
Municipiului
ȘMA LECTURĂ

Proletari din toate țările, uniți-vă !
ANUL XXX, 

SERIA II, 

Nr. 7710

6 PAGINI,

30 BANI

MIERCURI
6 MARTIE

1974
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ÎN EDITURA POLITICĂ A APĂRUT:

NICOLAE CEAUȘESCU
• Cuvîntare la Conferința pe țară a 

cadrelor de conducere din unitățile agri
cole de stat și cooperatiste 27 februarie 1974

• Cuvîntare la încheierea lucrărilor
Conferinței 1 martie 1974

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A SOSIT IERI 
IN CAPITALA REPUBLICII ARGENTINA
Vizita în Republica Liberia 
s-a încheiat cu rezultate

remarcabile
Ea a deschis ample perspective pentru extinderea și
intensificarea cooperării dintre cele două țări și popoare
PLECAREA

DIN 
M0NR0VIA
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au încheiat vi
zita oficială de prietenie pe 
care au efectuat-o in Repu
blica Liberia, la invitația pre
ședintelui acestei țări, William 
R. Tolbert jr.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sosesc la aeroport 
însoțiți de președintele Wil
liam R. Tolbert jr, și de doam
na Victoria Tolbert. In salo
nul de onoare, cei doi pre
ședinți, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Victoria 
Tolbert se întrețin cu multă 
cordialitate.

In ciuda orei înaintate, la 
aeroportul Robertsfield din 
capitala liberiană sosiseră, 
pentru a-și lua rămas bun de 
la președintele Nicolae 
Ceaușescu și de la tovarășa 
Elena Ceaușescu, vice
președintele Republicii Libe
ria, James Greene, președin
tele Camerei reprezentanților, 
Richard A. Henries, președin
tele interimar al Curții Supre
me, George Henrief, pre
ședintele interimar al Senatu
lui, Frank E. Tolbert, minis
trul afacerilor externe, C. Ce
tii Dennis jr., ministrul fi
nanțelor, Stephan A. Tolbert, 
ministrul justiției, Clarence 
Simpson, ministrul apărării, 
Allan Williams, ministrul dez
voltării, reconstrucției urbane 
și problemelor locale, Johnat- 
han Goodrige, ministrul lucră
rilor publice, Gabriel Tucker, 
ministrul agriculturii, James 
T. Phillips jr., ministrul co
merțului, industriei și trans
porturilor, William E. Den
nis jr., ministrul informațiilor, 
turismului și culturii, Ben 
Page, ministrul planificării și 
afacerilor economice, David 
Franklin Neal, alte persoane 
oficiale.

Sint prezenți, de asemenea, 
membrii corpului diplomatic 
acreditați la Monrovia.

La scara avionului, cei doi 
președinți își strîng călduros 
mîinile, se îmbrățișează, își 
iau un prietenesc rămas bun. 
La ora 3,30 (ora locală), aero

nava prezidențială decolează 
spre Buenos Aires.

Vizita șefului statului ro
mân la Monrovia a înscris, 
pe coordonatele politicii ex
terne a țării noastre, o nouă 
și importantă acțiune, cu 
profunde semnificații atît în 
planul relațiilor româno-libe- 
riene, cit și în cel al vieții 
internaționale. Bucurîndu-se 
de o înaltă apreciere, de inte
resul cercurilor politice libe- 
riene, vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu s-a înche
iat prin semnarea unor im
portante documente, ce vor 
avea, cu siguranță, o inrîurire 
profundă asupra viitorului re
lațiilor bilaterale, deschizînd 
ample perspective pentru ex
tinderea și intensificarea coo
perării dintre cele două țări 
și popoare.

SEMNAREA DECLARAȚIEI

SOLEMNE COMUNE 

Șl A COMUNICA TULUI COMUN
ROMÂNO-LIBERIAN

Vizita oficială de prietenie, pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a efectuat-o în Liberia, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-a încheiat luni 
seara prin solemnitatea semnării 
unor documente care înscriu un 
moment de referință în istoria 
bunelor relații dintre cele două 
țări și popoare : Declarația so
lemnă comună și Comunicatul 
comun.

Ceremonia a avut Ioc în pre
zența personalităților care îl în
soțesc pe șeful statului român și 
a membrilor guvernului liberian.

Sînt de față din partea ro
mână : Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
nistru al comerțului exterior, 
Ștefan Andrei, secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex
terne, Vasile Pungan și Nicolae 
Doicaru, consilieri ai președinte

lui Consiliului de Stat, Octavian 
Cărare, ambasador.

Din partea liberiană sînt de 
față C. Cecil Dennis jr., ministru 
al afacerilor externe, Stephan A. 
Tolbert, ministrul finanțelor, 
James T. Phillips, ministrul agri
culturii, William E. Dennis jr., 
ministrul comerțului, industriei și 
transporturilor, Franklin Neal, 
ministrul planificării și afaceri
lor economice, E. Reginaid 
Townsend, ministru de stat 
pentru afacerile prezidențiale, 
Lafayette Morgan, ministru fără 
portofoliu.

La invitația celor doi șefi de 
stat, miniștrii de externe ai Li
beriei și României au dat citire 
textului Declarației solemne co
mune a Republiciii Socialiste 
România și a Republicii Liberia 
și Comunicatului comun privind 
vizita președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae

Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Republica Liberia 
— ca expresie a convingerii îm
părtășite de ambele părți că do
cumentele ce urmează a fi sem
nate sînt de o importanță cu 
totul deosebită.

într-o atmosferă solemnă, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Liberia, 
dr. William R. Tolbert jr., își 
pun semnăturile pe cele două 
documente.

Cei doi președinți se felicită 
apoi cu căldură, își strîng mîinile 
îndelung, se îmbrățișează cu 
cordialitate.

In continuarea ceremoniei, pre
ședintele William R. Tolbert jr., 
și președintele Nicolae Ceaușescu 
au rostit alocuțiuni și au închi
nat, în cinstea evenimentului, o 
cupă de șampanie.
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• Cuvîntul președintelui Nicolae Ceaușescu și cuvîntul președin

telui William R. Tolbert jr. la ceremonia semnării documentelor ofi
ciale

• DECLARAȚIA SOLEMNĂ COMUNĂ a Republicii Socialiste 
România și Republicii Liberia

• COMUNICAT COMUN româno-liberian

URARE DE BUN VENIT 
LA BUENOS AIRES

„Să vă simțiți aici ca în propria

dumneavoastră casă!“
După debutul liberian atît de 

fructuos, cea de-a doua etapă a 
actualei călătorii a șefului sta
tului român, duce solia de 
prietenie, cooperare și înțelege
re a poporului român pe un 
alt continent al lumii — Ame
rica Latină.

Ne sint încă proaspete în me
morie secvențele, atît de bogate 
în semnificații, ale vizitei, din 
toamna anului trecut, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu în șase 
țări ale acestui continent — 
teatrul unor continue prefaceri, 
unor tendințe și procese de în
noire socială, de afirmare pu
ternică a personalității proprii 
a popoarelor latino-americane 
în concertul națiunilor.

Subliniind importanța aces
tei călătorii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu declara, la întoarce
rea în țară: „Se poate spune 
că vizita în țările Americii La
tine constituie un moment de 
importanță istorică în relațiile 
României cu aceste, țări. Ea a 
constituit o puternică manifes
tare a prieteniei, a hotărîrii de 
a întări solidaritatea, în lupta 
împotriva imperialismului și co
lonialismului, pentru dreptul 
popoarelor de a-și făuri desti
nul libere, așa cum își doresc“.

Aceste cuvinte își păstrează 
neștirbită valabilitatea și în ce 
privește această nouă vizită — 
în Argentina — a șaptea țară 
latino-americană care primește 
mesajul de pace și colaborare al 
șefului statului român.

Acest eveniment oferă, neîn
doios, popoarelor român și ar
gentinian, temeiurile unei satis
facții profunde, Care pune cu 
vigoare în evidență simțămin
tele de prietenie pe care le nu
tresc unul față de altul, ilus
trează dorința lor comună de a 
se apropia mai mult și a se 
cunoaște mai bine, de a da un 
conținut mai bogat legăturilor 
lor de prietenie și cooperare pe

(Continuare în pag. a lll-a)

ALOCUȚIUNEA 
PREȘEDINTELUI 

JUAN DOMINGO PERON
Domnule președinte,

Vă mulțumesc profund pentru amabilitatea 
pe care ați avut-o venind aci, pentru a vă 
putea îmbrățișa, ceea ce vă datorez de cîțiva 
ani. Vă rog să vă simțiți aici ca în propria 
dumneavoastră casă. Sîntem aici pentru a 
face totul pentru dumneavoastră. Va fi pen
tru noi o imensă plăcere să vă arătăm pu
ținul pe care îl avem și să vă acordăm aten
ția. cu totul deosebită, pe care dumneavoas
tră o meritați cu prisosință.

ALOCUȚIUNEA
PREȘEDINTELUI

NICOLAE CEAUȘESCU
Domnule președinte,

Aș dori să vă exprim sincere mulțumiri 
pentru invitația ce ne-ați adresat-o de a vi
zita frumoasa dumneavoastră țară, de a ne 
reintilni aici, pe pămintul Argentinei. Aș 
dori să vă adresez dumneavoastră, poporului 
prieten argentinian un salut călduros din 
partea mea, a soției mele, a întregului nostru 
popor. Sper că vizita și convorbirile ce le 
vom avea, continuînd convorbirile de acum 
un an din România, vor identifica noi posi
bilități de colaborare între popoarele noastre, 
in interesul reciproc, pentru o lume a colabo
rării, a păcii.

convorbiri Intre președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU, TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

Șl PREȘEDINTELE JÜAN DOMINGO PERON, 
DOAMNA MARIA ESTELA MARTINEZ DE PERON

La „Olivos“, reședința șe
fului statului argentinian, s-au 
desfășurat, marți la amiază, 
la puțin timp după sosirea la 
Buenos Aires a oaspeților 
români, primele convorbiri 
între președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu și președintele Jüan

Domingo Peron, doamna Ma- 
ria Estela Martinez de Peron.

La convorbiri au participat, 
din partea română, tovarășii 
Ștefan Andrei și George Ma- 
covescu, iar din partea argen- 
tiniană ministrul relațiilor ex
terne, Alberto Vignes, cu so
ția, ministrul afacerilor in-

terne, Benito Llambi, cu soția, 
Jose Lopez Rega, secretar par
ticular al președintelui Repu
blicii Argentina, ministrul 
bunăstării sociale.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă 
prietenie și deosebită cordia
litate.
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DECLARAȚIA
SOLEMNĂ COMUNĂ
a Republicii Socialiste România

și Republicii Liberia
Republica Socialistă România 

și Republica Liberia,
luind in considerare relațiile 

întemeiate pe stimă reciprocă și 
prietenie, statornicite între po
porul român și poporul liberi
an,

dorind să extindă in continu
are raporturile prietenești de 
înțelegere și colaborare recipro
că intre cele două țări, pe baza 
dreptului și justiției internațio
nale,

hoiărîte să sporească contri
buția celor două țări la afirma
rea păcii, progresului și securi
tății internaționale, la dezvolta
rea cooperării dintre toate sta
tele,

reafirmind atașamentul lor fa
ță de scopurile și principiile 
Cartei Națiunilor Unite, care 
proclamă dorința popoarelor de 
a trăi în pace unul cu altul, în- 
tr-un spirit de bună vecinătate, 
și de a dezvolta relații amicale 
intre toate națiunile,

conștiente de răspunderea ca
re revine tuturor statelor mici, 
mijlocii sau mari pentru in
staurarea păcii, securității și 
cooperării in lume și pentru 
dezvoltarea relațiilor prietenești 
intre toate țările, indiferent de 
sistemul lor politic, economic și 
social sau de nivelul lor de dez
voltare,

reamintind dreptul și îndatori
rea tuturor statelor de a parti
cipa activ, fără nici o discrimi
nare. Ia soluționarea tuturor 
problemelor internaționale de 
interes comun.

reafirmind deplina lor convin
gere că pacea și securitatea in
ternațională trebuie să se baze
ze pe respectarea dreptului sa
cru al fiecărui stat la existen
ță. libertate, suveranitate și 
independență națională, la pa
ce și securitate, a dreptului ina
lienabil al fiecărui popor de a-și 
hotărî liber destinul, fără nici 
un fel de amestec, constringere 
sau presiune din afară,

dorind să sporească sprijinul 
politic, material și moral țârilor 
eare și-au cucerit suveranitatea 
și independența națională și ca
re pășesc pe calea dezvoltării 
independente, precum și mișcă
rilor de eliberare națională din 
țările care se găsesc incă sub 
dominație colonială,

reliefînd necesitatea respec
tării stricte și punerii în 
aplicare a Declarației O.N.U. cu 
privire la acordarea indepen
denței țărilor coloniale — 1514/ 
XV — și condamnînd eu hotărîre 
orice acțiune eare se opune tran
spunerii în viață a acestei de
clarații în ansamblul prevederi
lor sale,

afirmind hotărirea lor fermă 
de a-și aduce in continuare con
tribuția la lupta împotriva co
lonialismului și neocolonialismu- 
lui, sub orice formă s-ar mani
festa, ca și împotriva apartheid
ului și a discriminării rasiale.

hotărîte să-și aducă contribu
ția la promovarea și întărirea în 
continuare a spiritului de înțe
legere și colaborare în întreaga 
lume, de a participa în mod ac
tiv la viața internațională, pen
tru imprimarea unui curs nou 
politicii mondiale care să în
lăture folosirea forței sau ame
nințarea cu forța și politica de 
dominare din relațiile interna
ționale,

convinse de necesitatea de a 
se trece la măsuri efective de 

încetare a cursei înarmărilor 
și de dezarmare generală, 

reafirmind. ca țări în curs de 
dezvoltare, dreptul suveran al 
fiecărui stat la utilizarea in 
mod liber a resurselor natura
le in interesul său propriu și 
necesitatea sporirii eforturilor 
pe plan național și internațio
nal, pentru a se asigura un pro
gres mai rapid al economiilor 
tuturor țărilor în curs de dez
voltare, indiferent de orînduirea 
lor socială sau zona geografică 
din care fac parte, în scopul e- 
liminării decalajului dintre ță
rile în curs de dezvoltare și ce
le dezvoltate,

afirmind dreptul tuturor sta
telor la dezvoltarea economică, 
socială și culturală independen
tă, precum și dreptul de a par
ticipa la cooperarea internațio
nală și de a avea acces ne
stingherit la cuceririle științei 
și tehnologiei moderne,

dorind să participe activ la 
stabilirea, prin consensul ge
neral al tuturor statelor, a unor 
noi principii și linii directoa
re, în concordanță cu normele 
fundamentale ale dreptului in
ternațional, care să guverneze 
utilizarea generală a materiilor 
prime și resurselor de energie, 
inclusiv a petrolului,

I. Proclamă voința și hotărî- 
rea lor comună :

de a lărgi și adinei relațiile 
lor prietenești și de cooperare 
in domeniile politic, economic, 
științific, tehnologic și cultural ;

de a dezvolta, pe baze reci
proc avantajoase, colaborarea 
economică în multiple domenii, 
de a extinde schimburile co
merciale, perfecționînd metode
le și instrumentele desfășurării 
acestora, și de a extinde coope
rarea industrială, in scopul va
lorificării depline a resurselor 
lor naturale ;

de a facilita și încuraja dez
voltarea schimburilor șî de a 
perfecționa căile de cooperare 
in domeniile invățămîntului, 
pregătirii de cadre, științei, cul
turii, artelor și sportului, pro- 
movînd. prin această, înțelege
rea și prietenia dintre popoarele 
celor două națiuni.

Ii. Proclamă voința lor comu
nă de a fundamenta relațiile 
dintre ele. precum și relațiile cu 
toate celelalte state, pe urmă
toarele principii :

1. dreptul sacru al fiecărui 
stat la existență, la independen
tă, libertate și suveranitate na
țională și obligația fiecărui stat 
de a trăi in pace și de a între
ține relații de bună vecinătate 
cu celelalte state.

2. dreptul inalienabil al fie
cărui popor de a-și alege sis
temul său politic, economic și 
social, corespunzător voinței și 
intereselor proprii. în deplină 
libertate și fără nici un ames
tec străin.

3. dreptul suveran al fiecărui 
stat de a decide de sine stătă
tor asupra resurselor naturale 
și celorlalte bogății ale sale, 

Pentru Republica Socialistă România

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Pentru Republica Liberia

WILLIAM R. TOLBERT JR.
Președintele Republicii Liberia

conform intereselor sale națio
nale.

4. deplina egalitate în drep
turi a tuturor statelor, indife
rent de mărime, nivel de dez
voltare și sistem politic, eco
nomic și social.

5. dreptul inalienabil al fiecă
rui stat ,de a participa, în con
diții de deplină egalitate, la 
examinarea și rezolvarea pro
blemelor internaționale de in
teres comun.

6. asigurarea avantajului re
ciproc in cooperarea dintre 
state în orice domeniu al rela
țiilor internaționale.

7. dreptul și îndatorirea sta
telor de a coopera între ele, in
diferent de sistemele lor so- 
cial-politice. în diverse domenii 
ale relațiilor internaționale, in 
Scopul menținerii păcii și secu
rității internaționale, al promo
vării progresului economic și 
social al tuturor națiunilor și 
dreptul necondiționat al tutu
ror statelor de a participa Ia 
cooperarea internațională și de 
a avea acces nestingherit la 
cuceririle științei și tehnologiei 
moderne.

8. neamestecul în treburile 
interne sau externe ale altui 
stat, sub nici o formă și sub 
nici un motiv.

9. abținerea de la folosirea 
forței sau amenințarea cu forța, 
de la orice forme de constrin
gere sau presiuni împotriva in
dependenței politice a oricărui 
stat și a integrității teritoriale, 
recunoscind faptul că orice în
cercare din partea unui stat 
de a încălca frontierele exis
tente ale altor state sau de a 
viola caracterul sacru al unității 
lor naționale reprezintă preju
dicii și pun in pericol pacea și 
securitatea internațională. Re
glementarea, prin mijloace paș
nice, a diferendelor dintre sta
te constituie un principiu car
dinal care trebuie să fie res
pectat.

10. obligația statelor de a se 
abține. în relațiile lor internațio
nale, de Ia orice fel de constrin
gere de ordin militar, politic, e- 
conomic sau de altă natură, de 
Ia amenințarea cu forța sau fo
losirea forței împotriva altui 
stat. Această îndatorire sacră 
nu va aduce atingere, în nici o 
împrejurare și sub nici o for
mă. dreptului inalienabil al fie
cărui stat la apărarea indivi
duală sau colectivă, conform 
art. 51 din Carta O.N.U.

In interpretarea și aplicarea 
lor, aceste principii fundamen
tale ale dreptului internațional 
sînt legate intre ele și fieca
re principiu trebuie interpretat 
in contextul celorlalte princi
pii. Ele trebuie să fie respecta
te riguros de către toate state

le in relațiile lor reciproce și 
nici o violare a unuia dintre 
aceste principii nu ar putea fi 
justificată niciodată și în nici o 
împrejurare.

III. Declară hotărirea lor co
mună :

de a colabora intre ele și cu 
celelalte state pentru întărirea 
rolului Națiunilor Unite în men
ținerea și consolidarea păcii și 
securității internaționale, prin 
respectarea și punerea în apli
care a principiilor și realizarea 
scopurilor înscrise în Cartă, 
prin dezvoltarea cooperării in
tre toate națiunile și promova
rea și respectarea normelor 
dreptului internațional in rela
țiile dintre state ;

de a aduce o contribuție con
tinuă și activă ia examinarea și 
soluționarea tuturor probleme
lor internaționale, in interesul 
tuturor națiunilor, în vederea 
lichidării tuturor focarelor de 
tensiune, reducerii încordării și 
promovării destinderii interna
ționale, a consolidării păcii și 
securității in lume ;

de a dezvolta relații de prie
tenie și colaborare cu toate 
statele, de a promova adopta
rea de măsuri efective de na
tură să întărească pe mai de
parte destinderea, pacea, în
crederea și cooperarea in lume, 
pentru a instaura un curs nou 
in viața internațională, care să 
înlăture forța și amenințarea cu 
forța din relațiile interstatale ;

de a acționa împreună, po
trivit necesităților. în vederea 
lichidării definitive a colonialis
mului și neocolonialismului, 
precum și a discriminărilor ra
siale și a politicii de apartheid 
și de a depune eforturi în acor
darea unui sprijin politic, di
plomatic, moral și material mai 
însemnat mișcărilor de elibera
re națională ;

de a acționa în comun, potri
vit necesităților pentru promova
rea progresului economic și so
cial al tuturor țărilor, îndeosebi 
in țările în curs de dezvoltare, 
pentru a elimina decalajul din
tre acestea și țările dezvoltate.

