Conferința națio
nală a partidului la
burist. care va avea 
loc la 26 aprilie, cînd 
te va vedea de ce 
parte se situează ma
joritatea partidului tn 
disputa actuală.

N. PLOPEANU

La Nicosia a avut Ioc prima 
ședință a Comitetului 
Federației Pancipriote 
(P.E.O.), ales în cadrul celui de-al 
XVII-lea Congres1 al 7.2 2.
funcția de secretar general al Fede
rației Pancipriote a Muncii a fost 
reales Ziartidis Andreas.

Executiv al 
a Muncii

P.E.O. In

în U.R.S.S. • fost lansat la
19 aprilie, cu ajutorul unei rachete 
purtătoare sovietice, primul satelit 
științific artificial indian, Informea
ză agenția T.A.S.S. Satelitul este 
destinat cercetărilor în domeniile as
tronomiei Roentgen, înregistrării ra
diațiilor neutronice și gama ale Soa
relui și măsurarea fasciculelor de 
particule și radiații din ionosferă. La 
pregătirile- pentru lansarea acestui 
satelit, precizează agenția T.A.S.S., au 
luat parte oameni de știință din In
dia. Dirijarea zborului este asigurată 
de o grupă operativă de specialiști 
din India și U.R.S.S.

Populația regiunii pari* 
Ziene Guvernul francez a hotărlt 
să ia măsuri pentru a frîna exodul 
spre regiunea pariziană, care sporeș
te populația în zona capitalei fran
ceze și a restrînge instalarea de noi 
birouri, atît in centrul orașului, cit 
și la periferii. Potrivit aprecierilor, 
populația regiunii pariziene este in 
prezent de 10 200 000 de locuitori, îar 
guvernul a hotărît ca' obiectiv limi
tarea numărului locuitorilor la 12 mi
lioane în 1985 și la 14 milioane în anul 
2 000. Totodată, s-a redus suprafața 
pusă la dispoziție pentru construirea 
de noi birouri, prevăzîndu-se numai

Pentru a reduce depen
dența de importuri, An§lia iff* 
propune să micșoreze achizițiile anua

le de produse alimentare din străinătate 
cu 580 000 000 lire sterline pînă in 1980, 
în principal prin acordarea unor sub
sidii pentru fermieri și prin garanta
rea unor venituri sigure agricultori
lor. Pornind de la premisa că ten
dința de creștere a costului alimente
lor pe piețele mondiale este irever
sibilă, ca și în cazul materiilor prime 
și energiei. Cartea albă, publicată de 
guvernul laburist, preconizează redu
cerea în medie cu o șesime a impor
turilor anuale de produse alimentare. 
Intre altele, se prevede o sporire a 
producției indigene de lapte și carne 
de vită, precum și extinderea supra
fețelor însămințate cu sfeclă de zahăr 
și cereale.

Fonduri pentru Canalul 
SueZ. Președintele Administra
ției Canalului Suez, Mashour Ah
med Mashour. a declarat că a fost 
alocat un fond global de 120 000 000 
lire egiptene pentru finanțarea pro
iectelor privind redeschiderea 

navigația Internațională a aces- 
căi maritime — relatează agen- 
M.E.N.

tru 
tei 
tia
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Un avion norvegian cu 
reacție de tip „Falcon" s-a ciocnit 
cu un stol de pescăruși la scurt timp 
după decolarea de pe aeroportul o- 
rașului englez Norwich. Coliziunea 
a avut ca efect scoaterea imediată 
din uz a celor două reactoare'ale a- 
paratului. Pilotul a evitat accident 
tul, realizînd în bune condiții o ate
rizare forțată.

Dl PRETUTINDENI
• AERONAVA GI

GANT. Un aparat de zbor tip 
„farfurie zburătoare", construit 
pentru prima dată In Marea 
Britanie, a fost experimentat, 
cu succes, într-un prototip de 
proporții reduse. Este vorba de 
o aeronavă cu un diametru de 
zece metri, dirijată prin radio 
și propulsată cu ajutorul unor 
mici motoare electrice, cu o vi
teză de 45 km/h. Realizarea a- 
cestui aparat de zbor reprezintă, 
așa cum au precizat constructo
rii. prima etapă a unui proiect 
de punere la punct a unui tran
sportor aerian cu o lungime de 
aproape 210 metri, cu o înălți
me de circa 60 m, capabil să de
plaseze o încărcătură egală cu 
cea care încape în cinci avioane 
„Boeing-747“-cargo. Echipat, în 
forma definitivă, cu zece mo
toare Rolls-Royce, acest aparat 
gigantic, care va putea fi termi
nat în 1978, va fi prevăzut cu 
un balon umplut cu heliu și va 
zbura cu o viteză de circa 150 
km/h, avînd o autonomie de 
zbor de aproape 6 000 km.

