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Tovarășul Nicolae Ceausescu
a primit pe ambasadorul

Republicii Populare Bangladesh
Shairs-Ud-Doha, in legătură cu 
încheierea misiunii sale in țara 
noastră.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială.

Republicii Socia-
Rozcir-ia. tovarășul Xicolae 

Ceaușescu. a primit. joi dimi
neața. pe ambasadorul exiraor- 
d_nar «. plenipotențiar al Repu
blici Populare Bangladesh la 
București. Aminur Rahman

Tineretul - factor activ în 
îndeplinirea cincinalului îna

inte de termen I

Competență, dăruire, 
responsabilitate

• întreprinderea de oțeluri 
aliate-Tîrgoviște • Lit para
metrii proiectați - cu două

trimestre mai devreme.
• Schela Bărbuncești-Bu- 
zău : Nopțile albe ale son

dorilor de linie.

în pagina a Il-a

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, ieri a început La Marini campaniei de recoltare a păioaselor

MAȘINILE PREGĂTITE 
PENTRU MERS CONTINUU!

Vizita secretarului general al Partidului Poporului
din Mauritania, președintele 

Republicii Islamice Mauritania, Moktar Quid Daddah
NICOLAE CEAUȘESCU:
„Trăim o epocă de profunde transformări re-

voluțonare, naționale și sociale, de mutații a-

dinei in raportul de forțe pe plan mondial, o e-

pocâ in care se afirmă tot mai hotărit voința

popoarelor de a fi stâpine pe destinele lor, de

a participa activ, in condiții de deplină egali-

tate, la soluționarea marilor probleme ce pri-

vesc soarta păcii și progresului uman".

MOKTAR OULD DADDAH:
„...Contribuția dumneavoastră la destinderea

internațională nu se limitează la domeniul atît

de esențial al relațiilor economice intre națiuni;

ea vizează situațiile arzătoare ale etapei actu-

ale in care dumneavoastră aduceți un sprijin

hotărit cauzelor popoarelor care luptă in Asia,

in Africa sau in Orientul Mijlociu pentru recu-

ceri rea drepturilor lor naționale inalienabile și

luați inițiative pentru a ajuta la instaurarea

unei ințelegeri sporite in Europa și in lume".

Dm toaxisnie nntstr ic dmnaf edent de tacitul \icoiae
Cmuțescu F Elene Ceeufetcu. m c-K-c-ea

matydor
_______ *

Sosirea Vizită protocolară
în Capitală

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialis
te România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, joi după- 
amiază au sosit în Capita
lă, într-o vizită oficială în țara 
noastră, Moktar Ould Daddah, 
secretar general al Partidului 
Poporului din Mauritania, pre
ședintele Republicii Islamice 
Mauritania. împreună cu soția, 
Marieme Daddah.

Vizita în România a președin
telui Moktar Ould Daddah, per
sonalitate marcantă a vieții po
litice africane, se înscrie în con
textul bunelor raporturi existen
te între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Poporului din 
Mauritania, între Republica So
cialistă România și Republica 
Islamică Mauritania, reprezentînd 
un moment de deosebită în
semnătate pentru dezvoltarea ul
terioară a acestor relații. Ea ex
primă voința comună a poporu
lui român și poporului mauritan 
de a coopera pe multiple pla
nuri, pe baza principiilor egali
tății în drepturi, respectului in
dependenței, suveranității națio
nale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc — 
principii larg recunoscute, pe ca
re însăși viața le-a confirmat 
drept singurele ce pot asigura 
dezvoltarea normală și fructuoa
să a raporturilor dintre state, 
colaborarea și pacea între po
poare.

în întîmpinarea oaspeților, 
aerogara Otopeni era împodobită 
sărbătorește. Pe frontispiciul pa
vilionului oficia] se aflau por
tretele președinților Nicolae 

Ceaușescu și Moktar Ould Dad
dah, încadrate de drapelele de 
stat ale Republicii Socialiste Ro
mânia și Republicii Islamice 
Mauritania. Pe mari pancarte e- 
rau înscrise urările: „Bun venit 
în Republica Socialistă Româ
nia, Excelenței Sale, domnul 
Moktar Ould Daddah, secretar 
general al Partidului Poporului 
din Mauritania, președintele Re
publicii Islamice Mauritania", 
„Să se dezvolte continuu relații
le de prietenie și colaborare din
tre România și Mauritania, spre 
binele ambelor popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii în lume".

La ora 17,00 aeronava prezi
dențială, care de la intrarea în 
spațiul aerian al țării noastre a 
fost escortată de avioane ale for
țelor noastre armate, a aterizat.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Moktar Ould Daddah 
și doamna Marieme Daddah sînt 
întîmpinați cu cordialitate de 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu.

Oaspeții sînt salutați, de ase
menea, de tovarășii Emil Bodna- 
raș, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Cornel Burtică, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Miron 
Constantinescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Marii A- 
dunări Naționale, George Ma- 
covescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne. Erau, de asemenea, de 
față Ion Moangă, ambasadorul

' (Continuare în pag. a IlI-a)

Moktar Ould Daddah, secretar 
general al Partidului Poporului 
din Mauritania, președintele Re
publicii Islamice Mauritania, 
împreună cu doamna Marieme 
Daddah, au făcut, joi seara, la 
Palatul Republicii, o vizită pro
tocolară tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La întîlnire au luat parte 
tovarășii Emil Bodnaraș, Lina 
Ciobanu, Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu, Ion Pățan, Iosif 
Uglar, Gheorghe Oprea, vice- 
prim-ministru al guvernului, 

George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, Vasile Pun- 
gan, consilier al președintelui 
Republicii, și Ion Moangă, am
basadorul țării noastre în Mau
ritania.

Inalții oaspeți au fost însoțiți 
de Dah Ould Sidi Haiba, pre
ședintele Adunării Naționale, 
Sall Abdoul Aziz, secretarul or
ganizării și informării, respon
sabilul permanenței naționale a 
Partidului Poporului din Mauri
tania, Hamdi Ould Mouknass, 
ministrul afacerilor externe, Si
di Ould Cheikh Abdallahi, mi
nistrul planificării și dezvoltă
rii industriale, Baro Abdoulaye, 
ministrul funcției publice și al 
muncii, Mohamed Aii Cherif, se

cretar general al președinției 
Republicii, Aminata Niang, 
membră a Consiliului Superi
or al Femeilor, Sadegh Ould 
Didia. membru al Comitetului 
permanent al Uniunii muncito
rilor din Mauritania, și Sidi 
Bouna Ould Sidi, ambasadorul 
Mauritaniei la București.

Vizita protocolară, desfășura
tă într-o atmosferă cordială, 
de caldă prietenie, marchează 
inceputul contactelor dintre cei 
doi președinți, menite a jalona 
direcțiile dezvoltării cooperării 
româno-mauritane în domenii 
diverse de activitate, în folosul 
ambelor țări și popoare, al cau
zei colaborării și păcii in lume.

pe 3 445 hectare. _L»

eroi Gr.goce Coițescu. 
sratrjx::. ia zece sau

hotări: direct de

f.ecâre: eomtsne st utilai agri- 
coL Asupra acestui aspect, al 
paserii in perfectă stare de 
fBnctMMre a magunlor. am in
sistat. Nu ne pcop-a=err. prezen
tarea unui proces verbal al con
statărilor. ToCJt«: — dincolo de 
reuțr.ele ce se impun ca expe
riență demnă de preluat: arăție- 
uli distribuire pe secții a «rai- 
biaeler ți masiniler agricole, a- 
previzioiurea ineă de pe aram eu 
combustibilul necesar pentru 
țoală durau campaniei, pregă
tirea a cile unui atelier mobil 
de reparații pentru fiecare sec
ție. alcătuirea graficului zilnic 
de lucru pe durau a 13—16 ore 
pentru combine și presele de 
balotat paie — citeva sublinieri 
critice se impun. La secția Tu
nari. de pildă, miercurea trecută 
nici una dintre cele 5 combine 
C-3 nu era pregătită pentru a 
lucra in lanurile de griu și orz 
ce au împrumutat mult din cu
loarea aurului. Mai trebuie să 
li se facă unele completări cu 
piese și subansamble noi sau 
recondiționate, reglarea apara
tului de treier și a dispozitivelor 
de siguranță și. în final, probele 
cu boabe. Cu alte cuvinte, e ne
cesar să li se facă toate lucră
rile. de la „a" la „z“, de repa
rație și reglare. In jurul mași
nilor se aflau doar cei trei 
mecanici trimiși de la atelierul 
de centru: Lucian Cucu, Gheor
ghe Nistor și Nicolae P. Nicolae 
care încercau să readucă la nor
mal o situație de care se face vi
novat nu numai șeful de secție, 
maistrul Florin Popescu, dar și 
conducerea stațiunii, care n-a 
intervenit din vreme cu măsu
rile ce se impuneau. Mai mult, 
la secția Tunari, se intră in 
campania recoltării păroaselor 
cu 6 mecanizatori lipsă și cu 
toate celelalte —aștni agricoie 
superficial revizuite.

PREȘEDINTELE REPUBLICII ARABE
EGIPT, MOHAMMED ANWAR EL SADAT,

VA FACE 0 VIZITA IN ROMÂNIA
La invitația președintelui 

Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
președintele Republicii Ara
be Egipt, Mohammed An

EDUCATORII 1

EUGEN FLORESCU

La grupa mare „D" tovarășa Floricica (pe 
numele ei complet Florica Oancea) ne-a 
prezentat o adevărată demonstrație a ceea 
ce se poate scoate din niște pui de 
om intrați pe mîna unui educator pri
ceput. Toți cei patruzeci de copii au avut 
roluri aproape egale în spectacolul final, 
special conceput pentru a-i determina pe 
cei mici să-și înfrîngă mai întîi timiditatea, 
să deprindă regulile vieții și activității co
lective, să-și afirme calitățile, să-și iubească 
părinții, munca, învățătura, să 'se pregă
tească pentru școală, primind noțiuni des
pre abecedar, dar și despre patrie, despre 

partid, cunoscîndu-l și iubin- 
du-l pe conducătorul po
porului român. Nu știu ce n-a 
făcut tovarășa Floricica pen
tru aceasta 1 (ajutată și de 
altă educatoare, Ileana Popes

cu) : a învățat zeci de poezii și cîntece..(o 
bănuiesc de a fi compus ea însăși multe), 
a cîntat cu copiii, a muncit între ei, a dansat 
cu ei dansuri naționale (grupa avea o echi
pă de dansuri naționale și germane, într-o 
costumație de un farmec deosebit). Toate 
acestea se datoresc desigur și bunei con-* 
duceri a grădiniței (director Marina Mar
gareta), atmosferei foarte plăcute din în
treaga instituție care „livrează" școlii pen
tru clasa I niște copii incomparabil dez
voltați față de cei ce stau acasă.

Asistînd la respectivul spectacol-de- 
monstrație mă întrebam dacă noi toți știm 
să prețuim într-adevăr - sub toate înfăți
șările pe care trebuie s-o ia această pre
țuire - munca omului care ne crește copiii...

Educatorii reprezintă una din categoriile 
profesionale față de care inima mea este 
total angajată, cu dragoste și respect. Nu 
numai fiindcă eu însumi am crescut în casa 
unor oameni care au înălțat școli și care 
au slujit în sălile de clasă, ci mai ales fiindcă 
știu că la temelia omului însuși, ca ființă 
superioară, se află cartea, se află profe
sorul. Mă înclin, de aceea, cu venerație, ori 
de cîte ori întîlnesc profesori adevărați, oa
meni pentru care creșterea omului devine 
scopul suprem.

Ultima mea cunoștință cu cîțiva reprezen
tanți ai acestei nobile profesiuni a avut loc 
zilele trecute la grădinița nr. 
57 din Drumul Taberei. Fu
sesem invitat să particip la 
o serbare originală: o se
rie nouă își încheia frumoasele 
studii făcute timp de patru 
ani la... academia pitică. M-am dus, proba
bil, precum numeroși părinți aflați acolo, 
purtînd pe față un zîmbet involuntar copi
lăresc. Căci sîntem înclinați să credem 
munca cu copiii drept un fel de joacă prin
tre păpuși, închipuindu-ne orele educatoru
lui drept cele mai ușoare din cîte sînt. 
Serbarea cu pricina demonstra, însă, că 
atunci cind omul cel mare din lumea cea 
mică își face cu adevărat datoria, atunci a 
fi pentru patruzeci de glăscioare „tovarășa 
Floricica", a fi „iubita noastră educatoare, 
tovarășa Floricica" — este egal cu un efort 
uneori incomensurabil. Nu numai un efort 
fizic, deși este vorba și despre acesta. Ci 
despre o muncă intelectuală extraordinar 
de variată, plină de nuanțe, de bătălii pe
dagogice foarte complicate. Desigur, tocmai 
prin aceasta o asemenea muncă este foarte 
frumoasă, pe deplin înălțător umană, dove- 
dindu-se inegalabilă în satisfacțiile reușitei.