IV. In vederea aducerii la
Îndeplinire a prevederilor pre
zentei declarații, Republica So
cialistă România șl Republica 
Liberia declară voința lor co
mună de â aprofunda și lărgi
consultările dintre ele la toate
nivelurile, prin folosirea căilor
diplomatice obișnuite și prin
schimburile de Vizite și întilni- 
rile periodice ale reprezentanți
lor lor.

întocmită la Monrovia, la 4 
martie 1974, In două exemplare, 
in limbile română și engleză, 
ambele texte avind valoare 
egală.

COMUNICAT COMUN 
privind vizita președintelui 

Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu 

în Republica Liberia
La invitația președintelui Re

publicii Liberia, excelența Sa 
dr. William K. Tolbert jr., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu soția sa, tovarășa 
Elena Ceaușescu, au efectuat o 
vizită oficială, de prietenie, în 
Liberia, între 3 și 5 martie 1974.

In timpul vizitei in Liberia, 
oaspeții români s-au bucurat de 
o primire caldă și prietenească, 
expresie a sentimentelor de 
stimă reciprocă nutrită de către 
popoarele celor două țări.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Liberia, dr. William 
R. Tolbert jr., au purtat con
vorbiri prietenești, la care au 
fost prezenți :

— din partea română : tova
rășii Ion Pățan. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior, 
Ștefan Andrei, secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român. George Ma- 
eovescu, ministrul afacerilor ex
terne. Vasile Pungan, consilier 
ăl președintelui Consiliului de 
Stat. Nicolae Doicaru, consilier 
al președintelui Consiliului de 
Stat, Octavian Cărare, ambasa
dor, și Marcel Dinu, director a.i. 
in Ministerul Afacerilor Ex
terne,

— din partea liberiană : exce
lența sa C. Cecil Dennis jr„ mi
nistrul afacerilor externe, dom
nii Stephan A. Tolbirt, mi
nistrul finanțelor. Willțam E. 
Dennis jr„ ministrul comerțului, 
industriei și transporturilor, 
James T. Phillips jr., ministrul 
agriculturii, D. Franklin Neal, 
ministrul planificării și afaceri
lor economice, A. Nyema Jones, 
ministrul terenurilor și minelor, 
E. Reginald Townsent, ministru 
de stat pentru afacerile prezi
dențiale, și Lafayette Morgan, 
ministru fără portofoliu.

In cursul discuțiilor, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă 
cordială și prietenească, cei doi 
președinți s-au informat reci
proc asupra preocupărilor ac
tuale ale celor două țări in pro
cesul dezvoltării lor ; ei au 
procedat la un schimb de păreri 
asupra unor âspeete privind 
dezvoltarea relațiilor bilaterale, 
precum și in unele probleme 
internaționale de interes re
ciproc.

Cei doi șefi de state au consta
tat cu satisfacție dezvoltarea 
continuă a relațiilor dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Liberia și au căzut 
de acord să acționeze in strinsă 
legătură pentru a accelera 
cooperarea bilaterală in domenii 
de interes reciproc și pentru a 
întări legăturile de prietenie 
care există în prezent între cele 
două țări și popoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a felicitat pe președintele 
William R. Tolbert jr. pentru 
politica sa dinamică dusă in 

scopul ridicării nivelului de trai 
al maselor poporului liberian, 
prin mobilizarea eforturilor pro
prii ale întregului popor liberian 
in procesul complex al creării 
națiunii. Președintele român a 
exprimat deosebita sa conside
rație și stimă pentru politica 
externă clară a președintelui 
Tolbert, care este in mod per
manent orientată spre micșo
rarea tensiunii și spre stabilirea 
păcii, înțelegerii internaționale 
și cooperării în lume.

Președintele William R. Tol
bert jr.. a felicitat pe președin
tele Nicolae Ceaușescu pentru 
succesele obținute de poporul 
român în activitatea sa de ridi
care pe trepte superioare a noii 
societăți care sc construiește in 
România și a exprimat deosebita 
sa considerație și stimă pentru 
politica internațională clar
văzătoare dusă de România, 
personal de către președintele 
Consiliului de Stat, consecvent 
pusă in slujba întăririi păcii și 
dezvoltării cooperării în întreaga 
Iunie.

Procedind la un schimb de 
păreri asupra situației interna
ționale actuale, cei doi pre
ședinți și-au exprimat părerea 
că relațiile internaționale sint 
astăzi caracterizate, in mod fun
damental, de tendința de inten
sificare a cooperării dintre state, 
precum și de afirmarea puter
nică a dorinței popoarelor de a 
asigura destinderea și pacea în 
lume și de a promova, pe o 
scară tot mai largă, folosirea 
negocierilor ca mijloc de solu
ționare a problemelor litigioase.

Ei au menționai creșterea ro
lului și a influenței forțelor pă
cii, democrației și progresului in 
lumea contemporană și au sub
liniat necesitatea de a fi luate 
măsuri mai ferme pentru elimi
narea tendințelor de dominare și 
amestec in treburile interne ale 
altor state, pentru asigurarea 
respectării dreptului popoarelor 
de a decide ele însele asupra 
căilor de dezvoltare economică 
și socială.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele William R. Tol
bert jr. au subliniat necesitatea 
ca relațiile dintre state să fie 
bazate pe respectarea strictă și 
punerea în practică a princi
piilor universal acceptate ale 
dreptului internațional : respect 
pentru independența și suvera
nitatea națională, drepturi egale 
și avantaj reciproc, neinterven
ția în afacerile interne ale altor 
state, renunțarea la forță sau la 
amenințarea cu forța, integrita
tea teritorială și inviolabilitatea 
frontierelor, precum și rezol
varea tuturor disputelor dintre 
state pe cale pașnică.

Ei au evidențiat rolul fot mai 
important pe care îl joacă sta
tele africane în determinarea 
căilor și găsirea soluțiilor pen
tru rezolvarea problemelor difi
cile ale vieții contemporane, re
amintind, în acest context, 
eforturile mari depuse de Or
ganizația Unității Africane.

Cei doi președinți au salutat 
progresele înregistrate, pină a- 
cum, de Conferința generală 
pentru securitate și cooperare în 
Europa și și-au exprimat spe
ranțele că aceasta va conduce 
la rezultate pozitive, în bene
ficiul tuturor țărilor interesate.

în legătură cu conflictul din 
Orientul Apropiat, cei doi pre
ședinți și-au exprimat acordul 
asupra faptului că o pace justă 
și trainică în această regiune 
poate fi realizată numai prin 
aplicarea prevederilor rezolu
ției 242 a Consiliului de Secu
ritate, din noiembrie 1967 ; re
tragerea trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate in 1967 
și ulterior ; asigurarea dreptu
lui la existență al tuturor state
lor din regiune : soluționarea 
justă a problemei poporului pa
lestinian.

Cei doi șefi de stat au căzut 
de acord că lichidarea comple
tă a colonialismului, neocolonia
lismului și rasismului constituie 
unul din obiectivele cele mai 
importante ale vieții contempo
rane. Ei au subliniat necesitatea 
de a se acorda un sprijin sus
ținut îndeplinirii prevederilor 
Declarației O.N.U. cu privire la 
acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale, precum 
și celorlalte rezoluții ale O.N.U. 
și ale Organizației Unității Afri
cane referitoare la decolonizare 
și apartheid și au exprimat ho
tărirea țărilor lor de a sprijini 
în continuare mișcările de elibe
rare din toate teritoriile aflate 
sub dominație colonială, apar
theid sau orice alt mod de dis
criminare rasială pentru ca aces
te popoare să-și exercite drep
tul la autodeterminare și să-și 
cucerească independența națio
nală.

Cei doi președinți au eviden
țiat deosebita importanță a fap
tului că, la ultima sa sesiune, 
Adunarea Generală a O.N.U. a 
recunoscut mișcările de elibera
re națională din teritoriile aflate 
sub dominație portugheză drept 
Singurii reprezentanți legitimi 
ai acestor popoare, afirmind 
dreptul inalienabil Ia autoapă
rare și independență a popoare
lor respective și a tuturor ce
lorlalte popoare sub dominație 
colonială.

Cei doi președinți au subliniat 
că Republica Socialistă Româ
nia și Republica Liberia, ca țări 
in curs de dezvoltare, conside
ră că micșorarea și lichidarea 
decalajelor dintre țările în curs 
de dezvoltare și țările avansate 
economic este o problemă de im
portanță majoră și că rezolvarea 
ei echitabilă poate fi de impor
tanță vitală pentru întărirea pă
cii și realizarea progresului 
umanității.

Cei doi președinți au căzut 
de acord să sprijine inițiativa 
președintelui Republicii Alge
riene Democratice și Populare, 
Houari Bouniediene, care a ce
rut secretarului general al 

O.N.U. să convoace o sesiune 
extraordinară a Adunării Ge
nerale in vederea studierii pro
blemelor dezvoltării economice 
și relațiilor economice interna
ționale.

Cei doi președinți au căzut 
de acord asupra necesității con
tinuării consultărilor dintre cele 
două țări, la diverse niveluri, in 
legătură cu sesiunea extraordi
nară a Adunării Generale a 
O.N.U. cu privire la materiile 
prime și dezvoltare.

Cei doi șefi de stat au scos 
in evidență necesitatea ca O.N.U. 
să joace un rol mai important 
in transpunerea în viață a stra
tegiei internaționale în cadrul 
celui de-al doilea deceniu 
O.N.U. pentru dezvoltare, in ex
tinderea și diversificarea pro
gramelor de cooperare tehnică, 
precum și a altor programe, me
nite să înlăture decalajele dintre 
țările dezvoltate și țările in curs 
dc dezvoltare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele William R. Tol
bert jr. au reliefat importanța 
schimburilor de vizite la diver
se niveluri și au constatat cu 
satisfacție că întilnirile și con
vorbirile dintre președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România și președin
tele Republicii Liberia au con
tribuit la întărirea și adincirea 
relațiilor de prietenie dintre cele 
două țări și popoare.

In timpul vizitei, cei doi pre
ședinți au semnat o Declarație 
solemnă comună, care dă ex
presie hotăririi celor două state 
de a dezvolta și consolida rela
țiile de cooperare dintre ele în 
toate domeniile și care reafir
mă credința și adeziunea țări
lor lor la principiile fundamen
tale ale dreptului internațional, 
pe care trebuie să fie așezate 
relațiile dintre toate statele.

Cu ocazia vizitei, au fost sem
nate mai multe acorduri și înțe
legeri de cooperare economică 
între cele două țări, in dome
niile mineritului, metalurgiei, 
industrializării lemnului și pre
lucrării cauciucului natural.

In vederea înlesnirii dezvol
tării relațiilor bilaterale în toate 
domeniile de interes comun, cei 
doi președinți au căzut de acord 
ca reprezentanțele economice ale 
celor două țări la Monrovia și, 
respectiv. București, să îndepli
nească și funcțiuni consulare.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a exprimat mulțu
miri și aprecierea sa pentru 
calda ospitalitate ce i-a fost 
acordată lui și soției sale, pre
cum și celorlalte personalități 
care l-au însoțit în timpul șe
derii lor în Liberia și au trans
mis președintelui Republicii Li
beria și doamnei Victoria Tol
bert invitația cordială de a vizita 
Republica Socialistă România. 
Invitația a fost acceptată cu plă
cere. Data vizitei va fi stabilită 
pe cale diplomatică.

„LIBERIEN» ÎL SALUTĂ PE ȘEFUL STATULUI ROMÂN“
Ziarele liberiene au acordat 

spatii largi vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu in Republica 
Liberia, desfășurată cu bune re
zultate pentru adincirea relații
lor prietenești dintre cele două 
țări, pentru cauza păcii și înțe
legerii internaționale.

„Liberienii îl salută pe șeful 
statului român“ — sub acest ti
tlu, pe întreaga lățime a primei 
sale pagini, cotidianul „LIBERI
AN STAR" a publicat un amplu 
reportaj al vizitei președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, surprin
zând, în succesiunea lor bogată, 
principalele momente din prima 
zi: ceremoniile de la aeroport, 
sosirea la „Executive Mansion", 
cuvîntul celor doi președinți și 
conferirea reciprocă a unor înalte 
distincții. Ziarul evidențiază căl
dura deosebită cu care a fost 
înconjurat, încă din primele cli
pe. solul României socialiste.

In cuprinsul reportajului, co
tidianul liberian relevă că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat speranța într-o dezvol
tare a colaborării pe diverse pla
nuri între cele două țări, ca 
rezultat al convorbirilor cu pre
ședintele William R. Tolbert jr., 
mentionîndu-se, în continuare, că 
Republica Socialistă România 
se pronunfă pentru relații bune 
cu toate popoarele lumii, indife
rent de orînduirea socială sau 
ideologiile politice.

Referindu-se la relațiile dintre 
cele două țări și popoare, „LI
BERIAN STAR“ reamintește că 
ele au fost stabilite cu doi ani 
în urmă și că există premise fa
vorabile în domeniul schimburi
lor comerciale și, în general, în 
celelalte domenii.

Reportajul, apărut în numărul 
de luni al ziarului, este însoțit de 
portretele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, publicate pe prima 
pagină, precum și de date bio
grafice ale înalților oaspeți.

Același ziar a inserat un am
plu comentariu al coresponden
tului său diplomatic asupra re
lațiilor româno-liberiene, comen
tariu intitulat „O punte de legă
tură între continente".

„în istoria Liberiei, cît și a 
României, sosirea la Monrovia a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
primul șef de stat al unei țări 
socialiste care vizitează Liberia, 
va înscrie o pagină de cea mai 
mare importantă — scrie „LIBE
RIAN STAR“. Evenimentul de
pășește în însemnătate cadrul re
lațiilor bilaterale recent stabilite, 
pentru că marchează un nou pas 
în direcția apropierii între con
tinente, grupuri regionale și țări 
cu tradiții și ideologii diferite. 
Vizita oglindește politica lumina
tă a doi președinți, care au ini
țiat o eră nouă în activitatea in
ternațională a țărilor lor, lărgind 
aria relațiilor externe, diversifi- 

cind și extinzînd cooperarea cu 
alte state în noi și noi domenii. 
Deși există anumite asemănări și 
puncte comune de legătură intre 
România și Liberia, cele două 
tari erau practic necunoscute una 
pentru alta, pînă recent, și to
tuși ambele țări pot contribui re
ciproc la bunăstarea fiecăreia. 
In anumite privințe, economia 
lor este complementară. Liberia, 
de pildă, poate beneficia de pe 
urma experienței României în 
domenii ca exploatarea diferite
lor minereuri, construcția de dru
muri, siderurgie, exploatarea pă

REVISTA PRESEI LIBERIENE

durilor, ca și în domeniul produ
cerii unei game largi de articole 
industriale".

„Din punct de vedere politic, 
adaugă ziarul, cele două țări se 
pot sprijini reciproc pentru res
pectarea idealurilor pe care le 
împărtășesc și a principiilor pen
tru care militează. Deși ambele 
țări sînt partizane ale cooperării 
și solidarității regionale, amîn- 
două sînt conștiente că o înțele
gere mai largă și un ajutor mu
tual dincolo de granițele pe care 
le constituie limitele continente
lor trebuie să fie stabilite, dacă 

omenirea dorește să-și continue 
mersul înainte și să evite o ca
tastrofă care ne-ar da pe toți 
înapoi cu sute de ani. Ambele 
noastre țări și conducătorii lor 
sînt conștienți de faptul că sta
tele mici și mijlocii trebuie să 
joace un rol mai important în 
lume, să-și spună cu mai multă 
putere cuvîntul în stabilirea vii
torului ei. Și, în sfîrșit, ambele 
țări sînt conduse de președinți 
energici, dinamici, al cărOr exem
plu și a căror activitate intensă 
au ridicat popoarele respective 
pe noi trepte ale bunăstării și 

demnității, în condiții deosebite 
pentru fiecare caz în parte“.

Intr-un alt comentariu, apărut 
mărfi și intitulat „Semnificația 
vizitei domnului Ceaușescu“, co
tidianul subliniază că aceasta 
„deschide un nou și important 
capitol în analele istoriei Libe
riei. Ea va pregăti oalea unor re
lații mai bune între cele două 
țări și popoare. Convorbirile 
fructuoase purtate între cei doi 
șefi de stat vor impulsiona, în 
beneficiul popoarelor lor, adîn- 
cirea relațiilor bilaterale, relații 
începute atit de fericit de pre

ședintele Tolbert și președintele 
Ceaușescu“.

Alături de acest editorial, 
„LIBERIAN STAR“ publică un 
film al vizitei oaspeților români 
la Monrovia, la unele obiective 
economice și culturale, consem- 
nînd interesul pe care atit Româ
nia, cît și Liberia, îl acordă dez
voltării relațiilor reciproce.

In articol este inserat un ca
pitol privitor la vizita tovarășei 
Elena Ceaușescu la Universitatea 
din Monrovia.

Relatînd despre desfășurarea 
vizitei, despre momentele ei 
semnificative, un alt ziar care ti
pare la Monrovia — „LIBERIAN 
AGE“ — se referă pe larg la cu
vântările rostite de cei doi preșe
dinți la banchetul oferit în onoa
rea înalților Oaspeți români. Zia
rul subliniază, în special, remar
cile făcute de președintele Tol
bert asupra politicii României și 
a activității prodigioase a condu
cătorului ei, relevînd sprijinul a- 
cordat popoarelor africane în 
lupta lor împforiva imperialismu
lui, colonialismului, apartheidului 
și rasismului. în continuare „LI
BERIAN AGE“ redă pe larg 
toastul președintelui Nioolae 
Ceaușescu, menționînd că, pen
tru construirea unei lumi a echi
tății, România consideră necesar 
ca popoarele iubitoare de pace 
să-și unească eforturile în vede
rea lichidării tuturor formelor de 
colonialism, „lată de ce — scrie 

ziarul citind declarația președin
telui Nicolae Ceaușescu — 
România, sprijină activ luptele 
popoarelor din Angola, Mozam- 
bic, Guineea-Bissau“.

Pe toată durata vizitei, postu
rile de radio și televiziune libe
riene au transmis, la rîndul lor, 
ample relatări și reportaje despre 
diferitele momente ale acestui e- 
veniment memorabil în relațiile 
dintre cele două țări și popoare.

Postul de radio „LBC“ a trans
mis, cu prilejul vizitei, o emi
siune de o jumătate de oră con
sacrată României, activității și 
personalității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Prezentarea principa
lelor aspecte ale dezvoltării 
României, a succeselor pe care 
țara noastră le-a obținut în toa
te domeniile de activitate, pre
cum și a personalității șefului 
statului român, a fost, făcută de 
A. B. Tolbert, cunoscut om po
litic liberian, cure a subliniat că 
potențialul industrial al României 
creează premise dintre cele mai 
favorabile cooperării cu Liberia, 
țară aflată într-o perioadă im
portantă de eforturi proprii pe 
calea progresului. Totodată, el a 
apreciat că vizita președintelui 
Nioolae Ceaușescu în țara sa va 
contribui, cu siguranță, la găsi
rea căilor și mijloacelor unei largi 
cooperări reciproc avantajoase.