• PERFORMANȚĂ DE 
NEINVIDIAT. Localitatea 
finlandeză Joensuu dețihe tris
tul record al celui mai mare 
procent de bolnavi de cord 
de pe glob. Fenomenul contra
zice flagrant noțiunile medical? 
consacrate, întrucît este vorba 
de o așezare de agricultori ș, 
lucrători forestieri, ferită de ra
vagiile poluării sau de trepida
țiile vieții urbane. Locuitorii fac 
multă mișcare, arată viguroși, 
dar analizele indică la majori
tatea bărbaților tensiune arte
rială crescută și colesterolul în 
exces. Paradoxul acesta medi
cal a determinat Organizația 
Mondială a Sănătății să între
prindă cercetări. Deocamdată, 
s-au luat măsuri pentru redu
cerea conținutului de grăsimi șl 
zahăr din alimantațle. Cît pri
vește fumatul, aprinderea unei 
♦igări într-un local public a fost 
declarată „act inadmisibil".

• OASPETE NEOBIȘ
NUIT LA THULE. Un Gu
rnet extenuat, cu fața și mîinile 
acoperite de degeraturi, a po
posit recent în această mică lo
calitate din nord-vestul Groen
landei. Este scriitorul japonez 
Naomi Uemura, care a străbătut 
de unul singur, în zece săptă
mîni, un drum de peste 2 000 da 
km, de-a curmezișul marii insu
le înghețate. Periculoasa lui 
cursă solitară reprezintă, de 
fapt, începutul unui lung itine
rar pe întinderile albe ale Nor
dului. După ce se va odihni la 
Thule, Uemura va traversa pa 
gheață strîmtoarea Smith, pen
tru a ajunge pe țărmul cana
dian, de unde se va îndrepta 
spre strîmtoarea Behring, pe 
care speră să o atingă peste 
doi ani. Scopul său este să re
constituie, în sens invers, itine
rarul pe care, după părerea sa, 
l-au urmat eschimoșii, cind au 
trecut din Asia în America și 
Groenlanda. Uemura e un ex
plorator încercat : el a escala
dat numeroase piscuri de pe 
toate continentele și a coborit 
Amazonul (purtat de o plută). 
Așadar, un temerar cu stagiu 
îndelungat.

•DE VINZARE: 
FRAGMENTE DE... CA
TEDRALĂ. întreprinderea 
care participă la restaurarea 
vestitei catedrale din Koln, de
teriorată de vreme și mai ales 
de poluare — a inițiat vînzarea 
fragmentelor de piatră originală 
ce urmează a fi înlocuite în 
cursul actualelor operațiuni de 
renovare. însoțite de un certifi
cat de autenticitate, semnat de 
arhitectul restaurator — aceste 
fragmente care cintăresc în me
die 250 de grame — sînt vîndu- , 
te amatorilor la prețul de 10 
mărci „bucata". Această „vinza- 
re cu amănuntul" care se bucu
ră de succes — urmărește să 
trezească atenția locuitorilor a- 
supra efectelor nefaste ale poluă
rii asupra clădirilor din Koln, 
inclusiv asupra acestei capodo
pere arhitecturale, ale cărei tur
te ascuțite înalte de 157 de me
tri domină orașul renan.

• ORAȘUL PLUTITOR 
ÎN DEPLASARE. Un remor- 
cher japonez a părăsit Golful 
Hiroșima, cu destinația Peninsu
la Motobu, din Okinawa, trans- 
portînd orașul plutitor „Aqua- 
polis", care va constitui pavilio
nul central al viitoarei expoziții 
internaționale pe tema Oceanu
lui planetar. Remorcherul va 
tracta orașul plutitor pe o dis
tantă de 1 100 km. Construcția 
„Aquapolisului" a costat peste 
40 milioane de dolari. Operația 
de remorcare va fi încheiată la 
24 aprilie. Expoziția internațio
nală din insula Okinawa, care 
se va desfășura sub deviza „O- 
ceanul, așa cum trebuie să fie", 
va fi deschisă între 20 iulie 
1975 — 18 ianuarie 1976. Pînă în 
prezent și-au anunțat partici
parea 30 de state și o serie de 
organizații internaționale.

• SHIRLEY TEMPLE ÎN 
POSTURĂ INEDITĂ. Cu
noscuta actriță Shirley Temple- 
Black, copilul minune al filme
lor anilor ’30 — care a desfă
șurat ulterior o remarcabilă ac
tivitate politică pe plan inter
național, cu care prilej a vizitat 
și țara noastră — interpretează, 
In prezent, un rol inedit, acela 
de zeiță romană a abundenței. 
O precizare : nu este un rol pe 
care îl susține în vreo produc
ție cinematografică, ci, de data 
aceasta, actrița apare în chip 
de... efigie pe o medalie recent 
emisă de Organizația Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și A- 
gricultură (F.A.O.).-Un gest me
nit a sublinia, în Anul interna
tional al femeii, rolul cre’scînd 
al femeilor în dezvoltarea eco
nomică și socială a lumii con
temporane.
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