Si*nația e mai mult decit alar
mantă ji. culmea, toată lumea 
e calmă !

A_ los:, de asemenea, verifi
cate mai multe combine deja 
recepționate. Unele funcționau 
perfect, alteie insă... La secția 
Ștefâneț':. spre exemplu, combi
na tinărului mecanizator Nicolae 
Ruse prezenta minusuri serioase 
in ce privește etanșarea. Pier
derile înregistrate Ia proba cu 
boabe însumau peste 150 kilo
grame la o producție corespun
zătoare recoltării de pe un hec
tar. Si utec:stul Nicolae Ruse, 
cel care a răspuns personal de 
revizia mașinii, și șeful de secție 
Constantin Istrâtescu care a 
semnat procesul verbal de ve
rificare acuzau pe alții care 
-viind să ne facă rău, au 
slăbit șuruburile". Oare așa să 
fie ? Oricum, așa cum se pre
zenta combina ar fi adus pagube 
cooperativei agricole — la su
prafața medie de 44 de hectare 
ce îi revenea, pierderile ar fi 
însumat peste un vagon de grîu. 
La Găneasa, verificarea atentă 
a combinei, nu de mult vopsită, 
ce pare să fie in regulă... scoate 
:n evidență faptul că la aparatul 
de treier, jocul dintre cuțit și plă
cuțele contratăietoare e cam cu 
2 milimetri mai mare decit cel 
admis. Consecința abaterii — 
pierderi de peste 200 de kilo
grame de griu îa hectar... Iar 
vinovat de această neglijență 
este mecanizatorul Tudor Bucur 
și șeful secției, Constantin Niță.

Gata pentru seceriș
La S.M.A. Poena- 

rii-Burchi, județul 
Prahova, toate cele 
patru combine „Glo- 
ria“, 30 combine C-l 
și C-3, 12 prese de 
balotat sînt gata pen
tru a intra în lanu
rile de grîu și orz ce 
se întind pe 2.100 
hectare. Sudorul 
Gheorghe Ise, se
cretarul organizației 
U.T.C. din S.M.A., 
ne spunea că în timp 
ce la combine se fac 
probele cu boabe în

prezența inginerilor 
șefi din cooperativele 
agricole deservite, ti
nerii mecanizatori 
care vor lucra cu 
tractoarele în agre
gat cu combinele 
C-l și C-3 verifică 
prizele de putere ale 
acestora. In atelier 
fiecare remorcă este 
supusă unei atente 
verificări, atît în ce 
privește sistemul de 
frinare și basculare 
cît și etanșeitatea. Au 
fost de asemenea asi

war El Sadat, împreună cu 
soția, doamnă Gihane 
Sadat, va face o vizită ofi
cială în țara noastră, la 
sfîrșitul lunii iunie 1974.

Tot atita „răspundere" față de 
calitatea reparației a dovedit și 
Nicolae Bucur de la secția Das- 
călu. care, la combina cu care 
va lucra in campania griului a 
montat contrabătătorul cu mu
chiile uzate. O neglijență cu 
corespondent direct in pierderi 
de sute de kilograme de grîu la 
hectar.

Trei exemple — suficiente 
pentru a evidenția o stare de 
lucruri : nevoia de a trece la 
reverificarea combinelor și ma
șinilor agricole raportate (cu 
multă ușurință) ca recepționate. 
Nu de altceva, dar în anul în 
care toate eforturile se depun 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de producție, accepta
rea cu bună știință a pierderilor 
din recolta deja asigurată, de
vine incalificabilă...

Pînă la începerea campaniei 
de recoltarea păioaselor, zilele 
sînt numărate. Surprinde, de a- 
ceea, încetineala cu care acțio
nează cei de la S.M.A. Ștefăneș- 
tii de Jos. în sensul punerii la 
punct a preselor de balotat paie, 
al etanșării celor 46 de remorci 
ce vor lucra la transportul pro
ducției, amînarea fără vreo jus
tificare a instruirii mecanizato
rilor ce vor lucra cu combinele 
și presele de balotat paie. Și, 
aproape 20 dintre aceștia, sînt 
mecanizatori care în vara a- 
ceasta vor executa pentru prima 
data în viața lor recoltatul 
cu combina și balotatul paielor 
cu presa.

GH. FECIORU

gurate piesele de 
schimb necesare îa 
campania de seceriș. 
Printre cei mai har
nici oameni de aici 
sînt tinerii mecaniza
tori Radu Barbu, 
Constantin Teodores- 
cu, Gheorghe Panait 
și Gheorghe Tări
ceanu care, alături 
de colegii lor, și-au 
propus și în această 
campanie să se men
țină în fruntea între
cerii pe județ.

OVIDIU MARIAN

Cu 208 zile mai devreme
Incepind din această lună 

colectivul fabricii „Bihorea
na" din Oradea lucrează in 
contul ultimului an al cinci
nalului. Fapt demn de su
bliniat. planul pe primii pa
tru ani a fost realizat cu 208 
zile mai devreme, ceea ce 
înseamnă: livrări de mobilă 
la fondul pieții peste preve
derile planului — 9 milioane 
lei, colaborări cu industria 
republicană — peste 20 mili
oane lei. Dar, așa cum ni s-a 
spus, aici se vizează realiza
rea peste plan, pînă la 23 
august, a unor produse în 
valoare de peste 57 milioane 
Iei.

A. NICOLAE
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Competență, dăruire, responsabilitate
• întreprinderea de oțeluri aliate Tirgoviste

La parametrii proiectați

cu două trimestre
mai devreme

Convertită în minute, o șarjă 
înseamnă aici, la întreprinderea 
de oțeluri aliate din Tirgoviște, 
6 ore și jumătate. Am intrat în 
oțelăria electrică nr. 2 la interval 
de cîteva șarje de la consu
marea unui eveniment deosebit : 
îndeplinirea angajamentului a- 
nual. Cele 1 000 tone de oțel 
peste plan au fost realizate în 
numai 5 luni și jumătate. Cu a- 
ceasta aflăm, de fapt, că timpul 
din preajma cuptoarelor a fost 
mai dens în fapte decit s-a pu
tut prevedea. Șarjele au devenit 
mai scurte cu cîteva minute și 
aceasta este prima dovadă că 
tinerii oțelari au ajuns destul de 
repede să stăpînească cu price
pere și bărbăție oțelul. Vrem să 
aflăm de la maistrul oțelar Va- 
sile Solcan, omul cu 20 de ani 
de experiență la Hunedoara, cî
teva din secretele acestei per
formanțe. Dar Gheorghe Lăză- 
rescu, secretarul comitetului 
U.T.C., cunoscător în materie, ne 
previne scurt : „Nu e momentul 
potrivit ; să asistăm mai intîi la 
evacuarea șarjei. Este și acesta 
un răspuns la ce doriți să-l în
trebați". Intr-adevăr, disciplina 
omogenă, siguranța cu care se 
execută manevrele, calmul aces
tor tineri care doar cu un an in 
urmă nu știau aproape nimic 
despre cuptoare și oțel sînt tot 
atitea răspunsuri la întrebările 
pe care intenționam să le adre
săm maistrului. în spatele lor, 
maistrul Solcan. privindu-i prin 
sticla de cobalt, dă dispoziții 
scurte, dar încordarea lui. la fel 
cu a lor, e topită din cind in 
cînd într-un Irezistibil suris de 
mulțumire. Deasupra lor, mai la 
o parte, descoperim o lozincă 
din care aflăm că acești tineri 
au hotărit să asigure atingerea 
parametrilor proiectați ai oțelă- 
riei nr. 2 cu două trimestre mai 
devreme. Cele 6 luni vor fi cu
cerite minut cu minut, clipă de 
clipă, cu perseverență. Șarja la 
care am asistat a fost scurtată, 
și ea, cu cîteva minute. Oțelul, 
încă incandescent, este de foarte 
bună calitate — atestă probele 
de laborator,

— Notați, ne 
Vasile Solcan, 
casca de oțelar
reușit să ne încadrăm în dinami
ca de atingere a parametrilor 
proiectați cu 6 luni mai devre
me, așa cum ne-am angajat. A- 
cum avem și macarale, și oameni 
pricepuți, în toate punctele im
portante. Ne bazăm pe Apostol 
Apostolache și Ștefan Moraru, 
pe tineri ca frații Aprodu, amîn- 
doi topitori, pe utecistul Con
stantin Bărburiceanu, de la pu
pitrul de comandă, și pe alții ca 
ei sau care vor deveni ca ei în 
curînd. Sînt aici de cînd s-a 
plantat uzina și pot să spun că

tinerii cresc frumos. Dar n-am 
ajuns încă la nivelul pretențiilor 
noastre.

Mai dorea să adauge ceva, dar 
nu are răgazul, este chemat de 
același oțel, pină la cuptorul 2—

Fără îndoială, oțelăria va con
tinua să acumuleze, cu fiecare zi 
alte realizări, Ia fel de substan
țiale. Stau garanție inovațiile 
numeroase elaborate ți aplicate 
din mers de cadrele tehnice ale 
noii oțelării : istoria nașterii 
fiecăreia din cele 40 de mărci de 
oțeluri de la Tirgoviște, Împreu
nă cu angajamentul tinerilor 
oțelari de a mai elabora alte 
cinci pină la 23 August. Stau ga
ranție cele trei luni dțtigate 
prin grăbirea ritmului de atin
gere a parametrilor proiectați la 
oțelăria electrică nr. 1, cele a- 
proape 500 tone de oțel carbon 
de calitate obținut in plus, pînă 
acum, pe această cale.

9 Schela Bărbunceștî
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unul dintre tinerii fruntași ai întrecerii socia
liste a oțelurilor tîrgovișteni.

Foto : O. PLECAN

Nopțile albe
ale sondorilor de

soa-
La

nea-

dc-i

ÎNSEMNĂRI

O meserie
în curînd, o pleiadă de me

dici veterinari se va întîlni 
după zece ani de activitate. 
Ca unul care m-am dedicat 
acestei profesii, momentul 
va fi, neîndoielnic, emoțio
nant. îmi voi reîntîlni cole
gii. Vom depăna, desigur, a- 
mintiri și vom face, firește, 
bilanțul pasiunii și vocației 
cu care înțelegem să ne ono
răm profesia. Prilej pentru 
care, să nu mi se ia în nume 
de rău, încerc cîteva rînduri 
cu care aș vrea să fac mai 
apropiată această profesie, să 
vorbesc adică despre frumu
sețea și sensibilitatea ei. în 
fond, un medic veterinar se 
confundă cu o lume a tăce
rii și el ii învață glasul, el o 
ascultă, se apleacă asupra fi
inței care nu știe să rosteas
că durerea prin cuvint. Ce 
fel de durere poate să cu
prindă chipul lui, cind acel 
duel continuu intre viață și 
moarte se termină in folosul 
celei din urmă ?

Cine a reușit să pătrundă 
mai lesne decit ei dramatica 
și spinoasa fază a îndoielii Ia 
răscrucea dintre viață și 
moarte a ființelor dominate 
de instinct ? ! Poate că emo
țiile și sentimentele Iui nu 
sînt cu nimic mai prejos de 
acelea pe care Ie încearcă 
artistul în fața unui colț su
blim din natură. Pentru că el, 
medicul veterinar, minat de 
o înțelegere numai de el ști
ută acționează zilnic și une
ori și noaptea in orizontul 
unei lumi ce nu se cunoaște 
pe sine dar care se lasă — 
cit de greu uneori ! — să fie 
cunoscută. Dar cite sugestii 
pline de înțelesuri nu primim 
noi. oamenii, din studiul re
acțiilor lumii animalelor, ale 
acestor ființe care de la în
ceputuri au acționat prin au
toreglare pentru continuă 
perpetuare ! Meditind asu
pra profilului medicului ve
terinar. ne apar în minte în
țelesurile adinei exprimate 
de arta naivă. Și nu numai 
pentru că din profesie ne 
facem o onoare cit mai ales 
pentru faptul simplu că, a- 
colo. la locul nostru de mun
că, în exercitarea 
noastre, ne încearcă 
deauna un spirit
uman. Am senzația că dure
rea jignește animalele și a- 
tunci cind te apropii de ele, 
ochii lor fierbinți pling o na
tură lipsită de cuvint.

datoriei 
intot- 

profund

spune maistrul 
împingindu-și 

spre ceafă. Am

Un buldozer, un troliu, citita 
oameni de la intervenții. și 
rele care urcă peste coline. 
cifica metri se înalță silueta 
gri a sondei 340.