Aceasta a fost atmosfera care a însoțit întreaga vizitâ a 
președintelui Nicolae Ceaușescu în Republica Liberia.
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
SEMNAREA DECLARAȚIEI Sosirea în Republica

SOLEMNE COMUNE
DINTRE ROMÂNIA Șl LIBERIA Argentina

Cuvîntul președintelui Cuvîntul președintelui
WILLIAM R. TOLBERT jr. NICOLAE CEAUȘESCU

Mare prieten, președinte al 
Consiliului de Stat ai Republi
cii Socialiste România, președin
te Ceaușescu,

Doresc să folosesc acest prilej 
pentru a exprima satisfacția 
mea deplină în legătură cu vi
zita dumneavoastră și a soției 
dumneavoastră, doamna Elena 
Ceaușescu, insoțiți de distinsele 
personalități care fac parte din 
delegația dumneavoastră.

Astă seară am semnat Decla
rația solemnă și Comunicatul 
comun. Conținutul acestor docu
mente este pozitiv și foarte clar, 
de aceea nu văd necesitatea de 
a dezvolta sau comenta asupra 
textului. Aș dori insă, in mod 
deosebit, să subliniez faptul că 
prevederile acestor documente, 
pe care le apreciez drept deose
bit de semnificative și impor
tante, pot fi caracterizate ca 
fiind rezultatul voinței și acor
dului nostru liber. Aceste docu
mente au fost încheiate cu en- 
aziasm și in mod spontan. Ele 

reflectă voința noastră de a 
coopera, hotărirea noastră de a 
înfăptui această voință și de a 
pune în aplicare, în viața prac

TELEGRAMĂ
DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 
Stat ai Republicii Socialiste România, a trimis Excelenței Sale, 
domnului WILLIAM R. TOLBERT jr., președintele Republicii 
Liberia, următoarea telegramă :

Monrovia

Părăsind teritoriul Republicii Liberia doresc să adresez, încă 
o dată, dumneavoastră și poporului liberian prieten, mulțumiri 
călduroase pentru ospitalitatea și prietenia de care ne-atn bucu
rat in timpul scurtei noastre șederi în frumoasa dumneavoastră 
țară.

Ne exprimăm convingerea că vizita făcută, convorbirile rod
nice pe care le-am avut vor contribui la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Liberia, in interesul celor două popoare ale 
noastre, al cauzei păcii și cooperării internaționale.

tică, prevederile Declarației so
lemne și Comunicatului comun.

Nu vreau să reprezint viitoa
rea noastră cooperare și să o 
descriu prin atributul de splen
didă. Aș prefera să adaug că 
vom avea o colaborare exem
plară.

Doresc să vă asigur, marele 
meu prieten, în numele meu și 
al poporului liberian, că vom în
deplini toate prevederile Decla
rației și Comunicatului.

Doresc să exprim dorința ca 
să vă bucurați de sănătate și de 
viață lungă, pentru a continua 
marea dumneavoastră operă di
namică, dedicată nu numai in
tereselor guvernului și poporu
lui dumneavoastră, dar și ale 
lumii întregi.

Ii rog pe membrii guvernu
lui, precum și pe membrii de
legației care însoțesc pe domnul 
președinte Nicolae Ceaușescu să 
ridice acum paharul in sănăta
tea marelui și bunului meu 
prieten, pentru prosperitatea și 
dezvoltarea rodnică a relațiilor 
dintre cele două guverne, po
poare, dintre Republica Liberia 
și Republica Socialistă România. 
(Aplauze).

Bunul meu prieten, președinte 
al Republicii Liberia, președinte 
William TolberL

Aș dori să dau expresie senti
mentelor mele, ale soției și co
laboratorilor mei si să exprim 
deosebita satisfacție pentru vi
zita pe care am făcut-o in fru
moasa dumneavoastră țară, pen
tru intilnirea avută cu dumnea
voastră, cu doamna Victoria 
Tolbert. precum și cu onorabilii 
dumneavoastră colaboratori.

Intr-adevăr, în cursul acestei 
vizite, am avut convorbiri asu
pra problemelor dezvoltării co
laborării dintre țările noastre, 
precum și asupra unor proble
me internaționale, si am ajuns 
la concluzii comune care își gă
sesc expresia în Declarația so
lemnă și in Comunicatul pe care 
le-am semnat împreună cu pu 
țin mai inainte.

Am putut, vizitînd unele o- 
biective economice, să cunoaș
tem cîte ceva din preocupările 
poporului prieten liberian, din 
eforturile pe care le face pe 
calea dezvoltării sale econo- 
mico-sociale. Intr-adevăr. De
clarația solemnă, precum si Co
municatul sînt elocvente si nu 
este necesar să mai fie comen
tate, ele exprimind, în mod 
deosebit de clar, dorința comună 
a noastră, a poporului român și 
a poporului liberian, de a dez
volta larg colaborarea in toate 
domeniile de activitate.

Cu puțin mai inainte de a 
semna noi aceste documente, au 
fost semnate o serie de acorduri 
și înțelegeri privind colaborarea 
in diferite domenii dintre țările 
noastre.

Intr-adevăr, se poate spune 
că, în cursul acestei vizite, deși 
relativ scurte, am pus bazele u- 
nei colaborări largi, în toate do
meniile, economic, tehnico-ști- 
ințifio și cultural — și, prin a- 
ceasta, vizita capătă o Însem
nătate istorică pentru popoarele 
noastre. Fără îndoială că, pu- 
nind bazele acestei colaborări, 

prin semnarea documentelor Ia 
care m-am rșferit, am adus, îm
preună, un Serviciu atît intere
selor prieteniei și colaborării 
dintre popoarele noastre cit și 
cauzei mai generale a colaboră
rii și păcii în lume.

Vă pot asigura — așa cum am 
convenit in cursul convorbirilor 
— că, în ce ne privește vom 
face totul pentru realizarea în 
cele mai bune condiții a tuturor 
acordurilor, pentru a dezvolta, 
in spiritul Declarației comune, 
colaborarea în toate domeniile 
de activitate, inclusiv în activi
tatea pe plan internațional.

Aș dori să exprim încă o dată 
speranța de a vă revedea, bunul 
meu prieten, intr-o perioadă nu 
prea îndepărtată, in România, 
împreună cu doamna Tolbert.

Părăsim frumoasa dumnea
voastră țară cu deosebite impre
sii asupra preocupărilor, muncii 
poporului dumneavoastră, asu
pra felului in care am fost în
tâmpinați in tot timpul șederii 
noastre in Republica Liberia 
prietenă.

Aș dori să vă urez dumnea
voastră succese depline în în
treaga activitate închinată dez
voltării și întăririi independen
ței, bunăstării și fericirii po
porului liberian.

Vă rugăm, domnilor miniștri 
și tovarăși, să ridicăm paharul 
in sănătatea președintelui, bu
nul meu prieten,

Să-i urăm multă sănătate și 
putere de muncă,

Pentru colaborarea și priete
nia între popoarele noastre ! 
(Aplauze).

SEMNAREA
UNOR

DOCUMENTE
în urma celor stabilite de 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Liberia 
William R. Tolbert jr. au fost 
convenite următoarele înțele
geri :

Protocolul privind aplicarea a- 
cordului comercial și de coope
rare economică și industrială în
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Liberia, acor
dul de cooperare între Guvernul 
Republicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Liberia în 
domeniul dezvoltării miniere și 
petroliere și acordul între Gu
vernul Republicii Socialiste Ro
mânia și Guvernul Republicii Li
beria cu privire la posibilitățile 
de participare la proiectele în 
curs pentru zăcămintele de mi
nereu de fier.

Documentele au fost semnate, 
luni seara, la reședința preziden
țială din Monrovia, de Ion Pă- 
țan, vicepreședinte al Consiliului 
de miniștri, ministrul comerțului 
exterior, și Stephan A. Tolbert, 
ministrul finanțelor.

(Urmare din pag. I) 

diferite tărîmuri. Obîrșia latină 
a celor două popoare, afinități
le strînse de limbă și cultură, a- 

țpropierea în timp a marilor mo
mente pe calea făuririi indepen
denței statelor respective, as
pirațiile comune spre o lume a 
justiției — iată tot atîtea condi
ții, din cele mai favorabile, tra
ducerii în viață a acestei do
rințe. Marile realizări obținute 
de România în anii socialismu
lui, contribuția mereu crescîn- 
dă a țării noastre și a șefului 
statului român la destinderea 
internațională, la construirea u- 
nei lumi mai bune, mai drepte, 
la fel ca și eforturile pe care 
le depune Argentina, sub condu
cerea președintelui Peron, pen
tru progresul economic și so
cial al țării, pentru o politică 
externă în spiritul principiilor 
noi în relațiile dintre state, con
turează, și mai puternic cadrul 
propice al actualei vizite.

De la Monrovia la Buenos 
Aires sînt 6 900 de kilometri. 
După ce străbate, în timpul u- 
nui zbor, în bună parte nocturn, 
spațiul de deasupra Atlanticu
lui, aeronava prezidențială sur; 
volează teritoriile Braziliei și 
Uruguayului. De la bordul avio
nului, președintele Nicolae 
Ceaușescu transmite președinți
lor celor două state telegrame 
de salut, adresează popoarelor 
brazilian și uruguayan urări de 
prosperitate și pace. O dată cu 
trecerea graniței argentiniene, 
aeronava este escortată de o 
escadrilă de onoare, alcătuită din 
reactoare ale forțelor militare 
aeriene ale Republicii Argen
tina.

Pămînturile generoase, recol
tele mănoase, șeptelul care se 
numără printre primele din lu
me, eforturile pentru crearea 
unui peisaj industrial diversi
ficat vorbesc de Ia sine despre 
potențialul însemnat al acestei 
țări, de care nu întotdeauna 
populația ei a putut beneficia, 
ca urmare a menținerii vechilor 
structuri economico-sociale. Ve
nirea la putere, în martie tre
cut, a Frontului Justițialist de 
Eliberare, urmată apoi, în cursul 
lunii octombrie, de alegerea, ca 
președinte a generalului Peron, 
a deschis țării perspectiva u- 
nei evoluții în direcția promo
vării aspirațiilor de justiție so
cială. așa cum o atestă o se
rie de măsuri pozitive de re
construcție, anunțate la Buenos 
Aires. Poporul român urmă
rește, cu sentimente de 
profundă simpatie, eforturile 
constructive ale poporului ar
gentinian, voința sa de făurire 
a unei vieți prospere, politica sa 
de pace și cooperare cu celelal
te națiuni ale lumii, se preocu
pă, în mod activ, de extinderea 
tradiționalelor legături de prie
tenie între cele două țări ale 
noastre. Așa cum este cunoscut, 
dorința reciproc împărtășită de 
a se dezvolta, în continuare, a- 
ceste relații și-a găsit expre
sia cu prilejul întîlnirii de Ia 
București, la începutul anului 
trecut, dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și generalul 
Juan Domingo Peron. Există 
convingerea profundă că noul 
dialog între conducătorii celor 
două popoare va deschide ra
porturilor româno-argentiniene 
noi și ample orizonturi, va pune 
bazele unei puternice dezvol
tări a colaborării multilaterale 
intre cele două popoare, în inte
resul progresului șl al păcii, al 
înțelegerii și colaborării interna
ționale.

întreaga desfășurare a primi
rii președintelui Consiliului de 
Stat și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, înaltele onoruri cu 
care au fost întîmpinați oaspeții 
români, cordialitatea cu care au 
fost înconjurați din prima clipă, 
manifestările spontane de bucu
rie ale populației de pe marile 
bulevarde ale încîntătorului oraș 
de pe malul fluviului La Plata, 
ca și din fața reședinței „Olivos“, 
unde au început convorbirile o- 
ficiale. — iată tot atîtea do
vezi care confirmă această anti
cipare.

Este ora 11,00 — ora locală, 
ora 15,00 — ora Bucureștiului. 
Ne aflăm în incinta principa
lului aeroport al capitalei ar
gentiniene. în întâmpinarea înal- 
ților oaspeți români au sosit aici 
președintele Republicii Argen
tina, general-locotenent Juan 
Domingo Peron și doamna Ma- 
ria Estela Martinez de Peron, 
vicepreședinte al Republicii Ar
gentina. în momentul în care 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu își fac apariția la 
ușa avionului, se trag, în semn 
de salut, 21 de salve de tun. 
Momentul întâlnirii dintre cei 
doi conducători este un moment 
emoționant, plin de bucuria re
vederii. Se reîntâlnesc dojiă per
sonalități proeminente ale vieții 
internaționale, care se simt le
gate, nu rfsmai prin comuniunea 
unor nobile idealuri de pace și 
progres pe planeta noastră, dar 
și prin relații personale de prie

tenie și stimă reciprocă. Cei doi 
președinți își strîng îndelung 
miinile, se îmbrățișează cu căl
dură, manifestîndu-și satisfacția 
pentru reluarea dialogului de a- 
ceastă dată pe pămînt argenti
nian. Aceeași cordialitate și 
simpatie caracterizează și reve
derea dintre tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Peron.

în continuarea desfășurării 
ceremoniei, președintele Peron 
prezintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personalitățile ofi
ciale argentiniene aflate pe 
aeroport : Râul Lastiri, fost 
președinte al Argentinei, pre
ședinte al Camerei Deputaților, 
Alberto Vignes, ministru de ex
terne, Jose Lopez Rega, minis-

CEREMONIA ÎNMÎNÀRII CHEII DE AUR

A ORAȘULUI BUENOS AIRES

în semn de cinstire deosebită 
față de personalitatea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, față de 
ceea ce reprezintă solul poporu
lui român în viața internațio
nală, primarul orașului Buenos 
Aires, generalul de brigadă Jose 
Embrioni, înmînează președinte
lui Consiliului de Stat al Româ
niei cheia acestei mari metro
pole, ca un omagiu simbolic al 
celor nouă milioane de locui
tori ai săi. Cu acest prilej pri
marul orașului a spus :

Excelența Voastră 
Președintele Consiliului de 
Stat,
în numele orașului Buenos 

Aires îmi este deosebit de plă
cut să vă spun bine ați venit, 
in momentul in care pășiți pen
tru prima dată pe pămîntul ar
gentinian.

Primindu-vă, cinstim la în
treaga sa valoare inalta repre
zentare pe care o exercitați în- 
tr-o țară ca România, care este 
pămint al latinității fixat in 
inima Europei, ca legătură între 
Orient și Occident.

In aceste momente, cele două 
țări ale noastre se caracterizea
ză prin faptul că au in fruntea 
lor conducători de popoare care 
luptă permanent pentru demni
tatea omului și bunăstarea po
poarelor lor.

în februarie anul trecut, Ex
celență, actualul nostru pre
ședinte a vizitat frumoasa dum
neavoastră patrie. A cunoscut-o 
și a rămas incintat. Intuiția sa, 
cunoașterea realității și posibi
lităților României i-au arătat 
necesitatea unei apropieri care 
să se traducă în fapte pozitive 
de interes și beneficiu reciproc 
pentru cele două națiuni.

Azi, prezența dumneavoastră 
aici, are menirea să contribuie 
la această speranță șl la această 
convingere.

In Argentina, extrem de bo
gată în cimpii, care se cer 
populate, este cazul să amintim 
că și singele românesc a con
tribuit la măreția patriei noas
tre și la formarea omului ar
gentinian. De-am putea să be
neficiem și de acum inainte de 
un aport atit de valoros !

Excelența Voastră,
Cu aceste puține cuvinte vă 

inminez cheia simbolică a ora
șului. Dar ochiul dumneavoas
tră de conducător și inima dum
neavoastră de om vor putea «ă 
perceapă cit de profunde sint 
afecțiunea, considerația, respec
tul și dragostea cu care vă vom 
însoți în fiecare moment.

Aș dori ca aceste zile de 
bucurie să fie pentru dumnea
voastră în orice moment cit mai 
plăcute, să contribuie prin pre
zența dumneavoastră nu numai 

trul bunăstării sociale, Benito 
Llambi, ministru de interne, 
Angel Robledo, ministrul apără
rii, alți miniștri, generali repre
zentând toate genurile de arme, 
reprezentanți ai celor două ca
mere ale Congresului Național, 
precum și pe membrii suitei 
permanente atașate pe lingă 
înalții oaspeți.

La rîndul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu prezintă per
soanele oficiale române : Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe.

Au fost de față ambasadorul 

la întărirea legăturilor prie
tenești dintre România și Argen
tina, ci să fie, totodată, o ade
vărată nestemată a prieteniei 
dintre popoarele noastre și pres
tigioșii lor președinți. Vă mul
țumesc.

A răspuns, mulțumind, tovară
șul Nicolae Ceaușescu :

Aș dori să vă mulțumesc în 
mod călduros pentru cheia de 
aur a orașului pe care mi-ați 
inminat-o Ia sosirea mea în 
Buenos Aires. Vizita pe care o 
facem în Argentina prietenă 
este o expresie a sentimentelor, 
a dorințelor poporului român de 
a dezvolta relațiile de colabo
rare multilaterală cu poporul ar
gentinian, dar ea constituie, tot
odată, și expresia relațiilor sta
bilite cu președintele dumnea
voastră cu prilejul vizitei dom
niei sale și a soției sale acum 
un an in România.

Trebuie să vă declar de la în
ceput că convorbirile pe care 
le-am avut au pus de atunci ba
zele unor relații de prietenie și 
fără nici o îndoială ele se vor 
reflecta in dezvoltarea relațiilor 
care durează de mult timp Intre 
popoarele noastre. Și în noile 
condiții, cînd poporul nostru și 
poporul argentinian depun efor
turi pentru a asigura dezvolta
rea economică și socială inde
pendentă, colaborarea dintre 
popoarele noastre este o nece
sitate imperioasă. Sper că vizi
ta, contactele, dialogul pe care 
le vom continua în capitala Ar
gentinei vor identifica noi căi 
de amplificare a colaborării.

Vă mulțumesc încă o dată 
pentru această cheie de aur. 
Sper că ea ne va ajuta să des
chidem și alte porți ale priete
niei. Nu mă mai refer la dru
mul spre președinte pentru că 

TELEGRAME DE SURVOL
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui Re
publicii Orientale a Uruguayului, JUAN MARIA BORDABERRY, 
următoarea telegramă:

Zburînd deasupra teritoriului Republicii Orientale a Urugua
yului doresc să vă adresez dumneavoastră și poporului urugua
yan prieten, un cordial salut și cele mai bune urări de progres, 
prosperitate și pace.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui Re
publicii Federative a Braziliei, general EMILIO GARRASTAZU 
MEDICI, următoarea telegramă:

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

României la Buenos Aires, 
Mihai Bălănescu, și ambasado
rul Argentinei la București, Juan 
Carlos Marcelino Beltramino.

Cei doi președinți, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Pe
ron se îndreaptă spre podiumul 
de onoare. Președintele Juan 
Domingo Peron rostește o alo
cuțiune de bun venit. (Textul a- 
locuțiunii este publicat în pa
gina I).

Răspunde tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. (Textul alocuțiunii 
este publicat în pagina I).

Alocuțiunile sînt subliniate de 
asistență cu puternice aplauze, 
într-o atmosferă solemnă răsună 
imnurile de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Argentina.

această cale a fost deschisă Ia 
București, dar sper că, la fel 
ca și cheia din poveste, ea ne 
va ajuta să deschidem multe 
porți — acele porți ale priete
niei și colaborării dintre po
poarele noastre. Cu aceste gin- 
durî vă mulțumesc încă o dată 
și urez întregii populații din 
Buenos Aires mult succes pe ca
lea dezvoltării economico-so
ciale, multă prosperitate și pace.

Comandantul bazei militare se 
apropie de podium, prezintă o- 
norul și invită pe cei doi pre
ședinți să treacă în revistă 
compania de onoare, alcătuită 
din detașamente ale celor trei 
arme.

Ceremonia primirii, care a 
durat o jumătate de oră, fiind 
transmisă în intregime de pos
turile de radio și televiziune 
argentiniene, ia sfirșit.

Coloana oficială de mașini se 
îndreaptă spre „Olivos“, reșe
dința președintelui Peron, unde 
încep imediat convorbirile.