— Gata ?
— Cota. Dă-i drumu. 

drumuuuu...
— Ea doua noapte albă pe 

care au petrecut-o aici. N-a ple
cat nimeni. Peste o oră, cel mult 
două, pornim.

Oamenii, cu mîinile pline de 
noroi, întind cablul troliului. Un
deca, la trei mii de metri adîn- 
cime, începe să urce țițeiul. Li
chid vîscos, negru, cu irizații al
băstrui. Mirosul specific se îm
prăștie ca o prevestire a izbînzii, 
ca o prevestire a materiei îngenun
cheate. Soarele e undeva sus, în 
marginea dinspre nemărginit a 
Buzăului. „340“ produce. Liniș
tiți, oamenii își string uneltele, 
își șterg mîinile cu șomoioage de 
cîlț, își șterg, cu un gest larg al 
mîinii, fruntea plină de sudoare.

— Greu, face inginerul Nicolae 
Dumitrache. A avut dreptate ci
ne mi-a spus: „Ești tînăr, ce 
cauți tu în petrol ? Te ninge, te 
plouă, te bate soarele. Du-te in 
altă parte”. „Vnde ?” „Știu eu ?“ 
L-am reîntîlnit la Grindu, în Bă-

răgan. Era o creme uriti, iar de 
la șosea și pini la sonda care 
trebuia repusă in funcțiune erau 
crar» șase kilometri. Nici un 
drum, nici o poteci. Ploua cu 
găleata. jCe fed in cnarf ist*-”

UOroL 
„Cum
mi-ai 
rămi- 

puț 
gă-

secția Băr- 
Ț ițe iul urci 
1. In partea

i-am zis. J’e jos, prin 
Țevile m spinare și gata”, 
rămine cu vorba aia de 
spus-o atunci ?“ „Cum *ă 
nă ? Am aruncat-o intr-un
și nu s-a mai întors. Sîntem 
zări, aia e. Ne-a intrat țițeiul pi 
nă ji în oase”.

Sonda 340 de la 
buncești I produce, 
în bazinele parcului
cealaltă a colinei, la parcul 2. 
Gheorghe Panait notează din ori 
în oră. cu meticulozitate, născa
rea verticală a lichidului. Son
dorii de linie Nicolae Buculei. 
Gheorghe Crăciun, Ion Pița,
Gheorghe Necula raportează
scurt, lapidai, laconic. Vigilenta 
în fața marilor presiuni terestre 
nu cunoaște amînări, nu cunoaște 
ezitări și inconsecvențe. Undeva 
la Borzești chimiștii așteaptă pe
trolul de Berea. Altundeva, la 
3 200 metri adîncime, între stra
turile de mamă și cute de sare 
diapire petrolul începe si urce

lumină. Clipă de clipă, orăspre 
de oră.

E greu. îmi spune și subin- 
g-.ncrul Lucim lacob. secretarul 
organizației U.T.C. nr. 3. De

o secție mare, fiindcă aci gă
sești toate ccmdițiue de lăcăsnint.

E m tip metiades. acmd ceva 
din seriozitatea excerică a copii
lor cu ochelari Nu știa dacă 
toate astea mt calități sau de
fecte. cert este msă faptul ci 
organizația conduri de el este cea 
mai harnici și mai disciplinați 
din 
ale

schelă Primele cinci luni 
anului s-au soldat. dealtfel, 

cu o depășire de 4 >4 tone țiței 
extras, in loc de 120. angajament 
initial Tot el este acela care a 
propus recuperarea, prin muncă 
eduntor-patriotici. a celor 17 
sonde inactive. Două dintre ele 
produc deta. Peste o lună alte 
cinci turnuri metalice cor pompa 
lichidul ciscos. negru-albăstrui, 
spre ..centrala” de la Berea.

Intr-un tirziu oamenii se
opri, dmtr-un efort prelung par
că. îș> cor șterge mîinile

vor

cu 
cUți. Vor raporta scurt, răspicat : 
„Și artea cinci sonde produc”.

PAVEL PERFIL

MARIN STAN 
medic veterinar

Vizita președintelui ales 
al Republicii Columbia, 

dr. Alfonso Lopez Michelsen
Președintele ales al Republicii 

Columbia, dr. Alfonso Lopez 
Michelsen. și doamna Cecilia Ca
ballero de Lopez au vizitat, în 

cursul după-amiezii de joi, Mu
zeul de istorie al Republicii So
cialiste România.

Oaspeții au fost întîmpinați la 
sosire de Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de ști
ințe sociale și politice, și prof, 
dr. Florian Georgescu, directo
rul muzeului, după care au vi
zitat unele din cele 62 de săli 
ale acestui prestigios lăcaș de 
cultură.

Președintele Alfonso Lopez 
Michelsen și soția sa au exami
nat cu acest prilej vestigii ale 
celor mai îndepărtate epoci ale 
istoriei de pe pămîntul țării 
noastre — mărturii ale unei stră-

vechi culturi. Dintre aceste ex
ponate de inestimabilă valoare 
au reținut îndelung atenția oas
peților frumoasele vase de ce
ramică ale culturii Cucuteni și 
celebra statuetă din epoca neo
litică- cunoscută sub numele de 
„Gînditorul". A fost prezentată, 
de asemenea, evoluția uneltelor 
de producție din străvechi tim
puri, precum 
vilizației din epoca bronzului și 
a fierului.

Se parcurg apoi 
fățișează istoria 
geto-dacilor.

în lapidarium,
pete îi sînt înfățișate copia Co
lumnei lui Traian, precum și nu
meroase piese din epoca antică 
și medievală, dintre cele mai re
prezentative, descoperite pe te
ritoriul țării noastre.

și mărturii ale ci-

sălile care in
și civilizația

înaltului oas-

O nouă promoție a Școlii
centrale de pregătire

a cadrelor U. T. C,
O nouă promoție a Școlii cen

trale de pregătire a cadrelor 
Uniunii Tineretului Comunist 
care funcționează în cadrul Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu" și-a 
încheiat ieri cursurile. Adunarea 
care a avut loc cu acest prilej 
a reliefat faptul că, în spiritul 
măsurilor inițiate de partid 
pentru perfecționarea întregii ac
tivități social-economice un rol 
important îl are pregătirea politi
că a cadrelor. Printre acestea se 
numără și absolvenții școlii da 
pregătire a activiștilor U.T.C.

Hotărîrea promoției celei de a 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei și a Congresului al XI-lea al 
partidului de a fructifica cunoș
tințele dobîndite rezultă și din 
telegrama adresată secretarului 
general al partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în care, prin
tre altele, se spune : „Ne anga-

jăm solemn în fața conducerii 
partidului, a dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
că învățînd permanent din 
prestigiosul dumneavoastră exem
plu, din stilul de muncă pe care 
îl promovați, punînd la baza în
tregii noastre activități valoroa
sele indicații date de dumnea
voastră la ședința de analiză cu 
Biroul C.C. al U.T.C. și Biroul 
Comitetului Executiv al Consiliu
lui U.A.S.C.R. din februarie a.c., 
vom sprijini organizațiile U.T.C. 
pentru a face într-adevăr o co
titură radicală în activitatea de 
educare revoluționară a tinerilor 
în spiritul cultului față de mun
că, al creșterii răspunderii față 
de îndeplinirea tuturor îndatori
rilor sociale, a normelor muncii 
și vieții comuniștilor, al eticii și 
echității socialiste".

Sf »O»T • SPORT
* ■ - ■ - < r- •

• BOX. A 
internațional 
ningrad. La _ __
boxerul remân Nicolae Butișea- 
gă a eîștigat medalia de aur in- 
vingindu-1 in finală prin K. O. 
pe sirianul Bessama Mosri. Al. 
Turei (48 kg) a fost învins in 
finală de ougilistul sovietic Ev
ghenie Iudin, campion unional. 
La categoria ..ușoară" Constan
tin Dia a obținut medalia de 
bronz.

o TENIS. Au continuat între
cerile feminine din cadrul tur
neului internațional de tenis de 
la Eastbourne (Anglia). în turul 
doi. jucătoarea Mariana Simio- 
nescu (România) a invins-o cu 
6—4. 2—6. 6—4 pe Hana Kloss 
(R.S.A.). în turul trei, Mariana 
Simionescu a intilnit-o pe Chris 
Evert (S.U.A.). Jucătoarea a- 
mericană a ciștigat cu 6—2, 6—0.

Miercuri, a inceput in aceeași 
localitate și un turneu mascu
lin. Tenismanuî român Ion Ti
riac l-a învins in primul 
6—1, 6—1 pe ' 
Amritraj.

FOTBAL, 
cepe cea de-a 
pei Balcanice" 
echipe de 
jocuri inaugurale se vor 
șura după cum urmează

luat sfîrșit turneul 
de box de la Le- 

categoria ,.pană“,

indianul
tur cu 
Ashok

Duminică
7-a ediție 
la fotbal 

tineret. Cele

va în- 
a „Cu- 
pentru 

două 
desfă- 
: Bul-

garia-Iugoslavia la Pitești și Al
bania—Turcia la Tirgov ște. In- 
tilnirile încep la ora 11,00. 
Marți, 25 iunie, pe Stadionul 
Dinamo din Capitală selecțio
nata României va întîlni de la 
ora 17,30 echipa Iugoslaviei. A- 
poi, fotbaliștii români vor juca 
la 28 iunie in Capitală cu echipa 
Bulgariei.
• Clasamentul goigeterilor 

turneului final al Campionatu
lui mondial de fotbal se pre
zintă pină in prezent astfel : 
1-2 Lato (Polonia) și Szarmach 
(Polonia) cu cite 4 puncte : 3. 
Bajevici (Iugoslavia) 3 puncte ; 
4. Rep (Olanda) 2 puncte etc.

® ȘAH. Cea de-a 21-a ediție 
a Olimpiadei de șah a continuat 
la Nisa cu disputarea meciuri
lor din runda a 5-a a turneu
lui final.

Iată rezultatele înregistrate : 
Argentina — România 3—1 ; 
Ungaria — Iugoslavia 3—1 ; 
Spania — Cehoslovacia 2.5—1.5 ; 
Bulgaria — Anglia 3—1 ; R. F. 
Germania — Finlanda 3—1 ; 
U.R.S.S. — Olanda 3—1 : S.U.A. 
— Suedia 3,5—0,5 ; Filipine — 
Țara Galilor 2,5—1,5.

în runda a 6-a. formația Ro
mâniei întilnește selecționata 
Suediei.

Oaspeții vizitează, de aseme
nea, sala unde sînt expuse peste 
5 000 de obiecte de mare va
loare, care alcătuiesc un prețios 
tezaur al istoriei poporului ro
mân, al culturii și artei sale.

Dr. Alfonso L6pez Michelsen 
a semnat apoi în cartea de o- 
noare a muzeului.

La plecare, un mare număr de 
cetățeni ai Capitalei au salutat 
cu căldură pe înaltul oaspete co
lumbian.

★

în aceeași zi, președintele ales 
al Columbiei și soția sa au făcut 
o vizită la Institutul național de 
gerontologie și geriatrie, unde au 
fost salutați de acad. prof. dr. 
Theodor Burghele, ministrul să
nătății, și acad. prof. dr. docent 
Ana Aslan.

Salonul național
de grafică 1974

Sala ..Dalles’* din Capitală 
găzduiește, începînd de joi, Sr- 
lonul național de grafică 1974. 
Sint prezentate 379 de lucrări — 
grafică de șevalet, desene, gra
vuri, afișe, ilustrații de carte — 
semnate de 180 de artiști din În
treaga țară.

Concepută ca un omagiu al 
graficienilor în întîmpinarea ce
lei de-a XXX-a aniversări a e- 
liberării patriei 
XI-lea Congres 
ziția oferă un 
matic, reunind 
dează subiecte 
diverse, imagini încărcate 
sens ale realității românești 
temporane.

La vernisaj au participat 
mitru Ghișe, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, acad. Ion Jalea, pre
ședinte de onoare al Uniunii ar
tiștilor plastici, membri ai con
ducerii U.A.P., artiști, critici de 
artă, un numeros public.

Cuvîntul de deschidere a ma
nifestării a fost rostit de criticul 
de artă Ion Frunzetti, vicepre
ședinte al U.A.P.

(Agerpres)

și a celui de-al 
al P.C.R., expo- 
larg orizont te- 
lucrări ce abor- 
dintre cele mai 

de 
con-

Du-

„Turul ciclist al României4*
Prin telefon de la trimisul nostru special,

DAN DEȘLIU

Un dar pentru Martie Ștefănescu
Nume foarte popular acum 

două decenii, concurent redu
tabil în toate competițiile in
terne, selecționat chiar în re
prezentativa națională — 
Martie Ștefănescu, „Mărțișor’, 
cum îi spun prietenii — ac
tivează în prezent ca antrenor 
de ciclism la CIBO Brașov. Și 
acolo, așa cum obișnuia să 
o facă în activitatea competi- 
țională, fostul alergător duce 
o muncă asiduă, pasionată, 
devotat cu tot sufletul spor
tului pe două roți, căruia i 
s-a dăruit încă din prima ti
nerețe. Zic din prima tinere
țe —pentru că recent, la 6 
martie, el a împlinit 50 de 
primăveri. Amintindu-și, pro
babil, că acest eveniment s-a 
petrecut pe malul Dunării și 
anume în ~ ~
Severin, unul 
săi, 
dilă și-a 
veni să facă un dar celui 
care 
sportului rutier și că 
cel mai prețios nu poate fi 
altul decit o victorie în fru
moasa localitate de la capătul 
celei de-a 11-a etape. Așa 
se face că intrînd pe auto
strada care coboară dinspre 
Orșova spre Drobeta-Turnu

Severin și găsindu-se la 
15 km de sosire în fruntea 
plutonului, Bădilă s-a aoîn- 
tat la atac în compania 
unui trio pe care îl veți 
recunoaște din relatarea eta
pei. Adversarul cel mai pri
mejdios în această formație 
era, fără îndoială, maroca
nul Benkadi. Deși s-a aflat 
aproape în permanență pe 
primul plan, de-a lungul eva
dării hotărîtoare, elevul lui 
Martie Ștefănescu n-a ezitat 
să se lanseze într-un sprint 
prelungit, încă din capătul 
Bulevardului Republicii — re- 
zistînd cu brio revenirii 
ternice a tricoului roșu, 
mărul 17.

In felul acesta, Mircea 
dilă (27 de ani, originar
Avrig, proaspăt cîștigător al 
unei curse cu participare in
ternațională) oferă maestrului 
și clubului său satisfacția cu
nunii de lauri — dulce bucu
rie am zice, gîndindu-ne la 
faptul că emblema CIBO re
prezintă, cum știți, marca Fa
bricii de ciocolată și bom
boane de la poalele Tîmpei...

In ce mă privește — urez 
simpaticilor cicliști brașoveni 
să savureze și cu alte ocazii 
bucurii similare.

pu- 
nu-

Bă- 
din

Drobeta-Turnu 
dintre elevii 
Mircea Ba

că s-ar cu-
respectiv

zis

Intrepnnderea 
energo-reparații

Liceul agricol Tg. Mure; cu 
durata de 4 aniCURSURI PRIN CORESPONDENȚA

SI CU FRECVENTA
6 61

îl îndrumă în tainele 
darul

• STENOGRAFIA

(îmbinata cu înregis

trarea magnețofonică)

• DACTILOGRAFIA 
(metoda „oarbă" — 
științifică — cu toate 

degetele)

• LUCRĂRILE DE SECRETARIAT 
(completate cu probleme de legislație și cores

pondență oficială)
• MÎNUIREA APARATURII TELEX și a MAȘI

NILOR DE CALCULAT
• LIMBILE DE LARGĂ CIRCULAȚIE 

ENGLEZA, FRANCEZA, GERMANA, RUSA 
Toate disciplinele de mai sus pot fi urmate și de 

TINERII DIN ÎNTREAGA ȚARĂ, PRIN 
CORESPONDENȚĂ

Studenții și elevii se bucură de reducerea taxelor cu 50*', și, 
paralel cu însușirea unora dintre disciplinele de mai sus, bene
ficiază fără plată de o odihnă activă, constind din audiții muzi
cale, vizionări de filme, excursii cu obiective științifice și alte 
manifestări cultural-artistice și sportive (tenis de masă. șah).

Cursurile, predate de instructori de inaltă calificare, sînt con
duse de stenograful Pau) Mihăilă, fost director al primei școli 
de stenodactilografie a statului.

Informații verbale, prin telefon și in scris, se pot obține de la : 
UNIVERSITATEA POPULARĂ BUCUREȘTI, 

SECTOR 5 CASA DE CULTURĂ „N. BĂLCESCU"
Str. 11 Iunie, nr. 41. Telefoane : 23 43 45 și 23 67 00

Stația Parcul Libertății

b-dal Mirișesti nr. 2 <Ung* 
Parcul Libertății) telefon : 
23 26 40. caută urgent : oțelari. 
turn* tori-forma tori. termlști- 
tratamentiștl și galvanizatori 
(acoperiri metalice).

Personalul secției turnătorie 
beneficiez* de rețea de retri
buire majorat* și lucreaz* in 
acord global.

De asemenea, mai caut* : 
muncitori necallficati. absol
venți a minimum 4 clase și a- 
vind virsta de peste 16 ani In 
vederea calificiril in meseria 
de turn*tor-formator prin 
cursuri de scurt* durat* de 8 
luni, perioadă in care vor fi 
retribuiți cu 1671 lei lunar.

Primirea se face pentru mo
dernul sediu din b-dul Ener- 
geticienilor nr 2. sector 4 — 
Vitan (la capătul autobuzului 
nr 35).

Se recrutează personal mun
citoresc din întreaga țară, cu 
posibilități de cazare In cămi
nul de nefamiliști al întreprin
derii tncepind cu luna Iulie 
1674.

primește piuă la data de 20 
VI a.e. Înscrieri In anul I la 
cursul de zi a promovaților 
clasei a VIII-a a școlii gene
rale, care nu au depășit in 
cursul acestui an virsta de 17 
ani și care domiciUază in me
diul rural, mediul urban cu 
caracter agricol sau ai căror 
părinți lucrează in unitățile 

agricole socialiste

Liceul va funcționa cu profi
led : AGRICOL cu 266 locuri 
și ECONOMIC cu 76 locuri

La înscriere se vor prezenta 
următoarele acte :
• cerere de înscriere vizată 

de directorul școlii generale ;
• certificat de naștere in co

pie și original ;
• adeverință medicală din 

care să rezulte că este apt pen
tru conducerea tractorului 
mașinilor agricole.

Informații suplimentare 
pot obține la secretariatul 
ceului din Tirgu-Mureș, 
Kossuth Lajos nr. 108, 
13 623.

Centrul școlar chimie nr. 2 București
Șoseaua Olteniței nr. 181, sectorul 5 
(lingă uzina Danubiana, mașina 44)

ÎNSCRIE CANDIDAȚI PENTRU UCENICIE LA LOCUL DE MUNCĂ 
In următoaref

Lăcătuși m.

NOU!
Cîștiguri 

suplimentare ia 
LOZ ÎN PLIC !

k

F

• meserii :
anici ; Strungari ; Operatori chimiști.

Se primesc băieți și fete — absolvenți ai școlii generale de 10 ani, 
promovați ai clasei a Vm-a serii mai vechi, precum și promovați ai 
clasei a VlII-a din seria anului 1974 care au depășit virsta de 16 ani 
pînă la 15 VI a.c. Limita maximă de vîrstă este de 18 ani împliniți 
în anul 1974

înscrierile se fac între 15—30 iunie 1974.
Pe toată durata școlarizării elevii primesc bursă și cazare.

ZW SS7?//Z£ CE SE AFLA IN V/NZARE 
SE GĂSESC C/ST/GURI SUPLIMENTARE 
ÎN BANI, AUTOTURISME, BUTELII DE 
ARAGAZ sa.

cil®? /'tfocd/ioa^ cwtya!

FILMUL ETAPEI
Start festiv, ora 13 Lugoj, centrul orașului. Start tehnic — din 

mers 13,05 bariera Orșovei. Vreme bună, vint prielnic, lateral 
dreapta pe prima parte, apoi din spate pînă la capătul etapei. 
Nimic de semnalat înaintea sprintului „surpriză" (a fost anunțat 
in ultimul moment) de la Caransebeș — km 40. Trec in ordine 
Samsel (Polonia), Negoescu (Steaua), Mircea Virgil (Olimpia) — 
exact la o oră de la plecare. Prima acțiune inițiată de Hekelle 
urmat de Selejean și Hoța in comuna Teregova, rămine fără con

secințe. La punctul de cățărare de la Domașnea — Selejan pre
cede pe Najjari. Wojtas și Teodor Vasile. Pe urcușul dinspre 
Plugova, tot Selejan va ciștiga, anunțindu-se drept principalul 
candidat la trofeul grimperilor. Ploaia ne amenință acum in 
munți, la tot pasul — insă de astă dată această amenințare va 
rămine platonică pină la Drobeta-Tr. Severin. Media de 40 km se 
menține, în ciuda lipsei de combativitate, grație vintului puter
nic și traseului care coboară permanent din munții Cernei spre 
Dunăre. Plutonul compact trece in goană prin Mehadia. Hercu- 
lane. Topleț — străbătind ca și in ziua precedentă trei județe 
ale țării : Timiș, Caraș Severin, Mehedinți. în noua Orșovă, cu 
structurile zvelte ale marilor construcții din zona lacului de acu
mulare — ordinea sprintului este Virgil, Bădilă, Teodor Vasile. 
Intrăm pe șoseaua de pe malul Dunării unde incep hărțuielile — 
animate pe rind de Ramașcanu, Michaud, Benkadi. Teodor și 
alții. Admirăm din fugă splendida panoramă a fluviului, monu
mentalele realizări, edificii industriale și edilitare de pe ambele 
țărmuri, îndeosebi barajul Hidrocentralei intre Padina Gardului 
și viaductul Moșu. Intrăm pe un timp admirabil pe teritoriul 
municipiului Drobeta-Turnu Severin. Aici, la 10 km de capătul 
etapei, se desprind patru alergători (Cirje, Bădilă, Iulian. Ben
kadi) care pedalează energic și, profitind de acalmia celorlalți 
concurenți își măresc treptat avantajul. în dreptul tabelei care 
anunța „3 km pînă la sosire" — au peste 500 metri avans asupra 
urmăritorilor și este limpede că iși vor disputa intre ei sprintul 
decisiv. într-adevăr, în centrul orașului, unde o mulțime foarte 
numeroasă aclamă sosirea cicliștilor. Bădilă întrece după o luptă 
dirză cu o roată, pe marocanul Benkadi și pe Coste! Cirje. Cei 
3 au fost cronometrați in 3 ore. 47 min. 36 sec. La 20 metri in 
urmă Constantin Iulian, iar la 29 secunde plutonul masiv, in 
frunte cu Mircea Virgil. Media orară — peste 40 km. Nici o 
schimbare importantă in clasamentele generale. Azi. vineri, se 
vor disputa două etape : la 9 dimineața — contratimpul pe dis
tanța Drobeta-Tr. Severin — Orșova, iar la ora 14.10 — startul in 
etapa a 12-a, Drobeta-Tr. Severin — Filiași — Craiova, 115 km.
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președintele Republicii Islamice Mauritania, Moktar Quid Daddah
Dineu oferit de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu în onoarea 

președintelui Moktar Ould Daddah 
și a doamnei Marieme Daddah

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, joi,
un dineu oficial în onoa
rea secretarului general al 
Partidului Poporului din Ma
uritania, președintele Republi
cii Islamice Mauritania, Mok
tar Ould Daddah, și a doam
nei Marieme Daddah.

Au participat tovarășii Emil 
Bodnaraș, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Gheorghe Stoica,

Toastul președintelui 
Nicolae Ceausescu

Toastul președintelui
Moktar Ould Daddah

Domnule președinte, 
Doamnă Daddah,
îmi este deosebit de plăcut să 

dau expresie sentimentelor de 
caldă ospitalitate cu care po
porul român vă intimpină pe 
pămintul Republicii Socialiste 
România și să vă adresez dum
neavoastră, stimatei doamne Da
ddah, colaboratorilor ce vă 
însoțesc un cordial salut dș 
bun venit in patria noastră.

Dorim ca vizita pe care o 
faceți în România să fie cit mai 
plăcută și, totodată, cit mai 
fructuoasă pentru evoluția ra
porturilor româno-mauritane. 
Constituie un motiv de satisfac
ție că relațiile dintre țările noas
tre se dezvoltă pozitiv și sperăm 
ca intilnirile și convorbirile pe ca
re le vom avea cu acest prilej să 
deschidă calea întăririi prieteniei 
și a unei colaborări tot mai 
strînse intre ambele țări.