înscriindu-se în asemenea co
ordonate fertile, nu încape în
doială că vizita în Argentina 
va ridica, pe o treaptă mai 
înaltă, tradiționala prietenie din
tre cele două popoare, va da 
un impuls și mai viguros cola
borării pe diverse tărîmuri în
tre România și Argentina, mar- 
cînd, totodată, un important a- 
port la întărirea colaborării tu
turor popoarelor, în lupta pen
tru o lume a dreptății, a păcii 
și înțelegerii.

Relatarea vizitei :
ADRIAN IONESCU 
ROMULUS CAPLESCU 
VICTOR STAMATE 
VALENTIN PAUNESCU 

Telefoto : ANGHEL PASAT
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PRIND VIAȚĂ IDEILE CONFERINȚEI PE ȚARĂV

A CADRELOR DE CONDUCERE DIN AGRICULTURĂ UN GUVERN DEMOCRATIC,
MECANIZATORII FOLOSESC

INTENS FIECARE CLIPA
BUNA DE LUCRU
• Angajamentul uteciștilor - de a crește cu 400 de ore pe

rioada de funcționare, într-un an, a tractoarelor echivalează, 
numai în județul Ilfov, cu volumul de lucrări a 1 250 de trac
toare fizice • Lucrînd două zile cu carburanți economisiți, la 
întreg parcul de tractoare al județului, lunar se reduce con
sumul cu 400 tone motorină • Acum, mecanizatorii seamănă și 
duc o aprigă luptă pentru a reține apa în sol.

Mecanizatorii uteciști de la 
patru stațiuni pentru mecaniza
rea agriculturii din Bărăganul il- 
fovean : Ulmeni. Tărtășești, 
Giurgiu și Călugăreni se află în 
dialog direct cu propriile lor e- 
forturi in această primăvară 
timpurie. Două sint faptele de 
muncă — și. după părerea noas
tră, sînt esențiale — care îi a- 
prooie : îndeplinirea planului de 
producție pe primul trimestru al 
anului cu o lună și ceva mai 
devreme și transferul în cimp a 
întregii forte mecanice de care 
dispun „Am desprins din cu
vântarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rostită de la tribuna 
Conferinței pe țară a cadrelor de 
conducere din agricultură sar
cini deosebite pentru noi, sub
linia Andrei Trifan. secretarul 
comitetului U.T.C. de la S.M.A. 
Ulmeni Iar sarcina noastră este 
să contribuim la depășirea tu
turor producțiilor medii obținu
te pină acum. Mai concret, efor
turile noastre sint concentrate 
asupra depășirii cu 500 kilogra
me grîu. 600 kilograme porumb. 
aQ(l kilograme- soia. 3 000 kilogra
me legume și două tone sfeclă 
de zahăr recoltele medii ale a- 
nului trecut, socotite ca fiind re
cordul din toată istoria stațiunii 
noastre“. Iar aici, la Ulmeni. „e- 
fn-’uri1e sint concentrate“ în
seamnă toate tractoarele in 
cimp. unde se discuie. se gră- 
pează și se seamănă suprafețele 
repartizate culturilor din prima 
urgență. Și mai înseamnă acti
vitate prelungită „pentru că e 
secetă“ și fiecare gram de apă 
din sol se cere păstrat pentru 
culturi“, hotărire centralizată în 
depășirea cu pînă la o sută de 
hectare a sarcinilor zilnice la 
discuit. De fapt, sunrafetele pro
puse pentru porumb si sfecla de 
zahăr au fost in întregime fer
tilizate și pregătite în vederea 
semănatului

Cu aceeași dăruire se lucrea
ză in cadrul cooperativelor a- 
gricole din raza S.M.A. Giurgiu. 
După trei zile de activitate cei 
mai harnici mecanizatori s-au 
dovedit a fi Octavian Marciu, 
Florea Teodoreseu, Paul Mălu- 
reanu, Marin Nedelea. Marin 
Oană și Dumitru Cocorează.

„Lucrăm, zilnic, pînă la 9—10 
seara, am muncit și duminică — 
spunea Ion Fereșteanu — pentru 
că grăpatul și discuitul sint lu
crări de maximă importanță; 
fiecare discuire înseamnă ci- 
teva zeci de vagoane de apă 
păstrată in sol. Răspundem ast
fel prin fapte chemării lansate 
de Conferința pe țară a cadre
lor de conducere din agricultură, 
de a ne mobiliza toate eforturile 
in scopul creșterii producțiilor“, 
în plus, mecanizatorii din Giur
giu, ce deservesc șase coopera
tive agricole, au semănat mază
rea, borceagurile, și alte culturi 
din urgența întii pe mai bine de 
cinci sute de hectare : au execu
tat lucrarea de bază pe terenuri
le rezervate legumiculturii. De 
asemenea. au pus la punct cele 
zece remorci-cisternă ce vor fi 
folosite, dacă perioada de secetă 
va continua, la udarea răsaduri
lor de legume timpurii, în mo
mentul transplantării acestora 
în cimp. Și fiecare activitate de
pusă este supusă, aici la S.M.A. 
Giurgiu, unei viguroase analize 
economice. Mecanizatorii ute- 
ciști au propus — ideea lor fiind 
preluată în tot județul — ca pe
rioada de funcționare a tractoa
relor să fie depășită cu 400 ore 
anual în comparație cu preve
derile de plan actuale. Acest lu
cru. fără investiții suplimentare, 
ci numai prin mai raționala 
folosire a tractoarelor, prin re
ducerea orelor absente și nemo
tivate ale mecanizatorilor, prin 
evitarea stagnărilor cauzate de 
defecțiuni. Adăugind veniturile 
suplimentare obținute prin gene
ralizarea acestei acțiuni ciștigu- 
rilor nete datorate reducerii con
sumurilor de carburanți și piese 
de schimb, rezultă, in final, o 
dublare a cifrei inițiale de be
neficii. Să recunoaștem, succe
sul este cert...

La Tărtășești, inginerul Con
stantin Iliescu, secretar al co
mitetului U.T.C. prezintă în ci
fre sintetice modul in care ute
ciștii mecanizatori se străduiesc 
să traducă în fapte ideile Con
ferinței pe țară a cadrelor de 
conducere din agricultură : „zil
nic, fiecare dintre cei 50 de ute- 
ciști lucrează efectiv cite 11—12

IN CIMP
ore. Prin organizarea bună 
muncii, și îndeosebi prin evita
rea defecțiunilor în brazdă ei au 
reușit depășirea zilnică a planu
lui cu pină la sută la sută. Am 
încheiat semănatul culturilor 
din prima urgență și discuitul 
ogoarelor executind numai lu
crări de cea mai bună calitate. 
Totodată, in patru grajduri zoo
tehnice, tinerii noștri lucrează 
la introducerea micii mecani
zări“. Orice comentariu pare de 
prisos...

în replică, mecanizatorii din 
Călugăreni, nu numai că se află 
în devans cu toate lucrările de 
sezon, dar au și executat mun
cile specifice pregătirii pentru 
irigații a 25 de hectare, au plan
tat puieti intr-o zonă cu tere
nuri supuse procesului de ero
ziune și au acționat la moder
nizarea unei pășuni. Echipe for
mate din mecanizatori uteciști 
sprijină acțiunea ce se desfă
șoară în toată stațiunea, de exe-. 
cutare a unor reglaje raționale 
și a unei perfecte etanșeizări a 
sistemelor de alimentare a trac
toarelor în vederea evitării con
sumurilor neraționale de carbu
ranți. La Uzunu a fost organi
zată prima formație a tinerilor 
comuniști mecanizatori și o 
echipă service. Tinerii mecani
zatori lucrează în acord global.

★
în județul Ilfov, tinerii meca

nizatori au debutat cu succese 
de bun augur in prima campa
nie agricolă a anului. Primele 
5 000 de hectare au fost semă
nate. iar alte cincizeci de mii 
de hectare au fost discuite ș: 
grăpate. Totodată, 215 tineri 
cooperatori sint cuprinși la 
cursurile de calificare la locul 
de muncă in meseria de meca
nizator. Și tot ei, mecanizatorii, 
au avut o contribuție de seamă 
la executarea lucrărilor specifi
ce pregătirii pentru irigații n 
2 500 hectare și la săparea a 70 
de kilometri canale pe supra
fețele cuprinse în planul de de
secări. La Chirnogi, în incinta 
fostului lac Greaca, uteciștii au 
deschis un șantier al lor în ve
derea amenajării a 20 hectare 
zonă piscicolă și a redării cir
cuitului agricol a 150 hectare. 
Firească, deci, afirmația că, în 
județul Ilfov, ideile desprinse 
din documentele Conferinței pe 
țară a cadrelor de conducere 
din agricultură se materializează 
cu succes.

GH. FECIORU

Colegele noastre de muncă
CASE NOI

PENTRU FETELE
DIN INDUSTRIA

Arături de primăvară în comuna Sîntimbru, județul Harghita
Foto: GH. CUCU
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de 
ti-
Și 

în-

La cooperativa agricolă 
producție Țibucani, după ce 
nerii au ascultat impresiile 
învățămintele cu care s-a 
tors de la conferință președin
tele unității, Eroul Muncii So
cialiste Gheorghe Mafiei, și-au 
reafirmat hotărirea de a parti
cipa activ, pe toate fronturile, 
la efectuarea lucrărilor de se
zon. La ferma pomicolă, uteciștii 
Constantin Băluț. Vasile 
broasă, Ioan I. Achim. 
terina Băluță, Axinia Măncuță 
și alții au preluat cea mai ma
re parte din volumul de lucrări 
de stropire și tăiere a pomilor. 
La qhemarea comitetului comu
nal U.T.C. toți tinerii satului au 
participat și vor participa in 
continuare la efectuarea lucră
rilor de combatere a eroziunii 
solului, specifice in această zo
nă. Mecanizatorii de la S.M.A. 
Păstrăveni. care deservesc coo
perativa. au intensificat ritmul 
lucrărilor de pregătire a patului 
germinativ. Dumitru Chisano- 
vici, Constantin Munteanu, Du
mitru Tătaru se remarcă prin 
rezultatele cotidiene ce depă
șesc media pe secție. Alți tineri, 
constituiți in echipe, 
tă ultimele cantități 
șăminte naturale pe 
special pe suprafețele 
cultivării cu cartofi, 
care cooperatorii s-au angajat să

Am- 
Eca-

transpor- 
de îngră- 
cîmp, în 

destinate 
cultură la

realizeze 
cel puțin 
hectar.

o producție medie de
30 000 kilograme. la

• SUCEAVA
„Acțiunii 30 000", semnificind 

producția medie de cartofi ce 
trebuie obținută pe cel puțin 
8 000 hectare, i s-a conferit, prin 
energicele acțiuni tinerești din 
timpul iernii, o solidă bază de 
pornire. Pe toate parcelele pre
văzute a se cultiva cu această 
cultură de bază in județ, s-au 
transportat și administrat can
titățile planificate de îngrășă
minte. Pentru că lucrările . pro- 
priu-zise de însămînțări vor în
cepe aici mai tîrziu, în această 
perioadă se lucrează la o veri
ficare amănunțită a mașinilor și 
utilajelor agricole, pentru ca 
odată startul dat, „cursa“ să nu 
se mai întrerupă pină la finalul 
campaniei de primăvară. în toa
te comunele, organizațiile U.T.C. 
au declanșat acțiunile de îngri
jire a pajiștilor. La Cașvana, 
de pildă, tinerii au preluat în
treaga pășune de 180 hectare, 
pe jumătate din ea fiind efec
tuate lucrările de curățire și în
grijire. Peste 150 de tineri, în 
special cei care lucrează la fer
ma zootehnică, s*n’: zilnic pe 
cimp unde împrăștie cele peste 
3 600 tone de gunoi 
transportate tot de ei 
iernii.

OCTAVIAN
I

de grajd, 
în timpul

MILEA

CREATOAREA DE FRUMOS

EXPRESIE A VOINȚEI
POPULARE

în urmă cu 29 
6 martie 1945, a 
guvernul de largă 
democrată prezidat

Căutăm cu ochi iscoditori 
în vitrine, pantofi frumoși, 
eleganți, comozi. Am încer
cat să descoperim a cui fan
tezie și bun gust se ascunde 
în spatele acestor modele. 
Așa am cunoscut-o, la „Clu- 
jana“ pe Elisabeta Raduly. 
25 de ani, o fată frumoasă, 
zveltă, cu părul de aur.

— Sînt aproape creator...
— De ce aproape, 

beta ? Ai . ’
M.I.U., diploma de 
eliberată la București...

— Da, tocmai pe aceste 
„hîrtii“ m-am bazat cînd am 
spus „aproape“. Am studiile 
necesare, dar meseria mea 
înseamnă mai degrabă ex
periență.

— Tu ai creații personale ?
— Am ! S-a zis că sînt 

îndrăznețe. Dar. Îndrăzneala 
este apreciată la noi. Fante
zia noastră a adus beneficii 
mari fabricii 
și folosim deșeurile. 
binațiile cu materiale 
tile, cu fibre sintetice.

— E ușor să le combini ?
— Nu. Pericolul de care 

ne ferim e ca fantezia să 
nu zboare, ața ca fluturele, 
prea sus și la-ntimplare.

Elisa- 
școala tehnică 

creator

am folosit 
com- 
tex-

ma- 
pre- 

de 
sint

Știți ce-i trebuie foarte mult 
creatorului ? Pe lingă har, 
desigur, luciditate. Asta în
seamnă să ie bazezi pe ceea 
ce există, adică să cunoști 
bine caracteristicile materia
lelor care-ți stau la inde- 
mină. Luciditate mai în
seamnă o legătură strinsă cu 
cei care ne furnizează 
terialele. Și mai ales o 
zență zilnică la banda 
lucru. Ca să știi care
dificultățile, care sînt lipsu
rile. Pentru noi, munca în
cepe cu schițarea conturului 
unui pantof și se termină, 
de-abia cînd pe bandă a a- 
părut modelul etalon... De 
aici Înainte e grija colegilor 
noștri din producție ca în
treaga serie, pină la ultimul 
pantof, să fie copia sa fi
delă.

Secția creație a „Clujanei“ 
este dominată de tineri. Or
ganizația U.T.C. de aici nu
mără 67 de membri. 67 de 
creatori de frumos, cărora 
le adresăm un gind de mul
țumire, ori de cîte ori de
venim stăpînii unor pantofi 
eleganți.

MONICA ZVIRJINSCHI 
Foto : ȘTEFAN WEISS

La Ministerul Industriei Ușoa
re a fost definitivat planul de 
investiții pentru perioada ulti
milor doi ani ai cincinalului în 
curs.

în mod firesc, planul cuprinde 
intr-un capitol special impor
tante fonduri destinate unor do
tări sociale.

Astfel, o atenție specială este 
acordată căminelor pentru nefa- 
miliști — sau, mai propriu spus, 
pentru tinerele fete: pină la sfir- 
șitul anului 1975 vor fi date în 
folosință 75 de noi cămine, cu o 
capacitate totală de peste 15 500 
de locuri. Pentru respectarea 
graficelor de construcție s-au 
luat o serie de măsuri, în co
laborare cu factorii responsabili: 
asigurarea fermă a aprovizionă
rii tehnico-materiale, întocmirea 
de grafice precise în ceea ce 
privește eșalonarea termenelor 
intrafazice de execuție, forma
rea de echipe de tineri și tinere 
viitori locatari care vor presta 
ore de muncă patriotică la ridi
care propriei lor case.

Este de remarcat o inovație 
care va duce la reducerea pre
țului de cost al construcțiilor și, 
mai important, la posibilități 
sporite în ceea ce privește mun
ca de educație politică și moral- 
cetățenească în cadrul unor co
lectivități masive : „platformele 
de cazare“ — construirea în co
mun a două sau mai multe că
mine în aceeași zonă, la Arad, 
Timișoara și Miercurea Ciuc.

Conform previziunilor, pină 
la sfîrșitul acestui an vor fi pre
date ,.la cheie“ 39 de cămine cu 
o capacitate totală de 9 000 de 
locuri, celelalte urmînd a fi ter
minate in cursul anului viitor. 
Se anunță vești bune pentru sa
lariatele de la „Dunărea“ Giur
giu și „Vitrometan“ Mediaș : 
pentru ele vor fi construite două 
cantine cu o capacitate totală de
1 420 de locuri în trei schimburi. 
Sint, de asemenea, alocate fon
duri pentru construirea unor 
creșe și grădinițe pentru copiii 
salariaților Fabricii de ață din 
Odorhei. întreprinderii de in și 
cînepă din Negrești — Oaș, în
treprinderii de confecții din 
Arad. Fabricii de tricotaje din 
Drăgășani și altele : in total, 12 
localuri cu o capacitate de peste
2 300 de locuri.

EMANUEL ISOPESCU

ționare. La 6 martie 1945, — 
expresie a voinței întregului po
por român — era instaurat un 
guvern de largă concentrare de
mocrată condus ’ ' — ■ -
Groza ; primul 
din întreaga 
niei.

Instaurat la 
vernul popular 
la legiferarea 
principalei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
scria, în „Scinteia tineretului“ : 
«Am fost „invitați“ de toate 
guvernele trecutului să aștep
tăm și iar să așteptăm. Acei 
care și-au plecat capul văd as
tăzi rezultatul supușenie! lor 
rușinoase. Spectacolul dezas
trului țării ii intimpină de pre
tutindeni (...). Tineretul nu tre
buie să aștepte ca măsurile să 
vină numai „de sus" ; el să 
treacă cu propriile forțe la de
mocratizarea vieții sale. Și să 
înceapă Izgonirea dintre noi a 
tuturor dușmanilor intereselor 
naționale».

Lupta era aprigă. Simțind că 
pierd teren, că urmează să fie 
Înlăturate de pe scena istoriei, 
forțele reacționare încercau să 
stăvilească lupta maselor. în a-

de anii la 
fost alcătuit 
concentrare 

de dr. 
tru Groza. Instaurarea 
guvern la cîrma țării a 
o fază nouă în procesul 
cerilor social-economice 
litice din România, 
inaugurat: de insurecția 
nală antifascistă armată 
august 1944. Regimului 
crat-popular îi era asigurată a- 
cum o bază deosebită.

Pentru partidul comunist, în 
noile condiții istorice create 
după 23 August 1944, problema 
fundamentală era cucerirea pu
terii politice de către oamenii 
muncii. Era clar că acest țel nu 
putea fi atins decît asigurînd 
rolul conducător al clasei mun
citoare. în frunte cu partidul 
comunist, și realizînd o traini
că alianță cu țărănimea mun
citoare. cu intelectualitatea, cu 
toate forțele care doreau rea
lizarea idealurilor de libertate, 
de progres social ale poporu
lui român. Convinși că de Ia 
partidele burgheze nu pot aș
tepta satisfacerea revendicări
lor lor, milioane de oameni 
s-au alăturat luptei comuniști
lor pentru instaurarea unui re
gim democratic, pentru schim
barea rînduielilor politice din 
țară. Istoria Româțiiei nu mai 
cunoscuse niciodată pînă atunci 
o asemenea efervescență revo
luționară, 
la luptă imensa 
populației

Militînd 
coalizarea 
mocratice 
citoare, P.C.R. a acordat o im
portanță deosebită atragerii ti
neretului din fabrici, de la sate, O dare inapoi nu există. Guver- 
din școli și facultăți la reface
rea și democratizarea țării. îh 
acele zile dramatice ale luptei 
pentru putere, partidul comu
nist. adresîndu-se tineretului, 
sublinia că poporul român își 
poate asigura condiții de viață 
mai bună numai instaurînd un 
regim de democrație reală. A- 
jutor prețios al partidului, 
U.T.C. chema la unirea tuturor 
forțelor democratice ale tinerei 
generații in lupta pentru clădi
rea unei vieți noi in România.

Pe- 
acestui 
marcat 
preta
și po- 
proces 
națio- 

din 
demo-

care avea să ridice 
majorițate a 

de la orașe și sate, 
cu fermitate pentru 
tuturor forțelor de- 
in jurul clasei mun

rubrica elevului
Psihologul Sen Alexandru răspunde întrebării:
Ce să facem cu

Foarte mulți kilometri despart 
județul Dolj de județul Bihor, 
dar scrisorile pe care ni . le-au 
scris N.D., 
IX-a din Segarcea și D.B., 
Oradea parcă 
autor. Cele două corespon
dente sint preocupate de o pro
blemă 
.tățile
în 
de colectiv, 
în 
„se manifestă un fenomen neo
bișnuit, un fel de boală care se 
declanșează rar dar cu grave 
urmări : inexistența unității de 
idei. Colegii săi nu sint „toți 
pentru unul și unul pentru toți“ 
iar colectivul unitar al clasei a 
fost înlocuit cu grupurile izo
late dotate fiecare cu cîte o 
idee, una singură, dar în schimb 
„fixă“ dînd naștere unui necon
tenit „război de N ani“ între 
grupe, mai ales atunci cînd se 
pune problema organizării unei 
activități comune.

N. D.. elevă in primul an de 
liceu este confruntată cu pro
bleme asemănătoare : numeroa
se grupuri și grupulețe au înlo
cuit colectivul unitar cimentat, 
eficient, pe care și l-ar fi dorit. 
Este atît de preocupată de a- 
ceastă problemă încît — scrie 
ea — „noaptea nu pot să dorm 
iar dimineața mă scol cu du
reri de cap“. După cum se vede 
treaba este serioasă și merită să 
i se acorde o atenție deosebită. 
Trebuința de colectivitate pe 
care o reflectă scrisorile celor 
două eleve — și nù numai ale 
acestora — ilustrează o trăsă
tură semnificativă pentru tine
retul țării și vremii noastre. 
Crescuți de la o vîrstă fragedă 
în acest spirit, tinerii caută în 
mod firesc în comuniunea cu 
cei de o vîrstă, un izvor de pu
tere și o modalitate de manifes
tare plenară a personalității lor. 
Singurătatea, izolarea, conside
rate cîndva de psihologi ca a- 
titudini „firești“ la adolescenți, 
ca forme de manifestare ale 
„originalității“ acestei vîrste nu 
mai apar astăzi ca niște trăsă
turi caracteristice codificabile 
ca necesare, specifice și imua
bile. Dacă totuși, în calea for
mării unui colectiv unitar, se 
mai ridică unele dificultăți, ele 
trebuie privite ca o reflecta
re a unor condiții locale.

elevă în clasa a 
din 

ar fi avut același 
două

asemănătoare : dificul- 
pe care le intimpină 

clasele respective ideea 
D. B. crede că 

clasa căreia îi aparține

„grupurile“ care apar in clasă?

de 
de 
ea 
să

Citirea atentă a celor două 
scrisori evidențiază un fapt in
teresant : necesitatea de a se a- 
fla in colectivitate, nevoia 
prietenie nu lipsește cîtuși 
puțin în cele două clase, dar 
nu este atît de intensă încît
se ridice la nivelul întregii cla
se. Lipsește încă un colectiv
unitar, dar funcționează, în 
schimb, mai multe grupuri care, 
in fapt, reunind colegi cu in
terese și puncte de vedere ase
mănătoare, tot colective se 
cheamă că sînt. Scrisorile ne 
prilejuiesc însă și o descoperi
re originală : elevele care sem-

Grup și
colectiv

că, stimate corespon- 
vedere 

dum- 
ce mă 
grupul

dar în ceea 
consider că 

prieteni și puterni- 
al clasei reprezintă 

antagonică. în

nează fac parte dintre puținii 
membri ai claselor respective 
care nu aparțin nici unei colec
tivități, fie ea și restrînsă. Ele 
se mulțumesc să aștepte forma
rea spontană a unui colectiv ge
neral care să anuleze „grupu
rile“.

Poate
dente, punctul meu de 
nu va obține adeziunea 
neavoastră, 
privește nu 
restrins de 
cui colectiv
o contradicție 
fapt, reunirea oamenilor în co
lective cunoaște modalități va
riate și faptul că în interiorul 
unui grup mai larg există gru
puri mai restrinse, cu puncte 
de vedere proprii mi se pare, 
dimpotrivă, un element pozitiv 
da natură a asigura colectivului 
clasei dinamismul care condițio
nează dezvoltarea sa, autentici
tatea existenței sale. Altceva 
trebuie combătut cu hotărire : 
tendința unor astfel de grupuri

de dr. Pelru 
guvern popular 
istorie a Romă-

6 Martie 1945
ceste condiții partidul comunist 
a subliniat răspicat că reacțiu- 
nea trebuie lovită cu forța în
tregului popor. Cind. la 24 fe
bruarie 1945, din ordinul gene
ralului Rădescu s-a tras în mul
țimea care manifesta în Piața 
palatului, vorbind în 
partidului comunist,
Pătrășcanu s-a adresat cu ho- 
tărire demonstranților : „In mo
mentul de față fiecare din noi 
este mobilizat pentru înfăptuirea 
guvernului național-dcmocrat.

numele
Lucrețiu

nul acesta (guvernul reacționar 
condus de generalul Rădescu — 
n.r.) trebuie să cadă. Guvernul 
adevărat al poporului, guvernul 
Frontului Național Democrat 
trebuie realizat imediat".

Valul de proteste care s-a de
clanșat în întreaga țară, înfie- 
rînd actul asasin de la 24 fe
bruarie 1945, a determinat demi
sia guvernului Rădescu. O dată 
cu el plecau de la cirma țării, 
părăsind scena istoriei, princi
palii exponenți ai forțelor reac-

de a se izola în mod nejustifi
cat de interesele generale, de a 
duce o „viață proprie“ la margi
nea colectivității. Oricit de deo
sebite ar fi punctele de vedere 
cu privire la organizarea vieții 
de zi cu zi a clasei, oricit 
variate interesele 
(culturale, sportive 
de contradictorii 
țile există, totuși, 
idei, o tablă de valori care sînt 
comune tuturor deoarece sint 
ale societății care ne-a formnat 
și educat. Zece, o sută, o mie 
de opinii oricit de deosebite cu 
privire Ia modalitățile mențiiie- 
rii la nivel înalt a prestigiului 
clasei prezintă totuși un numi
tor comun — mărturisită sau 
nu — dar comună tuturor elevi
lor, de a aparține unei clase 
prestigioase ca nivel de pregă
tire și de preocupări ; propune
rile, chiar contradictorii, în le
gătură cu organizarea unei ac
tivități încît să fie cit mai reu
șită, ca echipa clasei să cîștige 
meciul respectiv, ca reprezen
tanții colectivității să fie clasați 
printre primii la concursurile 
respective. In sfîrșit, poziția de 
„grup restrins“ cu privire la re
lațiile sociale, la comportamen
tul înlăuntrul și în afara școlii, 
oricit de originală s-ar dori în 
formulare și manifestare nu 
poate face abstracție de princi
piile fundamentale care 
nu numai „grupul“ de 
clasei, ci clasa însăși de 
bianța socială în cadrul căreia 
se desfășoară existența sa.

Mi-aș îngădui să dau celor 
două eleve o sugestie : să pro
pună claselor lor o discuție am
plă care să aibă tocmai această 
temă: contribuția tuturor gru
purilor clasei la elaborarea unor 
poziții și acțiuni comune 
ar avea numai de cîștigat 
confruntarea unor puncte 
vedere variate și originale, 
în raport cu obiectivele 
vin tuturor. Ceea ce unește un 
grup mai restrins de prieteni : 
o anumită poziție față de oa
meni și de faptele lor, atracția 
spre un anumit domeniu de ac
tivitate sau pur și simplu ceea 
ce marele Goethe denumea „a- 
finitățile elective“ reprezintă o 
forță care poate și trebuie să 
fie integrată în planul mai larg 
al colectivului clasei.

de 
extrașcolare 
etc.), oricit 
personalită- 

un fond de

leagă 
restul 

am-

care 
din 
de 

dar
ce re-

cîrma țării, gu- 
a trecut imediat 
și definitivarea 

principalei reforme la ordinea 
zilei — reforma agrară. în urma 
acestui act politic au fost Îm
proprietărite peste 900 000 de 
familii țărănești, reprezentind 
circa o treime din totalul popu
lației satelor. Faptul că promo
toare a reformei agrare a fost 
clasa muncitoare, in frunte cu 
partidul comunist, a avut un rol 
de seamă in înfăptuirea alianței 
muncitorești-țărănești.

Dobîndind popularitate în țară, 
avînd o largă adeziune în rin- 
durile întregului popor, guvernul 
de concentrare democrată a în
treprins o serie de măsuri care 
au avut un, puternic ecou în 
viața social-politică din Româ
nia : a inițiat refacerea econo
mică a țării, democratizarea a- 
paratului de stat, a administra
ției publice, a justiției, jandar
meriei și armatei ; a trecut la.« 
crearea de noi instituții de na
tură să contribuie la transfor
marea structurală a vechiului a- 
parat de stat și la făurirea unui 
aparat de stat nou, corespunză
tor noilor cerințe ale societății 
noastre, a promovat o politică 
de stat tinzînd la lichidarea 
oricăror acte de discriminare și 
învrăjbire națională, la asigu
rarea egalității în drepturi 
prieteniei dintre români și na
ționalitățile conlocuitoare ; 
asemenea, guvernul democrat a 
luat măsuri energice 
sporirea eforturilor 
ale țării, România 
cu toate forțele la 
Germaniei hitleriste.

Actul istoric de la 6 martie 
1945 a reprezentat un pas ho- 
tărîtor în ascensiunea României 
către o nouă etapă a dezvoltă
rii sale — etapa prefacerilor 
economice și social-politice cu 
caracter socialist.

Și

de

pentru 
de război 

participînd 
înfrîngerea

A. VASILESCU

AȚI AUZIT DE SOCIETATEA
ȘTIINȚIFICA A ELEVILOR

„ASTRONAUTICA“ ?
Henri Coandă, savant de 

renume mondial, arăta în
tr-un articol apărut în supli
mentul ziarului „Dîmbovița“ 
din decembrie 1969 că: 
„Realizarea de la Tîrgoviște 
face cinste înfăptuitorilor ei, 
iar pe mine, om de tehnică 
mă entuziasmează de-a drep
tul. Vă felicit pentru această 
realizare. Le adresez urarea 
mea de continuu succes ace
lor tineri ucenici înfr-ale tai
nei rachetelor din județul 
Dîmbovița“. O altă persona
litate, academicianul profesor 
Elie Carafoli, președinte
le Comisiei de Astronau- 
tică a Academiei R.S.R. 
adresa „toată admirația“ și 
„cele mai alese cuvinte 
de laudă îndrumătorilor a- 
cestei societăți". Cunoscutul 
academician a fost acela care 
a salutat și „Culegerea de 
probleme și întrebări de 
astronautica“, mai ales că a- 
ceasta a fost prima de acest 
fel din țară și deci a dat po
sibilitate membrilor societă
ții să cerceteze și să lucreze 
într-un domeniu în care nu 
au avut alte culegeri din 
care să se inspire. Demn de 
menționat e faptul că din 
cele 183 de probleme. 150 au 
fost create de elevii de la 
clasele speciale de matemati
că. Cuvinte de laudă pentru 
societatea „Astronautica“ a 
avut și academicianul profe
sor Caius lacob, iar revista 
„Astronautica" a primit pre
miul special pentru cea mai 
bună revistă cu profil știin
țific.

Activitatea societății și re
vistei noastre a avut ecouri 
șt peste hotare. Revista „Mo- 
delăr" din R.S. Cehoslovacă 
menționează în nr. 1 din 1972 
că revista „Astronautica" 
este a doua din lume, după 
revista americană „Modelor 
Rochety” (care este o revistă 
a presei centrale). Prezentată 
la Conferința europeană „Ti
neretul și Cosmosul" ce a 
avut loc la Paris între 23—27 
februarie 1972, revista 
tră a fost primită cu 
interes.

Rezultatele activității
tre se văd și din recorduri
le sportive obținute la con
cursurile naționale și inter
naționale... Astfel, din 18 re-

noas- 
viu

noas-

12 sînt ale

septembrie 
in orașul 

născut ra-

corduri naționale, 
tîrgoviștenilor.

Intre 28—30 
1973 a avut loc 
nostru, unde s-a
chetomodelismul românesc și 
unde am văzut aduse în pri-l£ 
mele titluri de campioni șiv -> 
recordmeni mondiali în acest 
nou sport, primul concurs in
ternațional de rachetomodele 
organizat. în țara noastră. Re
prezentanții societății noastre 
au evoluat frumos, ocupînd 
locuri de frunte: la proba de 
Straner, locul 1 a fost ocupat 
de un elev al liceului nostru 
— Mărgărit. Marius (98 s) ; 
la proba de Rachetoplane 2,5 
n B s-a clasat pe locul I un 
elev al Liceului nr. 2 din lo
calitate ; un alt loc întii, de 
data aceasta la proba de Du
rată cu parașuta, a fost ocu
pat. de un alt reprezentat al 
„Astronauticii“ Buco Costel 
(327 s). Analizînd cele 4 pro
be, am putut constata cu 
mîndrie că două din primele 
3 locuri pe echipe la rachete 
clasice au revenit reprezen
tanților societății noastre ast
fel: 1) „Astronautica" B; 2) 
„Bulgaria" ; 3) „Astronauti
ca" C. Un alt frumos succes 
în această competiție a fost 
dobîndit de elevul Diaco- 
nescti Longin 
Machete de 
pct.) iar pe echipe,

la proba de 
rachete (838 

, , clasa
mentul la această probă ară
ta încă 2 locuri fruntașe ocu
pate de tîrgovișteni ; 1 Bui- 
paria ; 2 „Astronautica“ A ; 
3 ..Astronautica“ B.

Succesele colegilor noștri 
de la „Astronautica" în acest 
concurs ne-au făcut să fim 
mîndri în primul rînd pe noi, 
cei ce învățăm acum pe băn- 

„lon Heliade. 
din Tîrgoviște. 

și cîstigă 
lor colegii 
membri ai 

tehnico-ftiinfifice

cile Liceului 
Rădulescu"

Ce au cîștigat 
prin activitatea 
mei de liceu. 
Societății i 
„Astronautica", nu sînt nu
mai trofeele concursurilor la 
care au participat. Toți, atît 
cei care au ocupat locuri de 
frunte la diferite concursuri, 
cit si ceilalți membri ai so
cietății, au învățat să mun
cească, îmbinînd cunoștințele 
din mai multe domenii.

LIDIA PETRESCU, 
elevă, Tîrgoviște 

Subredacția „Paginii elevului"
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TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România a trimis președintelui Con
siliului Redeșteptării Naționale al Republicii Ghana. colonel 
IGNATIUS KUTU ACHEAMPONG, următoarea telegramă:

CONFERINȚA NAȚIONALĂ 
A VÎNĂTORILOR

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

PRIMIRE LA PREȘEDINTELE

CONSILIULUI DE MINIȘTRI

Șl PESCARILOR SPORTIVI

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit marți după-amiază pe 
trimisul extraordinar și minis
trul plenipotențiar al Republi
cii Federative a Braziliei la

București. Federico Carlos Car
nauba, într-o vizită protocolară 
de prezentare.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, a luat parte Nicolae 
Ghenea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Conferința pe țară a asocia
țiilor vînătorilor și pescarilor 
sportivi, ale cărei lucrări se vor 
desfășura la Constanța in zilele 
de 8 și 9 martie a.c., antici
pează o dezbatere rodnică, care 
va încununa activitatea celor 25 
de ani de existență a acestei 
forme organizatorice. Ea are loc 
in nota de responsabilă anga
jare creată de atmosfera anu
lui jubiliar 1974. în acest pă
trar de veac, vinătorii și pesca
rii sportivi au activat susținut 
pentru înfăptuirea politicii par
tidului și statului pe linia o- 
crotirii și dezvoltării faunei ci
negetice și piscicole a țării. 
S-a realizat o gospodărire mai 
rațională și eficientă a patri
moniului cinegetic, s-au creat 
condiții mai bune pentru prac
ticarea vinătorii și pescuitului 
sportiv de către oamenii mun
cii. Numărul membrilor cuprinși 
în cele 39 asociații județene și 
6 din Capitală — cu 121 filiale 
— înregistrează la sfîrșitul anu
lui 1973 cifra de aproape 200 000. 
Datorită eforturilor acestora in 
sensul asigurării condițiilor op
time de dezvoltare a vînatului 
și peștelui, populării și repopu
lării fondurilor cu cele mai va

loroase specii, combaterii dăună
torilor, îmbunătățirii organizării 
și practicării vînatului și pes
cuitului sportiv, extinderii bazei 
materiale a pescuitului, dezvol
tării activităților economice etc. 
au fost obținute rezultate me
ritorii. în confruntările interna
ționale vinătorii și pescarii ro
mâni au cules laurii victoriilor 
invidiate de. orice participant la 
această fascinantă „probă“, si
tuată la granița dintre o tradi
țională activitate umană și plă
cerea competiției sportive. La 
expoziția internațională de la 
Budapesta (1971), de pildă, din 
505 trofee prezentate de țara 
noastră, s-au obținut 499 
medalii de aur, 5 de ar
gint, una de bronz, pre
cum și trei premii pentru tro
fee record mondial (la urs. rîs 
și capră neagră). Aceleași suc
cese au evidențat activitatea 
pasionaților vînători și pescari 
în anii următori la expozițiile 
internaționale de la Torino : 5 
diplome de onoare. 50 medalii 
de aur și 6 de argint (1972) și 
65 medalii de aur, 11 de argint 
(1973).

V. RĂVESCU

în fiecare marți, timp de 30 
de săptămîni, in cadrul Muzeu
lui Național de istorie a R.S.R.“ 
au loc 30 de intilniri ale tinere
tului cu veterani ai războiului 
antifascist, participanți la insu
recția armată, activiști de partid 
și de stat. Marți, 5 martie, a a- 
vut loc cea de a IV-a întilnire 
intitulată „Anul 1947“.

IN INTIMPINAREA 
ZILEI DE 8 MARTIE

• în aceste zile în localitățile 
Tg. Jiu, Motru. Tg. Cărbunești 
și Ticleni din județul Gorj se 
desfășoară ..Săptămina filmului 
pentru femei“, acțiune organi
zată în cinstea zilei de 8 Mar
tie de către Comitetul județean 
al femeilor în colaborare cu în
treprinderea județeană cinema
tografică. Cu acest prilej, pe 
ecranele cinematografelor din 
localitățile respective rulează 
filmele „Gioconda fără surîs“, 
„Dragoste lungă de o seară“, 
..Femeile“, „Drum în penum
bră“. (VASILE CRĂCIUN)

• Comisia județeană de femei 
Brăila în colaborare cu Comi
tetul județean al U.T.C., comi
tetul județean al sindicatelor și 
inspectoratul școlar au organi
zat un festival sportiv al fete
lor. La startul intrecerilor s-au 
aliniat peste 1 500 de eleve din 
școlile generale și liceele muni
cipiului Brăila. Peste 2 000 de 
spectatori au aplaudat ansam
blurile de gimnastică, dansurile 
moderne, gimnastica acrobatică, 
alergările, ștafetele aplicative și 
alte jocuri sportive care au con
stituit, un spectacol inedit pen
tru municipiul Brăila. (TRAIAN 
ENACHE)

Consiliul elevilor din munici
piul Ploiești a organizat un 
schimb de opinii cu factorii de 
conducere din internatele șco
lare, îndrumătorii U.T.C., mem
brii echipelor de control obștesc 
privind întărirea spiritului gos
podăresc. ridicarea conținutului 
activităților educative desfășu
rate in rindul elevilor căminiști. 
Cu acest prilej s-a dat „startul“ 
unui interesant concurs : „Cel 
mai îngrijit internat școlar cu 
cea mai bogată activitate educa
tivă“.

EMIL MIHAI

Marți dimineața, a plecat în 
Republica Arabă Egipt, tovară
șul Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, pentru a participa la fes
tivitățile de inaugurare a Fabri
cii de produse sodice El-Mex de 
la Alexandria, obiectiv construit 
In cooperare cu țara noastră. De 
asemenea, tovarășul Gheorghe 
Rădulescu va participa la des
chiderea Tirgului internațional 
de la Cairo.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost prezenți Paul Ni- 
culescu-Mizil. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Nicolae 
Ghenea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Radu Con- 
stantinescu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de co
laborare și cooperare economică 
și tehnică, alte persoane oficiale.