Poporul român, care cunoaște 
din propria sa experiență ce a 
însemnat dominația străină, în
țelege și prețuiește în mod deo
sebit eforturile harnicului și 
entuziastului popor mauritan de 
a-și asigura și consolida inde
pendența dobindită în urmă cu 
aproape un deceniu, de a-și va
lorifica în interes propriu bo
gățiile naționale și a se afirma 
în mod liber și suveran în rin- 
dul națiunilor lumii. Ne bucu
răm sincer de succesele pe care 
Ie obțineți în dezvoltarea eco
nomică și socială a țării, în li
chidarea urmărilor dominației 
străine din trecut, și vă urăm 
din inimă, dragi prieteni, noi 
și noi realizări pe acest drum.

Vizita pe care o faceți în ța
ra noastră vă oferă posibilitatea 
să cunoașteți nemijlocit unele 
din realizările poporului român, 
viața și preocupările sale, dorin
ța sa fierbinte de a trăi în pace 
și colaborare cu toate popoarele 
lumii. Sosiți în România într-o 
perioadă cînd întregul popor se 
pregătește să sărbătorească îm
plinirea a 30 de ani de la elibe
rarea țării. Realizările pe care 
România le-a dobindit în aceste 
trei decenii demonstrează în 
mod grăitor ce poate înfăptui 
un popor care și-a luat soarta 
în propriile miini și muncește 
liber pentru propria sa bună
stare și fericire. Fără îndoială 
că dezvoltarea economico-so- 
cială atît a României, cit și a 
Mauritaniei va crea noi și noi 
condiții pentru intensificarea 
schimburilor economice și coo
perării dintre țările noastre, în 
interesul propășirii ambelor po
poare, al cauzei progresului și 
păcii în lume.

Domnule președinte.
Trăim o epocă de profunde 

transformări revoluționare, na
ționale și sociale, de mutații a- 
dînci în raportul de forțe pe plan 
mondial, o epocă în care se a- 
firmă tot mai hotărit voința po
poarelor de a fi stăpine pe des
tinele lor, de a participa activ, 
în condiții de deplină egalitate, 
la soluționarea marilor pro
bleme ce privesc soarta păcii și 
progresului uman. Se intensi
fică lupta maselor populare îm
potriva vechii politici de domi
nație și asuprire, pentru liber
tate și dreptate socială, pentru 
dezvoltarea economică și socială 
independentă. Ca urmare, în 
viața internațională se afirmă 
un curs nou, pozitiv, îndreptat 
spre destindere și colaborare.

Viața arată însă că cursul 
destinderii nu a devenit irever
sibil, că în lume există încă 
forțe reacționare care ar dori 
continuarea vechii politici im
perialiste, colonialiste, neocolo- 
nialiste bazate pe inegalitate, 
dominație și forță. De aceea, 

Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, 
Cornel Burtică, Miron Con- 
stantinescu, Mihai Gere, Ion 
Pățan, Ion Ioniță, Iosif Uglar, 
Ștefan Andrei, Gheorghe O- 
prea, viceprlm-ministru al 
guvernului, Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, George Ma- 
covescu, ministrul afaceri
lor externe, membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, condu
cători de instituții centrale.

Au luat parte, de asemenea, 
Dah Ould Sidi Haiba, Sail 
Abdoul Aziz, Hamdi Ould

considerăm că pentru afirmarea 
noului curs spre destindere este 
necesară intensificarea luptei 
tuturor popoarelor pentru a asi
gura o colaborare și pace trai
nică. în ce privește România, 
este hotărită să facă totul pen
tru a-și aduce contribuția la 
promovarea relațiilor noi de e- 
galitate și respect între popoare, 
pentru dezvoltarea unei largi și 
fructuoase colaborări între state.

România acționează cu fermi
tate pentru extinderea colaborării 
cu țările socialiste, cu statele care 
au trecut pe calea dezvoltării e- 
conomico-sociale independente. 
Acționăm, in spiritul principii
lor coexistenței pașnice, pentru 
extinderea legăturilor țării noas
tre cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orinduire socială. 
Mai mult ca oricind considerăm 
că este necesară întărirea uni
tății și colaborării forțelor pro
gresiste, antiimperialiste din 
întreaga lume pentru a contri
bui la lichidarea colonialismu
lui și neocolonialismului, pentru 
afirmarea politicii de colaborare 
și pace între popoare. în aceas
tă ordine de idei, dorim să 
ne exprimăm speranța că po
porul portughez, forțele demo
cratice și forțele militare din 
această țară vor face totul pen
tru a pune capăt politicii colo
niale și a asigura respectarea 
dreptului Ia independență a po
poarelor din Angola. Mozambic, 
Guineea-Bissau și Insulele Ca
pului Verde. Sperăm că se va 
ajunge la instaurarea unor re
lații noi, bazate pe egalitate și 
colaborare reciproc avantajoasă 
între Portugalia și aceste state.

România, care are strînse legă
turi cu mișcările de eliberare 
națională, acordă și va acorda și 
în viitor întregul său sprijin 
cauzei lor drepte. Ne exprimăm 
convingerea că momentul depli
nei dobîndiri a independenței a- 
cestor popoare se apropie, că 
lupta lor va triumfa. Țara 
noastră condamnă cu fermi
tate politica de discriminare 
rasială și apartheid dusă de 
regimurile rasiste din Africa 
de Sud și Rhodesia, militează 
cu toată hotărîrea pentru abo
lirea oricăror forme de domina
ție și asuprire, pentru aplicarea 
în viață a prevederilor Declara
ției O.N.U. cu privire la acor
darea independenței tuturor ță
rilor și popoarelor coloniale.

Una din problemele care pre
ocupă cel mai mult omenirea 
este aceea a subdezvoltării, a li
chidării marilor decalaje — de
calaje a căror sursă o constituie 
politica și practicile imperialis
mului și colonialismului. De a- 
ceea se impune să se acționeze 
cu consecvență pentru respecta
rea dreptului sacru al popoare
lor de a fi deplin stăpine pe 
bogățiile lor naționale, pentru 
așezarea relațiilor economice in
ternaționale pe o bază nouă, e- 
chitabilă, pentru realizarea u- 
nor raporturi juste între prețu
rile materiilor prime și ale pro
duselor industriale, astfel ca 
schimburile economice să fie 
reciproc avantajoase și să sti
muleze progresul rapid al țări
lor in curs de dezvoltare.

România se pronunță pentru 
soluționarea pe cale pașnică a 
tuturor conflictelor dintre state, 
pentru renunțarea la forță și la 
amenințarea cu folosirea for
ței în rezolvarea problemelor 
dintre state. Am salutat cu sa
tisfacție realizarea dezangajării 
militare dintre Egipt și Siria pe 
de o parte și Israel pe de altă 
parte. Considerăm că- in condi
țiile nou create este necesar să 
se continue cu stăruință efor
turile pentru a se ajunge la in
staurarea unei păci drepte și 
durabile în Orientul Apropiat, 

Mouknass, Sidi Ould Cheikh 
Abdallahi, Baro Abdoulaye, 
Mohamed Aii Cherif, Sidi 
Bouna Ould Sidi, Aminata 
Niang, Sadegh Ould Didia, 
precum și celelalte persoane 
oficiale care îl însoțesc pe 
președintele MauritanieL

Au fost intonate imnurile 
de stat ale celor două țări.

în timpul dineului, desfășu
rat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Moktar Ould Daddah au 
rostit toasturi.

pe baza retragerii trupelor isra- 
eliene din teritoriile arabe o- 
eupate, a asigurării independen
ței și integrității teritoriale a 
fiecărui stat din această zonă, a 
soluționării problemei poporului 
palestinian potrivit intereselor 
sale naționale.

Considerăm, de asemenea, că 
este necesar să se depună 
in continuare eforturi susținute 
în vederea înfăptuirii acordurilor 
de Ia Paris cu privire la Viet
nam, asigurîndu-se o pace trai
nică în Indochina și respectarea 
dreptului popoarelor vietnamez, 
khmer și laoțian de a-și solu
ționa singure problemele, fără 
amestec din afară.

înfăptuirea securității în Eu
ropa, instaurarea unor relații noi 
intre statele acestui continent 
constituie una din preocupările 
importante ale României, ca de 
altfel a tuturor statelor europe
ne. Dorim ca conferința general- 
europeană să se încheie cu 
succes și să ducă la așezarea 
relațiilor dintre statele europene 
pe principiile deplinei egalități 
in drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile inter
ne. să creeze condiții favorabile 
unei largi colaborări între toate 
popoarele și, totodată, să deschi
dă calea unei conlucrări fruc
tuoase cu țările de pe alte con
tinente și, în primul rind, cu 
țările de pe continentele vecine, 
printre care și Africa.

Soluționarea marilor probleme 
care preocupă omenirea, reali
zarea unei noi ordini mondiale 
care să asigure fiecărei națiuni 
dreptul la dezvoltarea liberă, 
corespunzător năzuințelor sale, 
impun participarea activă și 
egală a tuturor statelor la gă
sirea celor mai bune soluții de 
promovare a unei colaborări 
trainice. Considerăm că, inde
pendent de mărimea lor, toate 
statele trebuie să participe activ 
la viața internațională ; în mod 
deosebit apreciem că țările mici 
și mijlocii au un rol important 
de jucat in realizarea unei lumi 
mai bune și mai drepte.

De asemenea, este necesară 
întărirea rolului Organizației 
Națiunilor Unite, a altor orga
nisme internaționale, respectarea 
dreptului internațional ; se im
pune o democratizare a relațiilor 
internaționale, ceea ce va crea 
condițiile pentru realizarea unui 
climat trainic de pace in lume.

Doresc să menționez cu multă 
satisfacție faptul că între repre
zentanții țărilor noastre, în ca
drul Organizației Națiunilor Uni
te și al altor organisme interna
ționale există o strinsă colabora
re în soluționarea problemelor in
ternaționale. îmi exprim dorința 
ca și în viitor popoarele noastre 
să colaboreze strîns în lupta 
pentru a se pune capăt vechii 
politici imperialiste, colonialiste 
și neocolonialiste, pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună. „ 

Dorim ca vizita dumneavoas
tră, convorbirile pe care le vom 
avea să marcheze un moment 
nou în colaborarea economică, 
tehnico-științifică și culturală 
între țările noastre.

Cu această convingere și cu 
dorința ca colaborarea și prie
tenia dintre România și Mauri
tania să înflorească continuu, 
doresc să toastez :

— în sănătatea dumneavoas
tră, domnule președinte, și a 
doamnei Daddah ; in sănătatea 
tuturor oaspeților mauritani !

— Pentru prosperitatea și fe
ricirea poporului țării dumnea
voastră ; pentru prietenia și co
laborarea dintre poporul român 
și poporul mauritan ; pentru 
pace și prietenie în lumea în
treagă ! (Aplauze).

Domnule președinte al Repu
blicii Socialiste România,

Doamnă Ceaușescu,
Țin, mai întîi, să vă exprim 

dumneavoastră, domnule pre
ședinte, și doamnei Ceaușescu — 
cu care soția mea și cu mine 
sîntem foarte bucuroși și onorați 
să facem cunoștință — mulțumi
rile noastre cele mai vii pentru 
primirea deosebit de căldu
roasă pe care ați binevoit să 
ne-o faceți și care reflectă atît 
de bine inalta calitate a relații
lor care unesc popoarele noas
tre. partidele și guvernele lor.

Permiteți-mi să spun cit de 
bucuroși sintem că ne aflăm în 
țara dumneavoastră atît de fru
moasă pe care o cunoaștem bine 
prin intermediul reprezentanțe
lor noastre diplomatice res
pective și prin numeroasele 
schimburi de misiuni de bună
voință. dar pe care am dorit 
cu atît mai mult să o cunoaș
tem direct. Aceasta deoarece nu 
numai contactele au permis de
finirea unor sfere largi a unei 
cooperări rodnice și reciproc a- 
vantajoase între statele noastre, 
ci și constatarea unor conver
gențe esențiale in idealurile 
care inspiră țările noastre in 
edificarea pe plan intern și 
contribuția lor pe plan extern 
la crearea unei ere de mai ma
re dreptate, de pace și progres.

Doresc, în această privință, să 
salut aici marile și numeroasele 
succese pe care, sub inalta și 
dinamica conducere a dumnea
voastră, domnule președinte, Re
publica Socialistă România le-a 
obținut în edificarea ei eco
nomică, socială și culturală, suc
cese pe care le atestă in mod 
grăitor progresele înregistrate 
de țara dumneavoastră pe pla
nul industrializării, al agricul
turii, sănătății și învățămintului 
și care sînt bine cunoscute in 
lume.

La aceste date capitale se 
adaugă eforturile remarcabile 
depuse de Excelența Voastră 
pentru întărirea solidarității 
între țările în curs de dez
voltare în lupta dificilă pentru 
transformarea raporturilor ne- 
juste care caracterizează rela
țiile internaționale și aduc un 
prejudiciu incomensurabil păcii 
și progresului omenirii.

Dar contribuția dumneavoas
tră la destinderea internațională 
nu se limitează la domeniul atit 
de esențial al relațiilor econo
mice între națiuni ,- ea vizează 
situațiile arzătoare ale etapei 
actuale în care dumneavoastră 
aduceți un sprijin hotărit cau
zelor popoarelor care luptă în 
Asia, în Africa sau în Orientul 
Mijlociu pentru recucerirea 
drepturilor lor naționale inalie
nabile și luați inițiative pentru 
a ajuta la instaurarea unei în
țelegeri sporite in Europa și în 
lume.

Aceste poziții, care, în pro
funzimea lor sînt și preocupări
le noastre, trezesc stima noastră 
deosebită.

Permiteți-mi să vă spun, în 
această privință, că — aseme
nea poporului român — și po
porul nostru, mobilizat de parti
dul său, Partidul Poporului din 
Mauritania, nu se străduiește 
doar să-și desăvîrșească inde
pendența și emanciparea sa pe 
toate planurile, contînd în pri
mul rînd pe propriile sale for
țe. El înțelege să acționeze în 
continuare cu același elan, cu 
aceeași credință și aceeași ho- 
tărîre, cu modestele sale mijloa
ce, în vederea triumfului ire
versibil al cauzelor juste pe ba
za idealurilor înscrise în Carte
le Organizației Unității Afri
cane. Ligii Arabe și Organiza
ției Națiunilor Unite la care el 
a subscris, conform exigențelor 
identității sale istorice.

Țară africană și, in același 
timp, arabă, noi simțim în pri
mul rînd și într-un mod cu to
tul deosebit necesitatea absolută

și urgentă a unei redefiniri ra
dicale a raportului de forțe în 
lume pentru a face să preva
leze, în sfîrșit, imperativele eli
berării și dezvoltării spre care 
se îndreaptă aspirațiile solidare 
ale popoarelor noastre.

Mai întîi eliberarea. Iar acest 
imperativ se impune cu o acui
tate deosebită in această parte 
sudică a continentului nostru, 
unde minorități albe, rasiste și 
fasciste, mențin milioane din 
frații noștri africani sub jugul 
rasismului cel mai inuman, ne- 
gîndu-le chiar calitatea de oa
meni. Acesta este cazul, după 
cum știți, în Africa de Sud și în 
Zimbabwe, Acesta este cazul, de 
asemenea, in Namibia pe care 
regimul din Africa de Sud a sfîr
șit prin a o transforma intr-o 
simplă colonie, contrar tuturor 
dispozițiilor care privesc acest 
teritoriu sub mandat al Nați
unilor Unite.

Eliberarea, de asemenea, in 
Mozambic, in Angola și in Re
publica frățească Guineea-Bis
sau și în Insulele Capului Verde 
sfișiate incă de un răz
boi colonial tot atit de atroce 
pe cit de aberant și care nu poa
te duce decit la cele mai mari 
tragedii atita timp cit Portuga
lia nu se va fi retras definitiv 
din aceste țări.

Ne exprimăm speranța că noul 
regim din Portugalia, trăgîad, 
in sfîrșit, invățămintele clare 
ale realității, va depăși rapid 
ezitările pentru a recunoaște in
dependența acestor țări dintre 
care una — Republica Guineea- 
Bissau este deja recunoscută ca 
stat independent și suveran de 
majoritatea zdrobitoare a na
țiunilor lumii.

Mai mult decit o operațiune 
de logică simplă, aceasta este 
o exigență pe care nu o poate 
nega astăzi nici o țară din lu
me. în această privință a sosit, 
de asemenea, timpul ca și Spa
nia să înțeleagă necesitatea ur
gentă de a proceda Ia decoloni
zarea rapidă a Saharei, conform 

rezoluțiilor Organizației Unității 
Africane și Organizației Națiu
nilor Unite, precum și conclu
ziilor conferințelor de la Nouad- 
hibou și de la Agadir a șefilor 
de stat ai Algeriei, Marocului și 
Mauritaniei.

In Orientul Mijlociu arab este 
vorba, de asemenea, și în cel 
mai înalt grad, de eliberare. E- 
liberarea Palestinei și a terito
riilor altor state arabe ocupate 
de Israel de-a lungul unei jumă
tăți de secol de agresiuni ex
pansioniste erijate in drept. Este 
evident, sub acest raport, că nici 
o soluție pentru ceea ce a de
venit obișnuit să fie denumită 
criza din Orientul Mijlociu nu 
poate fi viabilă și durabilă atita 
timp cit poporul palestinian fră
țesc. reprezentat de Organizația 
de Eliberare a Palestinei, nu va 
fi restabilit in drepturile sale 
legitime imprescriptibile.

Aceeași exigență urgentă de 
eliberare s-a impus in Indochi
na, unde popoarele Cambodgiei 
și Vietnamului, unite in cadrul 
Frontului Unit Național al Cam
bodgiei și a Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
Sud. luptă cu eroism pentru 
recucerirea independenței și 
demnității lor.

Acestui imperativ al eliberării 
popoarelor se adaugă strîns le
gat imperativul dezvoltării lor. 
Pe cele două planuri este vor
ba, in fond, de a se acționa pen
tru progresul speciei umane — 
care presupune ca națiunile și 
oamenii să aibă drepturi egale 
la viață și de a se crea condi
țiile unei existențe mereu mai 
bune și mai demne. De aici de
curge necesitatea de a se pune 
capăt exploatării omului de că
tre om și a națiunilor de către 
alte națiuni, exploatare a că
rei încarnare este sistemul co
lonial și care permanentizează o 
ordine economică care domină 
viața internațională. Această or
dine economică, concepută pen
tru apărarea privilegiilor țărilor 
industrializate, a fost suficient 

analizată în ultimii ani și, în
deosebi, in cursul sesiunii spe
ciale a Adunării Generale a 
O.N.U., care a avut loc din ini
țiativa Algeriei, sesiune consa
crată problemelor materiilor 
prime.

împreună cu celelalte țări ale 
lumii a treia și îndeosebi cu 
grupul țărilor nealiniate, noi in- 
țelegem să continuăm lupta pen
tru afirmarea drepturilor noas
tre asupra resurselor noastre 
naturale și pentru a pune capăt 
legilor inegale care guvernează 
relațiile și schimburile interna
ționale și care își propun să ne 
mențină într-o stare perpetuă 
de subdezvoltare. Aceasta este 
concluzia care decurge din situa
ția actuală, mascată uneori de 
apeluri generoase, dar zadarnice 
la solidaritatea internațională. 
Concluzie care se impune 
cu atît mai precis cu cit, 
în fața mizeriei seculare 
care lovește țările noastre, 
noi nu vedem la orizont decit 
accelerarea în ritmuri niciodată 
egalate a acestei curse nesăbui
te pentru putere, cu cortegiul de 
risipe impuse de cheltuielile de 
prestigiu sau de înarmare, cursă 
despre care se poate spune că 
nu promite un viitor trandafi
riu popoarelor lumii a treia și 
celorlalte țări în curs de dez
voltare, care nu pot supravie
țui decit stringindu-și rinduriie 
pentru a-și impune drepturile 
lor.

Țin încă o dată să arăt cit 
de mult ne bucurăm să vedem 
alături de noi, in această luptă. 
Republica Socialistă România și 
cit de fericiți sintem de ocazia 
care ne este oferită astăzi de a 
intări această solidaritate, a că
rei manifestare concretă o con
stituie acordurile pe care inten
ționăm să le semnăm.

Domnule președinte,
Pentru a încheia (in să vă 

reînnoiesc cu această ocazie in
vitația pe care v-am adresat-o 
de a face o vizită oficială în 
Republica Islamică Mauritania Ia 
data care va conveni cel mai 
bine Excelenței Dumneavoastră 
și doamnei Ceaușescu.

Trăiască prietenia româno- 
mauritană !

Trăiască pacea în lume !
Vă invit, domnilor și doamne

lor, să ridicați paharele dumnea
voastră în sănătatea domnului 
președinte Ceaușescu și a doam
nei Ceaușescu ! (Aplauze).

Sosirea 
în Capitală 

(Urmare 3in pag. I)

României în Mauritania, și Sidi 
Bouna Ould Sidi, ambasadorul 
Mauritaniei la București.

în întîmpinare au venit, de 
asemenea, tovarășii Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Ion loni- 
ță, Ion Pățan, Iosif Uglar, Gheor
ghe Oprea, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
guvernului, conducători de insti
tuții centrale, organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori.

Cei doi șefi de stat își string 
cu căldură mîinile.

Un grup de pionieri oferă 
înalților oaspeți buchete de flori.

Secretarul general al Partidu
lui Poporului din Mauritania, 
președintele Republicii Islamica 
Mauritania, prezintă personalită
țile care îl însoțesc: Dah Ould 
Sidi Haiba, președintele Adu
nării Naționale, Sail Abdoul 
Aziz, secretarul organizării și in
formării, responsabilul permanen
ței naționale a Partidului Poporu
lui din Mauritania, Hamdi Ould 
Mouknass, ministrul afacerilor 
externe, Sidi Ould Cheikh Ab
dallahi, ministrul planificării și 
dezvoltării industriale, Baro Ab
doulaye, ministrul funcției pu
blice și al muncii, Mohamed Aii 
Cherif, secretar general al pre
ședinției Republicii, Aminata 
Niang, membră a Consiliului Su
perior al Femeilor, Sadegh Ould 
Didia, membru al Comitetului 
permanent al Uniunii muncitori
lor din Mauritania, pe ceilalți 
membri din suită.

Ceremonia continuă cu trece
rea în revistă a gărzii de onoa
re. Se intonează imnurile de stat 
ale Republicii Islamice Maurita
nia și Republicii Socialiste Ro
mânia, în timp ce se trag 21 de 
salve de artilerie.

După salutul gărzii sînt pre
zentați șefii misiunilor diploma
tice acreditați la București, pre
cum și persoanele române civile 
și militare sosite în întîmpinare.

De pe un podium special, cei 
doi șefi de stat primesc, apoi, 
defilarea companiei de onoare.

Numeroși bucureșteni, aflați 
pe aeroport, aplaudă cu căldură, 
salută cu entuziasm, pe cei doi 
președinți, manifestînau-și bu
curia de a-1 avea ca oaspete pe 
solul poporului mauritan, con
vingerea că vizita sa în Româ
nia, convorbirile pe care le va 
avea cu președintele Nicolae 
Ceaușescu vor contribui la dez
voltarea pe mai departe a rela
țiilor prietenești și de colaborare 
româno-mauritane, în folosul re
ciproc. în același timp, ei ex
primă, asemenea întregului po
por, sentimentele de deplină 
aprobare față de acest nou act 
de politică externă întreprins de 
România, de președintele Nicolae 
Ceaușescu, menit, prin implica
țiile sale, să promoveze ideile 
generoase ale păcii, înțelegerii și 
conlucrării pașnice între po
poare.

în aclamațiile mulțimii, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Moktar Ould Daddah iau loc 
într-o mașină deschisă, escortată 
de motocicliști, îndreptîndu-se 
spre reședința rezervată distinși
lor oaspeți.

Pe traseul de la aeroport pînă 
în Capitală, ca și pe străzile o- 
rașului, mii de cetățeni ovațio
nează, salută cu căldură pe cei 
doi șefi de stat, care răspund cu 
cordialitate manifestărilor de pri
etenie și stimă.
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Lucrările celei de a XXVIII-a
sesiuni a C. A. E. R
Întîlniri ale primului ministru român

SOFIA 20 — Corespondentul 
Agerpres, C. Amariței, transmi
te : Lucrările celei de-a 28-a 
sesiuni a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc au continuat, 
joi, cu dezbateri în ședință ple
nară. Totodată, au avut loc șe
dința a 68-a a Comitetului Exe
cutiv al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc și ședința a 
7-a a Comitetului C.A.E.R. în 
domeniul activității de planifi
care.

★
In aceeași zi, primul ministru 

al Guvernului Republicii Socia
liste România, tovarășul Manea 
Mânescu, conducătorul delegației 
române la cea de a 28-a sesiune 
a C.A.E.R., s-a întîlnit cu Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., condu
cătorul delegației sovietice 
sesiune. Cu acest prilej, 
făcut un schimb de păreri 
privire la dezvoltarea relațiilor 
de colaborare și cooperare eco
nomice între cele două țări. In- 
tîlnirea s-a desfășurat intr-a 
atmosferă prietenească.

Prim-ministrul român s-a 
întîlnit, de asemenea, cu Stanko 
Todorov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria. în timpul

întilnirii, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească, cei doi șefi de guvern 
au abordat probleme legate de 
dezvoltarea, în continuare, a 
colaborării economice, cooperării 
in producție și tehnico-științi- 
fice dintre cele două țări ve
cine și prietene. La intilnire 
a fost prezent ambasadorul 
României la Sofia, Trofin Sime- 
drea.