La Palatul Marii Adunări Na
ționale, la 5 martie a avut loc 
adunarea generală a membrilor 
Grupului român al Uniunii in
terparlamentare. Lucrările au 
fost prezidate de deputatul Cor- 
neliu Mănescu, președintele 
grupului.

Pe ordinea de zi au figurat : 
darea de seamă asupra activită
ții Grupului interparlamentar 
român pe anul 1973 ; Informare 
asupra sesiunii interparlamenta
re, care va avea loc la Bucu
rești între 15 și 20 aprilie a.c.

Deputății au dezbătut o serie 
de probleme in legătură cu pre
gătirea sesiunii din primăvară a 
Uniunii Interparlamentare și au 
aprobat măsurile necesare.

în cadrul relațiilor de colabo
rare dintre Consiliul Național al 
Organizației pionierilor din Ro
mânia și federația „France et 
Tranches camarade«“, între 24 
februarie și 5 martie, un grup 
de educatori din Franța au efec
tuat un schimb de experiență 
in țara noastră.

în zilele de 4—5 martie a avut 
loc sesiunea anuală de referate 
științifice a Institutului de cer
cetări pentru cereale și plante 
tehnice de la Fundulea, în ca
drul căreia au fost prezentate 
unele rezultate ale cercetărilor 
în domeniul ameliorării cereale
lor și plantelor tehnice. pre
cum și al tehnologiilor de cul
tivare.

Au fost subliniate. între al
tele. rezultatele obținute în 
crearea hibrizilor de floarea- 
soarelui, rezistentei, care dau 
prod cții sporite și semințe cu 
un lonținut ridicat de ulei.

Au fost prezentate, de aseme
nea, linii androsterile de lucer
na utilizate în obținerea hibri
zilor simpli și dubli cu capaci
tate superioară de producție și 
conținut ridicat de proteină.

La încheierea sesiunii, parti- 
cipanții au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU.

AL 8-LEA CAMPIONAT 
MONDIAL DE HANDBAL 

ROMÄNIA-DANEMARCA
20-11 [9-1]

Cel de-al 8-lea campionat 
mondial masculin de handbal a 
continuat, după o zi de repaus, 
în diferite orașe din R.D. Ger
mană. cu meciurile grupelor 
semifinale, la care participă opt 
echipe calificate din prelimi
narii.

în „Palatul Sporturilor“ din o- 
rașul Halle, peste 4 000 de spec
tatori au urmărit meciul din ca
drul grupei A dintre selecționa
tele României și Danemarcei. în- 
tilnirea s-a încheiat cu scorul 
de 20—11 (9—1) in favoarea
handbaliștilor români. Selecțio
nata României a avut o primă 
repriză foarte bună, datöritä 
unui joc sigur în apărare și a 
unor acțiuni de atac dirijate cu 
măestrie d; Cristian Gațu. Jo
cul pozițional a alternat cu con
traatacuri rapide și combinații 
subtile incheiate cu aruncări 
precise la poartă.

Timp de 21 de minute danezii 
nu au reușit să înscrie niciun 
gol în poarta apărată de Cornel 
Penu. In acest interval, jucăto
rii români au înscris goluri spec
taculoase prin Birtalan, Stockl, 
Licu și Gunesch.

în prima parte a reprizei se
cunde, echipa română păstrează 
inițiativa și se detașează treptat, 
avind in minutul 52 un avantaj 
de 13 goluri: 19—6. în finalul 
meciului handbaliștii danezi 
marchează o revenire puternică, 
reușind să înscrie cinci goluri. 
Scorul întîlnirii este pecetluit de 
Gunesch, care în ultimul minut 
înscrie cel de al 20-a gol al for
mației române.

Cu această victorie, echipa 
României se instalează pe pri
mul loc în grupa semifinală A, 
totalizind 4 puncte și un gola
veraj de plus 13, situație care-i 
acordă șanse de calificare în fi
nala campionatului. Aceasta, în- 
trucit, principala sa contracan
didată din grupa respectivă, e- 
chipa Cehoslovaciei, a pierdut 
cu scorul de 16—19 (6—11). par
tida susținută la Karl Marx- 
Stadt cu formația Poloniei.

Iată clasamentul grupei A: 
1. România 4 puncte (38—25); 2. 
Cehoslovacia 2 puncte (32—31); 
3 Polonia 2 puncte (33—34); 4. 
Danemarca zero puncte (23—36).

în ultima etapă a grupei se

mifinale A. joi 7 martie, se vor 
disputa următoarele partide: Ro
mânia—Cehoslovacia (la Schwe
rin) și Polonia—Danemarca (la 
Karl Marx-Stadt).

Ieri la Magdeburg (grupa se
mifinală B) in col mai disputat 
meci al zilei, selecționata Iu
goslaviei, deținătoarea titlului 
olimpic, a întrecut cu scorul de 
18—15 (11—8) echipa U.R.S.S. în 
celălalt joc al grupei, la Schwe
rin, reprezentativa R.D. Germane 
a învins cu scorul de 17—10 
(10—4) formația Ungariei. Echi
pa care se va califica în finală 
va fi decisă de meciul dintre 
formațiile Iugoslaviei și R. D. 
Germane.

Iată clasamentul grupei semi
finale B: 1. Iugoslavia — 4 punc
te; 2. R.D. Germană — 3 puncte; 
3. U.R.S.S. — 1 punct; 4. Un
garia — 0 puncte.

• Campionatele mondiale de 
patinaj artistic au început la 
„Olympiahalle“ din München cu 
exercițiile impuse in proba in
dividuală masculină.

Primul loc în clasament este 
ocupat de Jan Hoffmann (R.D. 
Germană) — 76,24' puncte, ur
mat de Serghei Volkov (U.R.S.S.) 
— 75,44 puncte și Vladimir Ko
valev (U.R.S.S.) — 72,31 punc
te. Concurentul român G. Faze- 
kas ocupă locul 17, cu 61,41 
puncte.

La întreceri participă 26 de 
sportivi din 22 de țări.

• Proba feminină de 10 km 
fond, din cadrul concursului in
ternațional de schi — probe nor
dice de la Lahti (Finlanda), a 
fost ciștigată de campioana mon
dială Galina Kulakova. Cunos
cuta schioară sovietică a reali
zat timpul de 34'17"6/1O. fiind ur
mată de compatrioata sa Zinai
da Amosova — 34’28"4/10 și ceho
slovaca Alena Bartosova — 
34’53"l/10.

e A 36-a ediție a concursului 
internațional de patinaj viteză 
pentru „Premiul S. M. Kirov“ 
a fost ciștigată. la masculin, de 
sportivul sovietic Aleksandr Ce- 
kulaev cu 182,290 puncte. L-au 
urmat compatrioții săi Kurgun 
și Kuzmenko. Patinatorul român 
Gh. Pop a ocupat locul 22.

La feminin, victoria a revenit 
sportivei sovietice Galina Niki
tina — 197,216 puncte, secunda-

tă de Sivkova, ciștigătoarea pro
bei de 3 000 m. în această cursă, 
reprezentanta româncă Liana 
Cardaș s-a situat pe locul 20.

La concurs au luat parte ti
neri sportivi din Polonia. R.D. 
Germană. Cehoslovacia, Româ
nia și U.R.S.S.

• „Cupa Europei" la schi a 
programat la Zwiessel (R. F. 
Germania) o nouă probă mas
culină de slalom special. în care 
victoria a revenit sportivului

austriac Manfred Wallinger cu 
timpul de 83”68/100.

Situația în clasamentul indi
vidual masculin al „Cupei Eu
ropei“ se prezintă astfel : 
1. Christian Witt-Doering (Aus
tria) — 132 puncte ; 2. Josef 
Loidl (Austria) — 114 puncte ; 
3. Giulio Corradi (Italia) — 103 
puncte.

• Cea de-a 27-a ediție a tra
diționalei competiții cicliste 
„Cursa Păcii“ stîrnește un viu 
interes în rîndurile rutierilor a- 
matori. Pînă în prezent au con
firmat participarea 16 echipe, 
reprezentînd Austria. Belgia, 
Cuba. Franța. Italia, Danemarca, 
Olanda, U.R.S.S.. Iugoslavia. 
România. Bulgaria, Anglia, Un
garia, R.D. Germană, Cehoslova
cia și Polonia.

• In ultima zi a concursului 
internațional de înot de la Bre
men (întrecerile s-au desfășurat 
în bazin de 25 m), sportiva ame
ricană Lynn Colella a termi
nat învingătoare in două probe : 
100 m bras in l'14"90/100 și 
200 m fluture în 2'18"23/100. 
Campionul sovietic Nikolai Pan
kin a ciștigat proba de 100 m 
bras cu timpul de 1'04“39/100.

Alte rezultate : masaculin : 
200 m spate : Klaus Steinbach 
(R. F. Germania) — 2'08“95/100 
(nou record național) : 200 m
fluture : Brian Brinkley (An
glia) 2’03“86/100 ; feminin : 400 m 
liber : Heather Greenwood
(S.U.A.) — 4’20“67/100 : 100 m
spate : Enith Brigitha (Olanda) 
— 1’06“35/100.

• Astăzi la Köln, in sferturile 
de finală ale „Cupei U.E.F.A.“ 
la fotbal, se întîlnesc echipele 
F. C. Köln și Tottenham (An
glia). Jocul va fi condus de ar
bitrii români Gh. Limona (la 
centru). G. Bîrsan și N. Petri- 
ceanu (tușieri).

• Campionul mondial de box 
la categoria „mijlocie“ argenti
nianul Carlos Monzon, în vîrstă 
de 31 de ani, a anunțat oficial 
că nu renunță la activitatea com- 
petițională în acest an. Monzon 
își va pune titlul în joc la mij
locul lunii iunie în fața colum
bianului Rodrigo Valez, neînvins 
în carieră.

„De la mama am moștenit 
neliniștea, dorul de a duce 
mai departe cintul ialomi- 
țean“. Așa mi s-a recoman
dat Emil Mihai, elev in anul 
IV la Liceul pedagogic din 
Slobozia. Cile aplauze a pri
mit ? Imposibil de totalizat. 
La Festivalul „Tismana ’72“ 
obține locul II ; la Festivalul 
folcloric de la Brăila „Tinere 
speranțe *72 “, locul I. In 
același an, premiul III la fa
za zonală finală a concursu
lui interliceal de Ia Brăila. 
Anul 1973 este și el generos 
cu tînărul rapsod. Premiul I 
și trofeul festivalului „Floa
rea de pe Bărăgan“ ediția I 
— Slobozia, premiul Liceului 
Rucăr la Festivalul „Floarea 
de stîncă“, premiul II Ia fes
tivalul „Pe plaiuri teleormă- 
nene“ — Alexandria. Un pal
mares care înseamnă stră
danie, pasiune, ore dăruite 
cîntului popular. Și acestea 
înseamnă doar o parte din 
preocupările lui Emil Mihai. 
elevul stimat de colegi și 
colectiv. (LIBIA POPESCU).

MIERCURI. 6 MARTIE 1974

Am aflat că. in sfîrșit, între- 
prindeiea de antibiotice Iași va 
avea um cămin de nefamiliști 
propriu. Investiția și documen
tația au fost aprobate, amplasa
mentul de asemenea. Termen de 
dare in exploatare : finele anu
lui 1974. Numai că acest cămin 
se va construi intr-un viitor 
cartier de blocuri, in marginea 
lașului, cartier, a cărui ampla
sare vă începe abia la începu
tul anului viitor. Deci, tot la 
începutul anului viitor vor fi 
extinse conductele de canalizare, 
de apă termică și liniile elec
trice. Logic, nu ? Dar ce se va 
întîmpla cu cei 320 de tineri și 
tinere de la I.A.I. care mai păs
trează convingerea că viitorul an 
îl vor întimpina intr-un cămin 
al întreprinderii ? (P. PAVEL)

18.45) , FRUCTELE MÎNIEI (ora
20.45) . rulează la Cinemateca
„Union".

PROPRIETARII : Scala (orele 
9.30 : 11.45 : 14 ; 16.30 ; 18.45 : 21). 
Central (orele 9.15: 11,30; 13 45; 16; 
18.15; 20.30). Modern (orele 9:
11,15; 13.30: 16: 18.15: 20,30).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP : Fes
tival (orele 9; 11.15: 13.30: 16:
18.30: 21).

ClNTECUL NORVEGIEI : Sala 
Palatului (orele 17 : 20.30), Lucea
fărul (orele 9: 12 30: 16; 19.30),
Capitol (orele 9,15: 12.30; 16.15:
19,30).

TRENUL SPRE STATIA „CE
RUL" : Lumina (orele 9; 11.15:
13.30: 16: 18.30; 20.45).

FANTASTICA AVENTURA A 
LUT NEPTUN" ■ București (orele 
8,45 ; 11 ; 13.15 : 16 ; 18.30 ; 21), Fa
vorit (orele 9.15; 1130; 13 45: 16: 
18 15: 20 30)

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE PENTRU COPII : Doina
(orele 9,45: 11.15).

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROB1NSON CRUSOE : Doina 
(orele 12.30; 14.30; 16 45).

ANTONIU ȘI CLEOPATRA t 
Doina (ora 19.15).

CIDUL : Patria (orele 9; 12.45: 
16.30; 20.15).

NU TRIȘA, DRAGA t Lira (orele

15,30; 18: 20.15). Moșilor (orele 9; 
11.15: 13.30; 16: 18,15: 20.15).

CHEMAREA STRĂBUNELOR : 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13.30: 16; 
18,15; 20.30). Gloria (orele 8.45: 
11,15; 13.30; 15.45; 18.15: 20,30).
Aurora (orele 9; 11.15: 13 30: 15.45: 
18 : 20,15).

DINCOLO DE NISIPURI : Co- 
trocent (orele 14; 16: 18; 20).

JUDO : Victoria (orele 9: 11.15; 
13.30; 16; 18 15; 20.30).

ÎNTOARCEREA LUI MAGE
LLAN : Volga (orele 9; 11,15; 13.30; 
15.45: 18: 20.15)

AURUL NEGRU DIN OKLAHO- 
MA : Melodia (orele 9; 11.15; 13.30; 
16; 18,30: 20 45) Buzești (orele 9; 
11.15; 13.30; 16; 18,15; 20.30). Fla
mura (orele 9: 11.15: 13.30: 16; 
18.15: 20.30).

VERONICA SE ÎNTOARCE : 
Crîngași (orele 16; 18).

OMUL CU CREIERUL TRANS
PLANTAT : Grlvița (orele 9; 11 15; 
13 30: 16: 18.15: 20.30).

COJOCELUL FERMECAT : Mun
ca (ora 16).

SĂPTĂMINA NEBUNILOR : 
Munca (orele 18 : 20).

JOE KID : Dacia (orele 9; 11,15: 
13.30: 16; 18.15: 20.30). Floreasca
(orele 15.30: 18: 20.15).

TRECĂTOARELE IUBIRI : Arta 
(orele 15,30; 18; 20.15)

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE : 
Drumul Sării (orele 15.30; 18;
20.15). Gluleștl (orele 15.30: 18;
20.15). Flacăra (orele 9: 11.15:
13.30; 15.45; 18; 20,15).

COLOANA DE LA MIEZUL 
NOPTU : Popular (orele 15.30: 18:
20.15) .

MARELE VALS : Pacea (orele 
15.30; 19).

DOSARE DE MULT UITATE 1 
Ferentari (orele 15,30; 18; 20.15).

AVENTURA LUI DARWIN : în
frățirea (orele 15.30: 18; 20,15).

OAMENII DE PE ..FLAMINGO“! 
Unirea (orele 16; 18).

LUNA FURIOASĂ : Unirea (ora
20.15)

MISrUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK : Cosmos (orele 
15.30: 18- 20 15)

VAGABONDUL : Bucegl (orele 
10: 15,30; 19).

CERCUL : Vitan (ora 15.30).
I.OVE STORY : Vitan (orele 18;

20.30) .
INSULA MISTERIOASA : Raho

va : (orele 13,30 ; 18 ; 20,15).
TRIMESTRUL V : Progresul (ora

15.30) .
ULTIMELE ȘASE MINUTE ! 

Progresul (orele 18; 20.15)
CEI TREI MUȘCHETARI (orele 

14.30; 16.30). KING-KONG (ora

PROGRAMUL III
9,00 Știri. 9,05 Incognito _ pro

gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : ..PATRIE, CRE
DINȚA MEA" de Dinu Stelian 
10,00 Merldian-club. 11.00 Profil 
pe portativ : Dinu Lipatti. 11.30 
Variațiuni simfonice. 12,00 Știri. 
12,05 Muzică de operă. 12,55 Me
lodia zilei. 13.00 închiderea emi
siunii de dimineață. 17.00 știrile 
după-amiezii. 17,05 Alo. Radio ! — 
muzică ușoară la cerere. 18.00 
Șapte zile, șapte arte. Arte Plasti
ce. 18.10 Dublu recital : Sheila șt 
Cornel Constantinii! 18,55 Melo
dia zilei. 19,00 In direct... din co
muna 30 Decembrie — Ilfov. 19,30 
Știri. 19,35 Casa de discuri 
„Turnabout". 20 00 Jurnale șl me
morii . DELACROIX. 21.00 Radlo- 
fono-rama — muzică ușoară 
românească 22.00 Radiojurnal. 
Buletin meterologic. Sport. 22,30 
Melodia zilei. 22,35 Vedete ale mu
zicii ușoare. 23,15 Poetica : Theo- 
dor Balș. 23,20 Aspecte structurale 
în muzica românească contem
porană. 23.55—24,00 Ultimele știri.

• în comuna însurăței — ju
dețul Brăila — a avut loc un 
schimb de experiență intre ac
tivele U.T.C. de la Uzinele „Pro
gresul“. Combinatul de fibre ar
tificiale. Laminorul și comitetul 
comunal al U.T.C. • La Tăbăcă- 
ria din Corabia 180 de tineri au 
realizat în 10 zile, o producție 
suplimentară în valoare de 
120 000 lei • Tinerii din județul 
Sălaj au curățat tn timpul liber, 
In decursul unei săptămini, 5 000 
ha pășuni, au transportat și îm
prăștiat îngrășăminte naturale 
pe 500 de ha. • In județul 
Caraș-Severin s-au declanșat lu
crări de împăduriri și plantări 
de pomi fructiferi pe 50 ha • 
140 de elevi de la Școala de șo
feri din Ilia și de la liceul din 
localitate au curățat 14 ha pă
șuni aparținind C.A.P. lila. Ei 
au defrișat in cadrul C.A.P. 
Brîznic arboret pe o suprafață

de 2 ha • Siderurgiștii hune- 
doreni au expediat oțelăriilor și 
altor unități beneficiare a 5000-a 
tonă de fontă realizată peste 
sarcinile de plan • Pionierii din 
județul Argeș participă la o am
plă acțiune închinată aniversă
rii a 25 de ani de la înființarea 
primelor detașamente de pio
nieri. intitulată „Mlădițele Ar
geșului în ritmurile unui sfert 
de veac pionieresc“ • în cartie
rul „1 Mai" din Tg. Jiu a înce
put construirea unui nou spital 
cu policlinică • La Exploatarea 
minieră „Vulcan“ s-a sărbătorit 
„Ziua brigadierului“. Fruntașilor 
li s-au inmînat trofeul „Lampa 
minerului“ o La I.A.Ș. Sere 
Codlea a avut loc balul florilor, 
prilej cu care ferma nr. 4 a pri
mit titlul de colectiv fruntaș pe 
anul 1973 o Cercul „Prietenii 
filmului“ de pe lingă Casa de 
cultură a elevilor și studenților 
din Pitești a organizat o întîlni- 
re a tinerilor cu regizorul și 
scenaristul Francisc Munteanu, 
compozitorul Temistocle Popa și 
alți invitați. (De la corespon
denții noștri : V. Marian, Va- 
sile Moroșan. Valeriu Bârgău, 
V. Adina, Vasile Crăciun, Va- 
sile Radu).

teta

RODNICĂ EXPEDIȚIE A 
„CUTEZĂTORILOR"

Agenția de turism pentru ti
neret, constituită recent pe lin
gă Comitetul județean Ialomița 
al U.T.C., se prezintă cu o bo
gată activitate turistică. Itinera- 
riile cele mai solicitate sint în 
stațiunile montane de pe Valea 
Prahovei și zona Brașovului, în 
Capitală. Paralel cu aceste ex
cursii, ai căror beneficiari sint 
mai ales tinerii din întreprin
derile, instituțiile și școlile din 
județ, agenția din Slobozia, in 
colaborare cu U.J.C.A.P., între
prinde excursii și oferă bilete 
la odihnă tinerilor cooperatori 
fruntași în producție. în aceste 
zile, circa 50 de tineri de la 
diverse unități C.A.P. petrec 
zile minunate de odihnă la Iz- 
voru Mureșului și Bușteni.