în cursul dimineții, prim-mi- 
nistrul român. însoțit de Pen- 
cio Kubadinski, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., 
vicepreședinte ai Consiliului de 
Miniștri al R.P.B.. a vizitat In
stitutul central pentru tehnică 
de calcul și Uzina pentru teh
nică de calcul din Sofia.

la 
s-a 
cu

In Tailanda, cei peste 
29 000 de textiliști care au 
declarat grevă la 9 iulie au 
hotărit să reia lucrul după 
ce autoritățile au decis să le 
satisfacă revendicările pri
vind îmbunătățirea condiții
lor de muncă și de viața. 
Guvernul a făcut cunoscut 
că va satisface revendicările 
exprimate de cele 34 de 
uniuni sindicale ale munci
torilor din industria textilă 
și de Centrul național ai 
studenților din Tailanda.

Sindicatele tailandeze au 
dat publicității o declarație 
comună în care se arată că. 
în eventualitatea că autori
tățile centrale nu vor da 
curs revendicărilor formu
late de muncitorii textiliști. 
studenții vor declara o grevă 
generală de solidaritate.

• FRAGA. în cadrul ma
nifestărilor organizate in Ce
hoslovacia in cinstea celei 
de-a 30-a aniversări a elibe
rării României de sub domi
nația fascistă, la Praga a 
fost deschisă ..Decada discu
lui românesc". înmănun- 
chind cele mai izbutite cre
ații ale tuturor genurilor 
muzicale, interpreți. dirijori 
și formații orchestrale de va
loare, expoziția 
o cuprinzătoare imagine 
dezvoltării multilaterale 
activității componistice, 
terpretative și dirijorale, 
cele trei decenii care au tre
cut de la 13 August 1ML
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VENȚI IN CĂUTARE

DE SLUJBE

TINERETUL LUMII

de în-
Unite

220 000

acețtia, 
vor reuși 
locuri de 

fiind nevoiți
zecilor de mii 
ai promoțiilor 
care incă n-au

S.U.A

Reprezentanțe permanente

Asociația Națională 
vățămint din Statele 
(A.N.E.) apreciază că 
de absolvenți ai institutelor
pedagogice din S.U.A. ur
mează peste o lună să intre 
pe piața muncii in căutare 
de slujbe. Dintre 
doar 50 la sută 
să-și găsească 
muncă, restul 
să se alăture 
de absolvenți 
anilor frecați,
reușit să găsească o slujbă.

ale R. F. G.

suțereazi
a 
a 

in- 
in

respectiv, 
I, repre- 
nte ale

Deschiderea lucrărilor
Conferinței Națiunilor Unite

9 9

asupra dreptului mării

parc

Franța: Măsuri cu caracter social»

adoptate de Consiliul de Miniștri
Președintele Franței, 

Valery Giscard d’Estaing. 
a prezentat, miercuri sea
ra, la posturile de radio 
și televiziune, principa
lele măsuri cu caracter 
social adoptate de Con
siliul de Miniștri.

Politic al P.C.F. 
rile adoptate

tjfr VȚ» jicr 
«esr să

a

tămini — participarea a circa 
5 000 de delegați din 151 de țări.

Pe ordinea de zi a lucrărilor 
au fost înscrise probleme pri
vind, intre altele, definirea 
unui regim juridic corespunză
tor pentru utilizarea resurselor 
naturale ale mărilor și oceane
lor și pentru navigația mari
timă. O altă chestiune ce se va 
afla în atenția participanților se 
referă la examinarea propune
rilor cu privire la stabilirea li
mitei apelor teritoriale de care 
pot dispune statele.

La deschiderea festivă a dez
baterilor au luat cuvintul pre
ședintele țlrii-gaadâ. Carles An
dres Perez, ț. secretartU gene
ral al O.N.U„ Kurt Waldbeim.
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R.r.D. COREEANA : Ora de 
laborator la școala de fete 
„Chollima Kaesong Somjuk".

Șl .. G
ni, Gunter Gaus. ți-a prezen
tat scrisorile de acreditare pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
R.D.G., Willi Stoph. în aceeași 
zi a avut Ioc ceremonia pre
zentării scrisorilor de acreditare 
a șefului reprezentantei perma
nente a R.D.G. in R.F.G., Mie- 
hael Kohl. președintelui Gustav 
Heinemann.

• LA 39 IUNIE, In provincia 
cubaneză Matanzas vor avea loe 
alegeri pentru desemnarea re
prezentanților puterii locale. Po
trivit modificărilor aduse Con
stituției, toți cetățenii cubanezi 
care au Împlinit vlrsta de 16 
ani au drept de vot.

Organele care vor fi alese vor 
reprezenta entități ale puterii 
de stat locale și vor desfășura 
activități Impuse de satisfacerea 
necesităților sociale, economice, 
culturale și educative.

MOSCOVA:

MANIFESTĂRI 
DEDICATE 

ORGANIZAȚIEI 
DE PIONIERI 

DIN ROMANIA

a ■ 25 de

Arătînd că intențiile guver
nului merg pe linia ameliorării 
condițiilor de viață ale catego
riilor celor mai defavorizate — 
bătrini, muncitori cu salarii 
minime — șeful statului a pre
cizat că noile măsuri nu sint 
totuși suficiente în raport cu 
nevoile, dar că ele corespund 
cu ceea ce este realizabil în 
Franța anului 1974.

Subliniind faptul că „măsurile 
luate sint departe de exigențele 
muncitorilor", Centrala sindi
cală C.G.T. constată că o nouă 
dispoziție nu poate compensa 
înrăutățirea situației acelor ca
tegorii de cetățeni care suferă 
din plin consecințele unei 
flații accelerate. La 
sindicatul „Force 
consideră că aceste 
reușesc să asigure 
puterii de cumpărare a fami
liilor cu venituri reduse. într-o 
declarație făcută presei, Etien
ne Fajon, membru al Biroului

in- 
rîndul său. 

Ouvriere" 
măsuri nu 
menținerea

Orientul Apropiat
Atac aerian israelian asupra unor tabere pales 

tiniene de pe teritoriul Libanului
BEIRUT 20 (Agerpres). — O 

formațiune de avioane israelie- 
ne a atacat, joi dimineața, la 
ora 11,30 (ora locală), sectorul 
de sud al taberei palestiniene Al 
Rachidiyeh, din apropierea lo
calității libaneze Tyr, în timp ce 
alte două aparate au bombar
dat tabăra palestiniană Ain Al- 
Helweh, de la periferiile orașu
lui Saida — anunță un comuni
cat al Ministerului libanez al 
Apărării, reluat de agențiile 
REUTER, FRANCE PRESSE și 
ASSOCIATED PRESS. Peste o 
oră, mai multe avioane 
israeliene au bombardat din nou 
cele două tabere palestiniene.

Comunicatul precizează că a- 
părarea antiaeriană libaneză a 
intrat în acțiune împotriva a- 
paratelor inamice.

Agenția palestiniană de infor
mații „WAFA" a anunțat, de a- 
semenea, că aviația israeliană 
a atacat mai multe tabere din 
sud-vestul Libanului, menționind 
că, potrivit unui 
s-au înregistrat 
19 răniți.

prim bilanț, 
cinci morii și

TEL AVTV 20 
Un purtător de 
de la Tel Aviv, reluat de agen
țiile internaționale de presă, a 
declarat că mai multe avioane 
israeliene au atacat, in cursul 
dimineții de joi, in două reprize, 
tabere palestinene de pe terito
riul Libanului. El a menționat 
că obiectivele vizate prin aceste 
atacuri au fost instalații mili
tare și puncte de comandă.

(Agerpres). — 
cuvint militar
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Conferința de la Geneva
• ÎN SUBCOMISIA MILITA

RĂ s-a realizat un acord asupra 
includerii în documentele finale 
ale Conferinței pentru securitate 
și cooperare a unei prevederi re
feritoare la recunoașterea 
teresului tuturor țărilor 
prezentate la conferință 
forturile îndreptate spre dimi
nuarea confruntării militare și 
promovarea destinderii — efor
turi care să ducă la completarea 
destinderii politice în Europa, 
să întărească securitatea sta
telor participante și, prin aceas
ta, să contribuie la promovarea 
cauzei păcii.

Luind cuvîntul în cadrul lu
crărilor, reprezentantul Româ
niei a evidențiat necesitatea 
mobilizării in continuare a e- 
forturilor întreprinse de statele 
europene întrunite la conferință, 
sub formă de negocieri concre
te, pentru adoptarea și pune
rea in aplicare a unor măsuri 
efective de dezangajare milita
ră și dezarmare pe continent.

in-
re- 

în e-

• IN CAPITALA CANADEI 
s-a desfășurat sesiunea de pri
măvară a Consiliului ministe
rial al N.A.T.O. Comunicatul 
dat publicității la încheierea lu
crărilor informează că partiei- 
panții — miniștrii afacerilor ex
terne din cele 15 state membre 
— au examinat diferite aspecte 
ale relațiilor inter-atlantice. 
precum și o serie de alte pro
bleme internaționale, între care 
raporturile Est—Vest, situația 
din Orientul Apropiat și redu
cerea forțelor și armamentelor 
în Europa Centrală.

Miniștrii de externe au apro
bat Declarația relațiilor atian • 
tice, care urmează să fie sem
nată de șefii de stat și de gu
vern ai țărilor membre la 26 
iunie, la Bruxelles.

• NIGERIA VA PUNE 
APLICARE un plan

Xk

R

Acord la Roma
• consultările inițiate 

DE PRIMUL MINISTRU AL 
ITALIEI. Mariano Rumor, cu 
conducătorii partidelor coali
ției guvernamentale de Cen- 
tru-stinga — democrat-ereștin, 
socialist și socialist-democratic 
—. precum și cu liderii Parti
dului Republican, care, fără a 
face parte din coaliție, sprijină 
gruparea politică de centru-stîn- 
ga in parlament, au dus la un 
acord asupra măsurilor de asa
nare economică și, financiară 
susceptibile', să combată- situația 
de criză in domeniul seonomieb 
care confruntă țara.

ÎN
de școlarizare pentru copiii 
care au 
6 ani, 
nentă a 
chidare# 
în țară.

•plan '' '......... _ ,
anul viitor, în rețeaua 
irivățămint urmînd să 
cuprinși patru milioane 
elevi. De aplicarea preve
derilor acestui plan vor be
neficia. în 1985, potrivit es
timărilor oficiale, 20 milioa
ne de copii. în acest scop, 
statul nigerian a hotărit alo
carea unui fond de circa 95 
milioane lire sterline anual. 
Alte 550 milioane lire ster
line vor fi alocate, in viitorii 
ani, pentru construirea 
noi clase și asigurarea 
materialele necesare a rețe
lei de școli.

împlinit vlrsta de 
că parte cbmpo- 
proiectului de li- 
a analfabetismului 
Prevederile acestui 

vor intra în vigoare 
de 
fie 
de

BONN : Ratificarea 
Tratatului cu privire la 

normalizarea relațiilor 
dintre R.F.G. și R.S.C.
• BUNDESTAGUL VEST- 

GERMAN a ratificat, joi, in șe
dință plenară. Tratatul de nor
malizare a relațiilor dintre Re
publica Federală Germania și 
Republica Socialistă Cehoslova
că, transmite agenția D.P.A. 
Pentru ratificarea tratatului au 
votat 232 de deputați, iar îm
potrivă 190 de deputați.

Tratatul cu privire la norma
lizarea relațiilor dintre R.F.G. și 
R.S.C. a fost semnat la 11 de
cembrie 1973, la Praga.

Noi alegeri generale in 
Marea Britanie?

• ÎN CAMERA COMUNELOR 
au continuat dezbaterile pe 
marginea proiectului guverna
mental privind anularea legii 
antisindicale, adoptată in peri
oada guvernării conservatoare. 
Punindu-se la vot unul din cele 
mai controversate capitole ale 
proiectului — referitor la des
păgubirea financiară a sindica
telor care au avut de suferit de 
pe urma aplicării legii — gu
vernul Wilson a primit 299 su
fragii, în timp ce opoziția a în
trunit 308 voturi. După anunța
rea votului, o serie de deputați 
laburiști s-au pronunțat pentru 
organizarea de noi alegeri ge
nerale.

\-vpuuxui cu. i :a:ur.a mos
covit Sverdlovsk, un detașament 
de pionieri sosletiri a erga-trat 
un careu de onoare in cinstea 
împlinirii unui sfert de veac de 
la înființarea organizație: de 
pionieri din România.