ARHEOLOGIE
Excavatoriștii Ion Roman și 

Victor Popa au descoperit cu o- 
cazia lucrărilor de amenajare la 
Schela, fragmente ceramice, o 
vatră și alte obiecte datind de 
aproape 2 000 de ani, cu care 
Muzeul județean de istorie din 
Galați și-a îmbogățit colecția. 
Cea mai importantă descoperire 
este o amforă, perfect conser
vată. cuprinzind apă și un ma
terial viscos., Analiza efectuată 
de prof*  dr. Mireea Leonte și 
șeful laboratorului catedrei de 
chimie a Facultății de industrie 
alimentară din Galați. Ilie Ma- 
rinescu, a identificat in mate
rialul viscos, ulei de măsline 
carbonizat de timp. (VASILE 
CABURGAN).

Meteorologul TAMARA 
LIMBAȘANU ne comunică : 
vremea rămine închisă, vor 
cădea precipitații temporare 
sub formă de ploaie, lapoviță 
și ninsoare in jumătatea de 
sud-vest a țării. In celelalte 
zone precipitațiile vor fi izo
late. La munte — ninsoare. 
Vint cu intensificări în cîm- 
pia de sud-vest a țării și în 
zonele muntoase. Tempera
turile maxime vor oscila în
tre 0 și -|-8 grade, minimele 
între —5 și +5 grade. Izolat 
— condiții pentru polei.

La București, temporar, 
precipitații sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare. 
Vintul va prezenta intensifi
cări din sud-estul țării. Tem
peratura maximă de 2 și 4 
grade, minima de —1 și +1 
grade.

Redactorul rubricii : 
LIDIA POPESCU

România- 
iilm 

prezintă 
o producție a stu
diourilor cehoslovace

regia : Karel Kachyna 
cu : Zena Smrckova, 

Michal Vavruska, Jo

sef Koza, Alena Proc- 

hazkova
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în vara anului 1973, Goa
gă Paula, din Ploiești, str. 
Rapsodiei nr. 8, ți-a cumpă
rat un frigider. Cu acea o- 
cazie lucrătorii din unitatea 
comercială respectivă au 
sfătuit-o să încheie o asi
gurare pentru bunurile din 
gospodărie (in care intra și 
frigiderul recent cumpărat), 
ceea ce a și făcut. Asigu
rarea s-a încheiat pe loc, în 
magazin, Goagă Paula asi- 
gurîndu-și bunurile din gos
podărie pentru suma de 
10.000 de lei, costul acestei 
asigurări fiind de 20 de lei.

La 30 octombrie a ace
luiași an, în urma unei ex
plozii de gaze produsă la 
locuința asiguratei, nume
roase bunuri din casă i-au 
fost distruse. Făcînd uz de 
asigurarea incheiată, tov. 
Goagă Paula a primit de la 
A.O.A.S. o despăgubire de 
10 000 de lei. Bunurile dis
truse de incendiu au valo
rat mai mult cu cîteva mii 
de lei, dar tov. Goagă în
cheiase asigurarea numai 
pentru 10 000 de lei. Dacă 
încheia asigurarea pentru 
întreaga valoare a bunuri
lor din gospodărie, primea

CE ÎNSEAMNĂ PREVEDEREA
despăgubire integrală. Dar 
e bine și-așa !

MANDAT SALVATOR
Tattpal Gheza din Poiana 

Țapului, la 22 februarie 
1973, și-a asigurat bunurile 
din gospodărie pentru suma 
de 30 000 de lei, plătind cu 
60 de lei costul asigurării. 
La 10 decembrie 1973, un 
incendiu s-a iscat în urma 
unei defecțiuni la coșul so
bei. Gospodăria i-a fost 
mistuită. Pe baza acestei 
asigurări, A.D.A.S. i-a tri
mis, prin mandat poștal, o 
despăgubire în sumă de 
13.768 lei.

UNDE-I UNUL, NU-I 
PUTERE I

Nu demult, la căminul 
cultural din comuna Plopu, 
jud. Prahova cetățenii au 
asistat la o scenă care 
nu era deloc străină de 
ideea și de avantajele uni
rii oamenilor. Intr-un ca
dru festiv, A.D.A.S. a plătit 
cetățeanului Săndulescu Ion, 
din acea comună, suma de 
20.000 de lei, drept despă
gubire pentru bunurile

distruse de incendiul ce iz
bucnise în casa sa în noap
tea de 9 ianuarie 1974, ca 
urmare a unui scurt circuit. 
Săndulescu Ion încheiase la 
15 august 1973 o asigurare, 
cu ocazia unor cumpără
turi făcute la O.C.L. Mobila. 
Paguba provocată de in
cendiu a fost mai mare 
(peste 30.000 de lei), dar 
cum tovarășul Săndulescu 
Ion a încheiat asigurarea 
numai pentru 20.000 de lei, 
a primit asigurarea numai 
in limita acestei sume.

Această plată avea să 
sublinieze foarte clar că, 
în toate împrejurările, mo
bilizarea eforturilor unei 
mase mari de oameni are 
efecte salutare pe multiple 
planuri. însăși asigurarea 
nu este altceva decît fron
tul oamenilor uniți în fața a 
tot felul de primejdii, adică 
o operație de întrajutorare 
financiară.

NUMAI CU O ZI MAI 
ÎNAINTE...

...adică la 23 ianuarie 
1974, alt prahovean pe 
nume Chițu Ștefan, din ora

șul Breaza, str. 30 Decem
brie nr. 186, primea de la 
A.D.A.S. suma de 12.500 de 
lei în următoarele împreju
rări : motociclist pasionat, 
tovarășul Chițu Ștefan s-a 
înscris ca membru în aso
ciația sportivă din Poiana- 
Cîmpina. în această calitate 
el a participat la concursul 
internațional de motocros, 
care a avut loc la 2 sep
tembrie 1973 în orașul Aja- 
ka, R. P. Ungară. înainte 
însă ca acesta să plece la 
concurs, asociația sportivă 
a încheiat la A.D.A.S., pen
tru Chițu Ștefan, o asigura
re facultativă de răspunde
re civilă și de accidente 
în legătură cu utilizarea 
motociclurilor la întreceri. 
La concurs, motociclistul 
Chițu a avut un accident, 
in urma căruia a rămas cu 
o invaliditate permanen
tă parțială, pentru care 
A.D.A.S. i-a plătit suma a- 
rătată mai sus.

NU VA ÎNCREDEȚI
IN STELE !

Cind ni se propune să 
încheiem o asigurare, noi,

deseori, șovăim. Sintem, în 
mod nejustificat, prea op
timiști, prea încrezători în... 
steaua noastră ! Ne gîndim 
că vom lua toate măsurile 
de prevedere și că, de a- 
ceea, nimic rău nu ni se 
poate întîmpla. Dar ne înșe
lăm. Oricît ne-am sili sînt 
totuși multe scăpări de a- 
tenție în comportarea noa
stră. Iar uneori, în ciuda 
măsurilor noastre de preve
dere, totuși survin întîm- 
plări nefaste cărora nu ne 
putem împotrivi. N-am pu
tea spune că nu este înțe
lept omul care învață din 
propriile-i pățanii. Dar mai 
înțelept este cel care înva
ță din pățaniile altora. Din 
exemplele de mai sus este 
cazul să tragem învățămîn- 
tul : să nu ne încredem in 
stele, ci în propriile noastre 
măsuri de precauție ; că, 
deci, este un lucru foarte 
însemnat să încheiem la 
A.D.A.S. asigurări pentru 
viață și pentru bunurile 
noastre.

Pentru încheierea asigură
rilor, ne putem adresa res
ponsabililor A.D.A.S. din 
unitățile socialiste, agenți- 
lor și inspectorilor de asi
gurare sau oricărei unități 
teritoriale A.D.A.S.



O.N.U

Pregătiri pentru 
Conferința mondială 

a populației 
de la București

La sediul Organizației Nați
unilor Unite din New York, 
s-au deschis, luni, lucrările ce
lei de-a treia sesiuni extraordi
nare a Comisiei populației, or
ganism interguvernamental în
sărcinat cu organizarea Confe
rinței mondiale a populației, 
care va avea loc la București, 
în perioada 19—30 august a.c.

La deschiderea sesiunii, An
tonio Carrillo-Flores (Mexic), 
secretarul general al Conferin
ței mondiale a populației, a in
format asupra pregătirilor a- 
cestei reuniuni și a adus un 
cald omagiu guvernului Repu
blicii Socialiste România pen-

„Rolul femeii 
in domeniul 

populației 
si al dezvoltării“ 

•>

La New York și Airlic 
(Virginia) s-au desfășurat lu
crările forumului internațio
nal asupra „Rolului femeii 
în domeniul populației și al 
dezvoltării“. La lucrări, or
ganizate sub auspiciile Na
țiunilor Unite și ale unor or
ganizații neguvernamentale, 
au participat delegații din 
100 de state membre ale 
O.N.U., între care și Româ
nia.

Prezentînd poziția țării 
noastre asupra problemei a- 
flate în dezbatere, Yolanda 
Eminescu, director adjunct al 
Institutului de cercetări ju
ridice aT Academiei de știin
țe sociale și politice a Repu
blicii Socialiste România, a 
subliniat necesitatea unei a- 
bordări multilaterale a pro
blemelor populației, ținîn- 
du-se seama de factorii eco
nomici și sociali specifici fie
cărei țări și de imperativul 
respectării suveranității in
ternaționale a statelor. Tot
odată, vorbitoarea a subliniat 
necesitatea reducerii cheltu
ielilor de înarmare, fapt care 
ar permite alocarea de fon
duri pentru servicii sociale 
destinate familiilor.

Punctele de vedere ale de
legației române au fost in
cluse in observațiile forumu
lui, adoptate prin consens u- 
nanim, cu privire la proiec
tul de plan de acțiune mon
dial în problemele popu
lației.

Alegerile 
din Guatemala

Opoziția contestă rezul
tatele oficiale

Comisia electorală guverna
mentală, transmite agenția As- 
sociated Press, a comunicat că 
reprezentantul coaliției conser
vatoare — formată din Mișca
rea de Eliberare Națională, de 
guvernămint, și Partidul Insti
tuțional Democratic —, Kjell 
Laugerud Garcia, a cîștigat vic
toria în alegerile prezidențiale 
desfășurate în această țară, la 
3 martie, întrunind 144' 043 vo
turi, față de 125 741 sufragii ob
ținute de principalul său con
tracandidat, Efraind Rios Montt. 
Efrain Rios Montt, candidatul 
la președinție propus de princi
palul partid de opoziție, Parti
dul . Democrat Creștin, a con
testat valabilitatea rezultatelor 
anunțate, asigurînd electoratul 
guatemalez — potrivit agenției 
Prensa Latina — că a obținut 
53 la sută din voturile înregis
trate în capitală și 57 la sută 
din cele exprimate în restul ță
rii, ceea ce i-ar permite să de
pășească limita de 50 la sută 
din sufragii prevăzută prin 
Constituție pentru desemnarea 
noului șef de stat. El a cerut 
guvernului să respecte Constitu
ția și să recunoască victoria o- 
poziției, solicitind, totodată, pre
ședintelui în exercițiu, Carlos 
Arana Osorio, să ia măsuri pen
tru a evita deteriorarea situa
ției in țară.

Ca urmare a anunțării rezul
tatelor contradictorii ale scruti
nului electoral, la Ciudad de 
Guatemala și în restul țării se 
semnalează o puternică derută. 
Potrivit relatării agențiilor As- 
sociated Press și Prensa Latina, 
capitala guatemaleză se află 
practic ocupată' de forțe ale po
liției care patrulează pe străzi. 
In cursul ciocnirilor semnalate, 
mai multe persoane au fost ră
nite. 

tru eforturile întreprinse, spiri
tul său de cooperare și contri
buția adusă la ținerea acestei 
importante și prestigioase con
ferințe internaționale.

Reprezentantul României, Mir- 
cea Malița, vicepreședintele Co
misiei populației, a vorbit des
pre desfășurarea Anului mon
dial al populației în țara noas
tră, principiile după care se că
lăuzește România în acest im
portant domeniu al dezvoltării 
economice și sociale, lucrările 
științifice și dezbaterile pe care 
le-a generat și interesul larg pe 
care îl provoacă împreună cu 
pregătirea Conferinței mondiale 
a populației. în numele guver
nului român, Mircea Malița a 
exprimat satisfacția pentru cre
area unui nou institut interna
țional, ce va funcționa sub e- 
gida O.N.U. la București, și a- 
nume Centrul de demografie 
O.N.U.-România.

Comisia urmează a lua în 
dezbateri pregătirile de organi
zare a Conferinței mondiale a 
populației și va examina pro
iectele de documente ce vor sta 
în atenția sa.

• COMISIA O.N.U. pentru 
drepturile omului a aprobat o 
rezoluție in care condamnă Re
publica Sud-Africană, Portuga
lia și Rhodesia pentru nerespec- 
tarea sistematică a documente
lor Națiunilor Unite privind 
dreptul la autodeterminare și 
libertate al popoarelor africane 
aflate sub dominație colonială. 
Rezoluția invită Adunarea Ge
nerală să aducă la cunoștința 
Consiliului de Securitate ..dete
riorarea situației în sudul con
tinentului african, care reprezin
tă o serioasă amenințare la a- 
dresa păcii și securității inter
naționale“. De asemenea, docu
mentul cere tuturor statelor să 
condamne cu toată tăria viola
rea drepturilor omului în Repu
blica Sud-Africană. Rhodesia, 
Namibia și teritoriile ocupate de 
Portugalia. Totodată, se cere 
sistarea oricărui ajutor către re
gimurile rasiste din sudul Afri
cii.

Noi inițiative vin să 
reliefeze preocuparea ță
rilor latino-americane 
pentru acțiuni comune 
care să stimuleze dezvol
tarea economiilor națio
nale, să limiteze treptat 
sfera de acțiune a capi
talului monopolist străin, 
să promoveze valorifica
rea în interesul propriu 
a marilor resurse natu
rale și a potențialului u- 
man — imperativ al con
solidării independenței.

L
a Buenos Aires ur
mează să se desfă
șoare lucrările ce
lei de-a patra re
uniuni a miniștri
lor energiei și pe

trolului din America Latină și 
zona Mării Caraibilor. Obiectul 
principal al dezbaterilor îl va 
constitui crearea unei organiza
ții financiare regionale a cărei 
activitate urmează să vizeze 
dezvoltarea ramurilor energe
tice ale economiilor naționale ale 
statelor din zonă. In același 
context va fi dezbătut proiectul 
de creare a unui comitet Iatino- 
american pentru cercetare și 
dezvoltarea ramurii electricită
ții (C.L.A.I.D.E.). Vor fi, tot
odată, definitivate modalitățile 
de elaborare operativă a unor 
studii detaliate privind resur
sele existente și necesitățile e- 
nergetice ale Americii Latine 
și cele mai bune procedee teh
nologice și de investigare apli
cabile în domeniul energeticii și 
a resurselor de energie pe con
tinentul latino-american. In sfîr- 
șit, reuniunea de Ia Buenos Ai
res urmează a stabili măsuri con
crete pentru începerea activită
ții organizației latino-ameri
cane a energiei (O.L.A.D.E.),
organizație al cărei statut a 
fost adoptat Ia reuniunea pre
cedentă a miniștrilor de resort,

țări, s-a pronunțat în favoarea 
extinderii relațiilor cu țările so
cialiste, în contextul procesului 
mondial de destindere și al ne
cesității unei reevaluări a inte
reselor și scopurilor Filipinelor.

PE SCURT • PE SCURT• PE SCURT • PE SCURT• PE SCURT

Nou guvern în 
Birmania

• ADUNAREA POPULARA 
A BIRMANIEI a ales luni un 
nou guvern al țării, format din 
13 membri. In fruntea cabine
tului se află fostul ministru al 
construcțiilor și locuințelor, Sein 
Win, iar ca viceprim-ministru

MOZAMBIC : Copii într-o școală din regiunile eliberate.

Reprezentantul Partidului 
Comunist Român la festivi
tățile dedicate celei de-a 40-a 
aniversări a creării Parti
dului Socialist Desturian 
(P.S.D.), tovarășul Florian 
Dănălache, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., a fost primit de Hedi 
Nouira, secretarul general al 
P.S.D. și prim-ministru al 
Tunisiei. De ambele părți 
s-a exprimat dorința intensi
ficării colaborării și cooperă
rii, in interesul popoarelor 
român și tunisian, al cauzei 
progresului și păcii.

La întrevedere a fost pre
zent ambasadorul României 
in Tunisia, Marin Rădoi.

Evoluții noi pe continentul
lotino-nmericMi

din noiembrie 1973, și care are 
ca scop promovarea solidarității 
între țările latino-americane în 
ceea ce privește folosirea și apă
rarea bogățiilor naturale, în
deosebi a petrolului.

Reuniunea de lucru progra
mată în capitala argentiniană 
vădește, așadar, tendința state
lor latino-americane de a pune 
in practică perseverent progra
mul schițat în „Convenția de 
la Lima“, document care pre
vede, în principal, concertarea 
eforturilor celor 24 de state sem
natare din America Latină șî 
Caraibi în sensul promovării 
unei dezvoltări independente a 
resurselor energetice de care 

• dispun ca și în înfăptuirea unei 
politici raționale în domeniile 
prospectării, exploatării și co
mercializării acestor resurse.

Nu este, desigur, nici intîm- 
plător și nici surprinzător faptul 
că tendințele ce se manifestă 
mereu mai pregnant în ultima 
vreme spre conjugarea efortu
rilor țărilor de la sud de Rio 
Grande în vederea apărării in
tereselor lor comune și-au găsit 
un principal cîmp de afirmare 
in domeniul protejării și depli
nei valorificări a resurselor e- 
nergetice. O asemenea evoluție 
apare ușor de înțeles dacă avem 
în vedere rolul uriaș pe care-I 
au aceste resurse în dezvolta
rea economico-socială a țărilor 
de pe continentul sud-american. 
Prioritatea acordată domeniului 
resurselor energetice este cu atît 
mai firească cu cît decenii de-a 
rîndul bogățiile naturale ale ță
rilor latino-americane au servit, 
mai ales, ca un teren de exploa
tare și uriașe profituri pentru 
monopolurile străine — în spe
cial nord-americane. Și nu este, 
evident, o întîmplare faptul că 
in multe țări din America La
tină primul pas pe calea unor 
transformări progresiste l-a 
constituit și-l constituie tocmai 
lupta pentru asigurarea contro
lului asupra resurselor energe
tice (în special a petrolului). 
Incadrindu-se în amplul proces 
de „latino-americanizare“ a re
surselor energetice, concertarea, 
cooperarea și solidaritatea ac
tivă a țărilor Americii Latine în 
promovarea drepturilor legitime 
de a dispune de bogățiile na
ționale, în dezvoltarea resurse
lor energetice, reprezintă o ce
rință obiectivă.

U Lwin, fost ministru al finan
țelor și planificării.

• PREȘEDINTELE Giovanni 
Leone a continuat, în cursul zi
lei de marți, consultările poli
tice în vederea soluționării cri

zei de guvern. Șeful statului 1- 
talian s-a întilnit cu secretarii 
generali ai partidelor și cu pre
ședinții grupărilor parlamentare 
ale acestora. Prima delegație 
primită a fost aceea a Partidu
lui Comunist Italian, condusă 
de Enrico Berlinguer, secretar 
general al P.C.I.

• IN DANEMARCA au avut 
loc, marți, alegeri comunale si

Campania electorală
din Belgia

• Peste 6 milioane de belgieni se vor prezenta 
duminică la urne • Statisticile de pînă acum nu 
prevăd modificări importante în repartiția man
datelor.
Duminică, peste 6 milioane de 

belgieni se vor prezenta la urne 
pentru a alege pe noii membri ai 
Parlamentului, dînd astfel posi
bilitatea constituirii celui de-al 
22-lea guvern din perioada post
belică. Organizarea acestui scru
tin anticipat — cu aproape 15

Și 
se 
al 

țărilor

Dar dacă protejarea 
rea resurselor naturale 
ca un sector prioritar 
gării eforturilor / 
americane, această evoluție 
dezvoltă și în alte domenii. Re
cent s-a desfășurat o reuniune 
a reprezentanților unor mari u- 
niversități din țările „grupului 
andin“ la care a fost analizat ro
lul creseînd al instituțiilor dc 
învățămînt superior în raport 
cu imperativele dezvoltării pe 
continentul Sud-american. Abor- 
dînd în profunzime aspecte im
portante ale folosirii potenția
lului uman al continentului la
tino-american, reuniunea uni
versitară a țărilor „grupului 
andin“ a dezbătut modul in care 
universitățile din America La
tină în general și din țările an
dine in special, răspund la im
perativele dezvoltării. A fost 
subliniată necesitatea realizării 
unor programe menite să ducă 
la formarea unui mai mare con
tingent de cadre de specialiști 
care să contribuie activ la im
pulsionarea progresului tehnic 
și economic, la accelerarea pro
cesului de dezvoltare. S-a luat 
hotărirea de a se iniția reuniuni 
de lucru ale celor mai buni 
specialiști în domeniul invăță- 
mintului de pe continentul la
tino-american pentru a se ela
bora o „strategie pentru educa
ție“ care să servească in cel mai 
înalt grad și cu eficiență obiec
tivele dezvoltării, „strategie“ 
menită să ajute la intensificarea 
eforturilor pentru formarea ca
drelor de specialitate 
dintre țările Americii

Semnificația unor 
acțiuni și manifestări 
pe care le-am relevat nu poate 
scăpa nici unui observator atent 
al scenei politice și economice 
latino-americane. Ele constituie 
o expresie a hotărîrii popoare
lor din America Latină de a a- 
dînci și dezvolta rezultatele do- 
bindite în lupta pentru valorifi
carea in propriul interes a bo
gățiilor naționale, a întregului 
lor potențial. Ele se înscriu, in
tr-un sens mai larg, in amplul 
proces de consolidare a suvera
nității naționale, de întărire a 
independenței economice, de dez
voltare de sine stătătoare și de 
afirmare a statelor latino-ame
ricane pe plan mondial.

EM. RUCÀR

folosi- 
înscrie 
conju- 
latino- 

se

in fiecare 
Latine.
asemenea 
ca acelea

municipale. Cei aproape 3 mi
lioane și jumătate de danezi, 
prezenți în fața urnelor, au de
semnat, dintr-un număr de pes
te 20 000 de candidați, pe cei 
4 000 de membri ai consiliilor 
municipale și pe membrii con-

siliilor generale din 14 districte 
departamentale.

Congresul femeilor din 
Vietnam

• AGENȚIA V.N.A. infor
mează că Le Duan, prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam, a

Cooperarea 
fructuoasă 

româno-egipteană
Marți, a sosit la Cairo tova

rășul Gheorghe Rădulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialista 
România, pentru a participa la 
festivitățile de inaugurare a 
Fabricii de produse sodice El 
Mex de la Alexandria, obiectiv 
construit în cooperare cu țara 
noastră. De asemenea, tovarășul 
Gheorghe Rădulescu va partici
pa la deschiderea Tirgului in
ternațional de la Cairo. La ae
roport, delegația a fost întimpi- 
nată de ing. Ibrahim Salem 
Mohameddein, ministrul indus
triei, Taher Amin, președintele 
Organismului pentru industria
lizare, Marei Ahmed Marei, 
președintele Organismului pen
tru chimie, precum și de alte 
personalități oficiale egiptene.

Au fost prezenți, de aseme
nea, Petre Burlacu, ambasado
rul României la Cairo, precum 
și membrii Ambasadei române.

luni mai devreme față de data 
normală (25 mai 1975) — a fost 
impusă de demisia guvernului 
de coaliție, condus de Edmond 
Leburton, la 19 ianuarie a.c. De
misia a fost provocată de eșecul 
înregistrat de guvern în cadrul 
negocierilor privind aprobarea 
proiectului unei rafinării de pe
trol belgiano-iraniene, dar din 
declarațiile personalităților po
litice a reieșit că această hqtă- 
rire a fost influențată de diver
gențe apărute intre partidele 
politice, in special, în unele pro
bleme economice.

Agențiile de' presă subliniază 
că, în prezent, campania electo
rală se apropie de punctul final, 
ziarele acordă spații largi clari
ficării unor' detalii în poziția 
partidelor, activitatea propagan
distică desfășurîndu-se cu toate 
mijloacele moderne de informa
ție. Sondajele de opinie indică 
modificarea intr-o anumită mă
sură a opiniilor unui număr 
mare de alegători față de par
tidele politice pentru care votau 
de obicei, statisticile relevînd, 
totuși, că scrutinul nu va modi
fica substanțial repartiția man
datelor intre principalele" 12 par
tide politice belgiene.

Un alt amănunt important al 
actualului scrutin este că, față 
de alegerile legislative din 7 no
iembrie 1971, aproape 70 depu- 
tați și senatori, dintr-un total 
de 390 parlamentari, au anunțat 
că nu-și vor mai depune candi
datura.

A fost alcătuit
noul guvern

britanic
Liderul Partidului Laburist, 

Harold Wilson, care a fost în
sărcinat, luni, de regina Elisa- 
beta a Il-a, cu formarea noului 
guvern, și-a început, marți, ac
tivitatea prin distribuirea prin
cipalelor portofolii ministeriale 
colaboratorilor săi cei mai apro- 
piați. Constituirea rapidă a_ gu
vernului a fost determinată de 
faptul că, așa cum a declarat 
noul prim-ministru, „țara tre
buie să revină cît mai rapid la 
un regim normal de activitate“. 
Este vorba, în primul rînd, de 
soluționarea grevei naționale a 
minerilor, care a intrat in cea 
de-a patra săptămînă, de reve
nirea la săptămînă de lucru nor
mală, de frînarea creșterii pre
țurilor, de reducerea deficitului 
balanței de plăți și a numărului 
șomerilor.

Chiar din prima zi de activi
tate, Harold Wilson a avut con
vorbiri cu liderii Congresului 
Sindicatelor Britanice (T.U.C.) 
și ai Confederației Industriei 
Britanice (C.B.I.).

Noul ministru al muncii, Mi- 
chael Foot, s-a întîlnit, la rîn- 
dul său, cu membrii conducerii 

, sindicatului minerilor și ai Con
siliului național al cărbunelui.

rostit o cuvintare la Congresul 
femeilor din Vietnam, ce își des
fășoară lucrările Ia Hanoi.

Le Duan și-a exprimat con
vingerea că actualul congres va 
deveni un moment cu semnifi
cații majore în activitatea fe
meilor vietnameze îndreptată 
spre realizarea nobilelor obiec
tive ce stau în fața întregului 
popor — construirea cu succes 
a socialismului în Nord, desă- 
vîrșirea revoluției naționale de
mocratice in Sud și reunificarea 
pașnică a țării.

• COMUNICATUL transmis 
de agenția TASS la încheierea 
vizitei oficiale a lui Andrei Gro- 
miko. ministrul de externe al 
U.R.S.S., in Republica Arabă 
Egipt arată că cele două țări 
și-au reafirmat hotărirea de a 
dezvolta relațiile lor de priete
nie și colaborare.

Africa la t

Reperele noului la Dakar
D

e la complexul tu
ristic N’Gor pină 
in portul Dakar 
nu-s decît cîtiva 
kilometri. Insă dis
tanta, indiferent de 

ruta pe care a-i alege-o — pa
ralelă cu litoralul, sau cea mai 
directă — oferă privirilor pei
saje incredibil de variate, pe un 
drum atît de scurt. Plaja întin
să, presărată cu palmieri ce șu
șotesc din uriașele palete in a- 
dierea ușoară a brizei atlantice, 
plantațiile de bananieri și ana- 
nași, baobabii seculari, răsăriți 
in mijlocul unor coline sterpe 
intocmai unor reprezentări fan
tomatice de pe pinzele contro
versatului Salvador Dali, pista 
aeroportului de la Yoff, care 
deși nu o vezi, o presupui în a- 
propiere cu fiecare decolare și 
aterizare a aeronavelor, forfota 
camioanelor grele și autoturis
melor, farul de pe Marea Co
lină, siluetele pirogelor pescă
rești, clădirile moderne din Piața 
Independentei, celebrii salcîmi 
africani, construcțiile ce vor a- 
dăposti în acest an Tîrgul Inter
național, coloritul specific al 
străzilor, costumele tradiționale 
pitorești, alături de ultima modă 
europeană, toate acestea se in
tersectează și se suprapun ai
doma unui mixaj de cine-verită. 
Cu apropierea de port îmbulzea
la de imagini inedite devine mai 
amețitoare. Sirenele, vuietul în
cărcării și descărcării vapoare
lor, pavilioanele multicolore a 
Zeci de țări, arborate la bordul 
navelor, întregesc un tablou 
desprins dintr-un jurnal de că
lătorie din mările Sudului.

Rătăcit prin sutele de dane 
ale cheiurilor, intr-un vacarm 
de șuiere și zgomote, în sume
denii graiurilor, te strecori prin 
acest furnicar, neînțelegind ni
mic din ce se petrece in jurul 
tău. Bordajul înalt al navelor, 
puternicele macarale-păianjen, 
țesătura uriașă a pilonilor pen
tru iluminat, munții de saci sti- 
vuiți, fac să te simți micșorat 
la scară liliputană...

• 0 placă turnantă 

spre alte porturi
O plimbare în largul portului 

Dakar prilejuiește însă schim
barea proporțiilor. într-o îmbră
țișare de mai mulți kilometri, 
ochii pot cuprinde întregul port 
— o adevărată placă turnantă la 
Atlantic. De aici, nave uriașe se 
îndreaptă spre Europa, cele 
două Americi, Asia și Africa. 
Privite din larg, navele par a

cum simple machete pe schema 
tactică a unei amiralități. O- 
glinda de apă, insumind sute de 
hectare, apărată de digurile 
inalte, ridicate la sfîrșitul seco
lului trecut, oferă adăpost va
poarelor aflate în tranzit sau ce
lor cu punct terminus la Da
kar. Intr-o parte, e portul pe
trolier. în apropiere, se află co
loanele rafinăriei de la M’Bao, 
ceva mai incolo antrepozitele cu 
mărfuri generale, gara mariti
mă, portul pescăresc și șantie
rele pentru reparații navale. în 
spatele portului se detașează o 
clădire albă, acoperită cu țiglă 
roșie, în stilul arhitecturii colo
niale. Este gara feroviară, con
struită în 1912. Privită de pe 
Insula Goree, extremitatea ves
tică a Capului Verde — pe
ninsula pe care se află situată 
capitala senegaleză, cu colinele 
sale proieminente, cu noile con
strucții, cele mai multe înălțate 
în ultimul deceniu — se înfăți
șează ca un promontoriu avin- 
tat spre largul oceanului. Ai im
presia că uscatul, înfierbîntat de 
soarele tropical, ar fi pornit-o 
spre valurile spumoase să-și 
domolească febra... Cheiurile — 
niște brațe de piatră zvîrlite în 
disperare — au reușit să cuprin
dă o parte a întinderii de apă, 
devenită acum loc de plutire 
calmă a sutelor de vapoare. Cu 
fiecare an, tentacule uriașe din 
beton răpesc furiei oceanului 
noi suprafețe.

9 „Dakar-marine"
Dezvoltarea traficului inter

național maritim, intensificarea 
comerțului exterior al Senega
lului, și în special tendințele de 
„senegalizare“ a economiei, au 
impus cu fiecare an extinderea 
activității portuare, atît in ceea 
ce privește diversificarea ser
viciilor cît și creșterea volumu
lui de import-export ale unor 
produse devenite tradiționale, 
în circa 10 ani traficul total al 
mărfurilor incărcate-descărcate 

la Dakar a urcat de la 4,5 mi
lioane tone la peste 6 milioane 
tone. 1 200 de nave, sub cele mai 
diferite pavilioane, acostează în 
acest port, cunoscut ca unul din 
cele mai mari din Africa. In 
pofida unor factori mai puțini 
favorabili — între care se poate 
aminti creșterea autonomiei va
selor gigant — traficul portuar 
la Dakar a fost in 1972 cu 10 la 
sută mai mare, comparativ cu 
anul precedent. Aceasta se da- 
torește în special expansiunii 
producției miniere senegaleze 
(extracția de fosfați), dezvoltă
rii spectaculoase a pescuitului 
maritim (peste 200 000 de tone 
în urmă cu doi ani), dezvoltării 
turismului și creșterii produc
ției industriale. Proiectele de 
punere în valoare a unor mari 
rezerve de minereu de fier, con
struirea unei uzine siderurgice 
și a unei a doua rafinării de ți
ței, situată în aceeași zonă, 
preocupările pentru apariția u- 
nor noi ramuri industriale, sînt 
de natură să contribuie, în vii
tor, la sporirea volumului de 
mărfuri în acest port. Planul 
„Dakar — Marine“, elaborat 
deja, prevede crearea a 3 000 de 
noi locuri de muncă, înălțarea 
unui doc pentru nave, dezvolta
rea industriei navale anexe. 
Pentru a sublinia importanța 
portului Dakar in cadrul eco
nomiei senegaleze, trebuie adău-

gat faptul că au fost alocate 
fonduri suplimentare în vederea 
executării unor vaste lucrări de 
prelungire a cheiurilor, de dra
gare a bazinelor pentru ușura
rea accesului în rada portului a 
navelor de tonaj sporit, de ame
najare a unor instalații moder
ne specializate, ce vor simplifi
ca nu numai încărcarea și des
cărcarea navelor dar și alimen
tarea cu carburanți și apă pen
tru navele în tranzit.

• Preocupări privind 

tineretul
Intr-una din zile am fost oas

peți ai Secretariatului de stat 
însărcinat cu problemele de ti
neret și sporturi. Priniindu-ne, 
secretarul de stat, Joseph Mat
hiam, nc-a înfățișat o serie de 
preocupări.

— Sîntem în căutarea unei 
formule pentru a încadra tinăra 
generație în programul politic 
elaborat de Uniunea Progresistă 
Senegaleză, partid de guvernă- 
mint în țara noastră. Evident, 
în cadrul acestei preocupări ți
nem seama de specificul tinere
tului. O parte însemnată a tine
rilor sînt membri ai Tineretului 
Uniunii Progresiste Senegaleze. 
în prezent se află în curs de 
organizare Uniunea Tineretului 
din Senegal. Procesul se va în
cheia printr-un congres, ce se 
va ține în anul 1974. Acest fo
rum va alege organele sale de 
lucru. De pe acum vă putem 
informa că viitorii membri ai 
conducerii Uniunii Tineretului 
din Senegal vor fi desemnați 
dintre tinerii militanți ai Uniu
nii Progresiste Senegaleze. în 
ceea ce privește Secretariatul 
de stat însărcinat cu probleme 
de tineret și sport, acest orga
nism se preocupă de activitatea 
privind tineretul. Avem două 
divizii sau departamente — pen
tru tineret și sport. în fiecare 
din cele 7 regiuni ale țării. 

funcționează inspectorate pentru 
tineret și sport.

încercăm să aflăm amănunte 
despre modul de lucru, despre 
conlucrarea secretariatului cu 
organizațiile de tineret și stu- 
denți.

— Noi organizăm largi progra
me educative și profesionale la 
care pot participa toți tinerii, 
indiferent de afilierea lor la o 
organizație sau asociație politică 
sau sindicală. In ceea ce privește 
conlucrarea cu studenții vă pot 
da un exemplu : în perioada va
canțelor, studenții — cu spriji
nul nostru — se organizează în 
grupe. Fiecare din aceste grupe 
își asumă diferite sarcini : Or
ganizarea de conferințe, de în- 
tîlniri în așezările rurale mai 
îndepărtate, în cadrul cărora li 
se vorbește locuitorilor despre 
programul nostru politic, despre 
preocupările privind dezvoltarea 
regiunilor respective. Acțiunile 
concrete se referă la participa
rea Ia muncă in întreprinderile 
de stat, pe șantierele de locuin
țe. O parte a studenților își pe
trece toată vacanța în coopei pi
vele agrîcole, ajutind la strin- 
gerea recoltelor. Ei sînt, în a- 
celași timp, propagatori ai cul
turii, iau parte la combaterea 
analfabetismului.

In încheiere, Joseph Mathiam 
ne-a rugat să transmitem tine
retului român urările de pricte- 

nie și dorința sinceră de inten
sificare a colaborării dintre ti
nerii celor două țări.

• Stimă și respect 

pentru România
Cîteva zile mai tîrziu, cînd 

delegația de tineret din țara 
noastră a fost primită de Secre
tarul permanent al Partidului 
Uniunii Progresiste Senegaleze, 
Lamine Ba, eram intîmpinați cu 
alese cuvinte prietenești, de a- 
preciere la adresa țării noasjrc, 
a conducătorului statului nostru.

— Stimăm România, poporul 
român, Partidul Comunist Ro
manț, pe președintele Nicolae 
Ceauțescu. Recenta intîlnire 
dintre președinții României și 
Senegalului, a constituit o etapă 
dc deosebită importanță în in
tensificarea relațiilor dintre ță
rile noastre. Respectăm și spri
jinim luările dv. de poziție pe 
plan internațional, în relațiile 
dintre state, care urmăresc afir
marea independenței și suvera
nității fiecărui stat — indiferent 
de regimul său politic, de po
tențialul său economic sau mi
litar. Știm că țara dv., cu fră- 
mîntata sa istorie, își aduce o 
contribuție importantă Ia făuri
rea unei lumi mai bune, mai 
prospere și mai drepte. Vă ru
găm să fiți mesagerii sentimen
telor noastre de caldă prietenie 
și prețuire pe care Ie nutrim 
pentru România, pentru politica 
înțeleaptă pe care o promovează 
președintele Nicolae Ceaușcscu. 
Sperăm într-o intensificare a 
cooperării politice, economice si 
culturale între țările noastre, in 
domeniul tineretului, in alte do
menii, in interesul popoarelor 
noastre, al păcii, al luptei îm
potriva imperialismului și neo- 
colonizlismului. pentru colabo
rare și prietenie în lume.
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• AMBASADORUL Republi
cii Socialiste România în Costa 
Rica, Constantin Stănescu, a 
fost primit, la 4 martie, de pre
ședintele Adunării Legislative, 
Luis Alberto Monge Alvarez. Cu 
acest prilej, au fost discutate 
aspecte ale colaborării dintre 
parlamentele celor două țări.

• AMBASADORUL ROMÂ
NIEI la Phenian, Dumitru Popa, 
a făcut o vizită lui Hoan Geang 
lap, președintele Adunării Popu
lare Supreme a R.P.D. Coreene.

Cu acest prilej, a avut Joc o 
convorbire prietenească în le
gătură cu relațiile dintre parla
mentele celor două țări.

• INTR-UN RAPORT cu pri
vire la sarcinile actuale ale po
liticii externe filipineze, Carlos 
P. Romulo, secretar de stat pen
tru afaceri externe al acestei