în capitala RAS. Ucrainene, 
Kiev, a avut loc, la Palatul Pio
nierilor, o adunare festivă con
sacrată aceluiași eveniment din 
viața pionierilor români. Au fost 
recitate versuri ale poeților din 
țara noastră : pionierii ucraineni 
au evocat legăturile tor de prie
tenie cu purtătorii cravatelor 
roșii cu tricolor din Romnnia, 
au fost vizionate filme documen
tare românești.

tie 
cu

• CUBA ȘI VENEZUELA au 
ratificat acordul bilateral pri
vind sechestrarea de avioane si 
nave maritime, semnat simul
tan la Havana și Caracas, in iu
lie 1973.

PE SCURT*PE SCURT* PE SCURT*PE SCURT* PE SCURT

Una dintre cele mal 
mari 
țifiee 
netei 
iunie H _ 
lui Atlantic, in regiu
nea portului 
Este vorba de opera
țiunea „GARP". adică 
Programul de cercetări 
asupra atmosferei 
bale.

A fost aleasă 
zonă de cercetare 
țiunea tropicelor, 
zânele" planetei noas
tre. deoarece este con
siderată inima circu
lației atmosferice in 
jurul Terrei, „cazane" 
fără de care nu ar e- 
xista nici vinturi. nici 
nori, nici schimbări 
meteorologice. Cum ști
ința meteorologiei este 
destul de tinără. multe 
mișcări atmosferice ră- 
minînd incă un mister, 
se consideră că expe
riența ce se .desfășoa
ră în' prezent va aduce 
noi date ajutătoare 
specialiștilor, de o deo
sebită importanță. Se 
speră ca prin cunoaș
terea exactă a întregii 
atmosfere să poată fi 
soluționate 
dramaticele 
de secetă, 
cele din regiunea Sa- 
helului. Mecanismul 
tropical al mișcărilor 
atmosferice, foarte 
complicat, deși cunos
cut. nu este înțeles în 
așa măsură incit să 
poată fi găsite reme
diile ce ar înlătura ac
cidentele climaterice :

experiențe ști in - 
din istoria pla- 
a început Ia 15 
in apele Oceanu-

Dakar.

glo-

ca 
por- 
„ ca

în viitor 
perioade 

îndeosebi

Violența s-a abătut, 
din nou, asupra Ci
prului. Insula din Me- 
diterană cunoaște o 
gravă dezlănțuire a te
rorismului. Obiectivul 
urmărit de atentatori 
este ușor de descifrat: 
dezorganizarea vieții 
publice și răsturnarea 
guvernului Makarios. 
Planurile forțelor de 
dreapta se lovesc, in
să, de hotărîrea fermă 
a populației decisă să 
împiedice o evoluție 
periculoasă.

al tatii au dis
păru: din depo
zite cantități în
grijorătoare de 
explozibil și ar
me de diferite 

ralibre. Dispariții intimplă- 
toare ? Nici un moment în
doiala ■■ a planat asupra in- 
tentiilor reale ale celor ce 
au operat furturile nocturne. 
Nn erau niște răufăcători 
oareeari. dornici să-ți îmbo
gățească arsenalul", ci tero
riști profesioniști din organi
zația ilegală ..Eoka-2" pentru 
•are sustragerea dinamitei 
iusemua preludiul unor a- 
lacuri n un evident caracter 
politic. Atacurile acestea n-au 
taurriat să se producă. Ex- 
Hwi^puteruke au distrus 

teiui M^rimT^eatou^^X 
aofiuet aa fost mitraliate. 
Uncie oețăaai ale Irrm^flor 
au putut fi zădărnicite- Un 
comando care încerca să ia 
eu asalt o centrală electrică 
in rona Limasol s-a trezit 
sub focul deschis de o pa
trulă de poliție. Dar. uneori, 
atentatele se soldează cu 
pierderi de vieți omenești. 
Printre cei ce au căzut vic
timă violenței oarbe se nu
mără și secretarul Uniunii a- 
grare din regiunea Limasol. 
Andreas Armestis. ucis intr-o 
ambuscadă.

Dinamita transformă in 
moloz zidurile caselor. iar 
gloanțele curmă viețile oa
menilor. Ciprul trăiește, ia
răși. momente de tensiune. 
Eforturile oficialităților de la 
Nieosia îndreptate spre rein- 
tronarea liniștei in insulă, 
măsurile lor de bunăvoință, 
s-au lovit de refuzul forțelor 
de dreapta de a renunța la 
activitățile contrare interese
lor vitale ale Ciprului. Din 
păcate, dispariția lui Grivas 
n-a insemnat și sfirșitul te
rorismului. După o scurtă a- 
eabnie. violența a reizbucnit. 
Autorii ei au mizat pe aceas
tă escaladă a crimei spre a-și 
realiza proiectele — intimi
darea partizanilor președinte-

violentei
J

Makarios, înlăturarea ac
tualului guvern, schimbarea 
cursului politicii cipriote. O- 
perațiunea nu pare a fi o 
inițiativă strict locală, legată 
doar de ambițiile unor poli
ticieni dornici să acapareze 
conducerea insulei. Succesorii 
lui Grivas din fruntea „Eoka- 
2“ n-au nici aureola genera
lului, nici Influența lui. Ei 
nu fac altceva decit să joace 
rolul ce le-a fost încredințat
— acela de a semăna haosul, 
de a crea dezordini și de a 
împiedica desfășurarea nor
mală a vieții în insula. Mo
mentul ales de „Eoka-2" pen
tru a reintra în scenă este 
simptomatic : atacurile s-au 
produs în condițiile in care 
autoritățile sint preocupate 
de problema controlului găr
zii naționale, iar complexul 
dialog interx-ipriot s-a reluat 
in pofida obstacolelor.

Opinia pnblieă a reacționat 
prompt și cu fermitate. În 
întreaga insulă s-au desfă
șurat. in ultimele zile, mi
tinguri de masă la care zeci 
de mii de locuitori au con
damnat terorismul, au cerut 
să se adopte măsuri capabile 
să pună capăt activității ne
faste a ,.Eoka-2". în cuvin- 
tări. ca și in rezoluții, cu pri
lejui adunărilor de la Nico
sia, Limasol. Famagusta. Lar
naca și Paphos, s-a relevat 
necesitatea de a se trece 
garda națională sub controlul 
complet al guvernului. Pre
ședintele Makarios a vorbit 
Ia Nicosia, dezaprobind tero
rismul. „Noi nu vom permite 
sindicatului crimei care este 
-Eoka-2- să distrugă Ciprul"
— a spus președintele. Maka
rios a adăugat, potrivit agen
ției FRANCE PRESS E. că 
^wrwxil ta hu toate mă
turile accesare pentru a pu
se capa: violentei ți 
mutai".

Ciprioții evaluează 
diile ce decurg din 
pe care „Eoka-2" o cultivă 
intr-o zonă nevralgică a Me- 
diteranei. Populația acestui 
mic stat insular năzuiește la 
o existență calmă, eliberată 
de coșmarul terorismului. Du
pă prelungitul antagonism în
treținut de adversarii recon
cilierii celor două comunități 
din insulă, de cei ce vor să 
perpetueze bariere artificiale 
și să provoace o neliniște 
cronică. activitățile sînge- 
roase ale „Eoka-2" scot la 
iveală intențiile de a împie
dica. prin orice mijloace, c- 
voluția independentă a Cipru
lui. Riposta populară 
amploarea și forța ei 
trează. însă, voința i 
majorități a ciprioților de a 
sprijini în continuare opțiu
nile realiste ale lui Makarios. 
Președintele și-a exprimat 
clar aceste opțiuni : „Prin 
poziția sa geografică. Ciprul 
constituie o punte de legă
tură intre trei continente. 
Dorim ca Ciprul să fie folo
sit ca o punte și ca un punct 
de intilnire și nu ca o tram
bulină pentru aventuri mili
tare".

EUGENIU OBREA

ÎNTÎLNIRE
Joi după-amiază, tovarășii 

Ilie Verdeț, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., președintele Consi
liului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice 
și Sociale, și Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R., s-au in- 
tîlnit cu Filifing Sissoko, secre
tar permanent al Comitetului 
Militar de Eliberare Națională 
din Mali, care face o vizită in 
tara noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R.

PRIMIRE
Joi dimineața, Ion Pătan, vice- 

prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice inter
naționale. a primit delegația 
economică din Republica Popu
lară Bangladesh, condusă de 
prof. Rahman Sobhan. membru 
in Comisia de planificare, mi
nistru de stat.

VIZITĂ
Ministrul comerțului exterior 

al Republicii Arabe Egipt, Fathi 
A. M. El Metbouly, care se află 
în țara noastră. în fruntea unei 
delegații economice egiptene, în 
vederea încheierii Protocolului 
comercial privind schimburile 
de mărfuri intre cele două țări, 
pe anul 1974, a avut, joi dimi
neața. o întrevedere cu Virgil 
Actarian, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini-unelte și 
electrotehnicii. Cu acest prilej, 
s-a făcut o trecere în revistă a 
domeniilor specifice colaborării 
dintre cele două țări, exprimîn- 
du-se interesul reciproc pentru 
lărgirea șl diversificarea relați
ilor româno-egiptene în dome
niul Industriei electronice și e- 
lectrotehnlce.

în cursul zilei, ministrul egip
tean a vizitat Întreprinderile 
bucureștene „Electronica" șl „E- 
lec-.romagnetica".

în cinstea oaspeților, Ion Pă- 
țan, vlceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice 
internaționale, a oferit un dejun.

SOSIRI
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, adresată cu 
prilejul vizitei în Republica Cu
ba, a sosit în Capitală, o dele
gație a fabricii de ciment „Jose 
Merceron" din orașul Santiago 
de Cuba, condusă de tovarășul 
Boris Fontanals Perez, directo
rul întreprinderii.

La invitația Comitetului pen
tru problemele consiliilor popu
lare. joi dimineața a sosit în Ca
pitală o delegație condusă de 
V. P. Vasiliev, deputat în Sovie
tul Suprem al R.S.F.S. Ruse, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Sovietului de deputați ai oameni
lor muncii din regiunea Ulia
novsk. Oaspeții vor face o vi
zită de documentare în proble
mele activității consiliilor popu
lare și a comitetelor lor execu
tive.

DIPLOMATICE
în dorința unei mai bune cu

noașteri reciproce și pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre ele, 
in interesul celor două popoare, 
Republica Socialistă România 
și statul Mauritius au căzut de 
acord să stabilească relații di
plomatice la nivel de ambasadă, 
începînd cu data de 25 iu
nie 1974.

Intilnire la C. C. 
al U. T. C:

Ieri, la C.C. al U.T.C., to
varășul Ion Traian Ștefă- 
nescu. prim secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, a avut 
o intilnire cu delegația Sec
ției de tineret din Direcția 
superioară politică a arma
tei din R.S. Cehoslovacă, 
condusă de It. col. Jan Mo- 
tovsky, șeful Secției de ti
neret, care efectuează o vi
zită in țara noastră. Au par
ticipat membri ai Biroului, 
activiști ai C.C. al U.T.C.

Intilnirea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

Cursuri fără frecvență In 
învățămîntul superior agronomic

teroris-

primej- 
violența

i prin 
i ilus- 
imensei

începînd cu anul universi
tar 1974/1975 se organizează 
cursuri fără frecvență, cu 
durata de 5 ani centru spe
cialitățile agricultură, horti
cultura, zootehnie și econo
mia agriculturii, in cadrul 
următoarelor instituții de in- 
vățămint superior :

• Institutul agronomic „N. 
Bălcescu" din București, pen
tru specialitățile: agricultură, 
horticultura, zootehnie și e- 
conomia agriculturii ;

• Institutul agronomic „Dr. 
Petru Groza" din Cluj, pen
tru specialitățile zootehnie 
și economia agricultorii ;

• Institutul agronomie ..Ion 
Ioneseu de la Brad" din Iași, 
pentru specialitățile horticul
turii și economia agriculturii;

• Institutul agronomic din 
Timișoara, pentru specialită
țile agricultură și economia 
agriculturii;

• Universitatea din Cra
iova, pentru specialitatea e- 
conomia agriculturii.

Se pot prezenta la con
cursul de admitere pentru 
învățămîntul superior agricol 
fără frecvență cadrele din a- 
gricultură care lucrează in 
specialitatea în care doresc 
să-și completeze studiile, au 
absolvit liceul cu diplomă de 
bacalaureat sau o școală e- 
chivalentă cu diplomă, au 
obținut rezultate bune in 
producție, au o vechime de

minimum 5 ani efectiv In 
producția agricolă.

Pentru economia agricultu
rii stagiul este de 3 ani.

Concursul va avea loc tn- 
cepînd cu data de 10 iulie 
1974.

înscrierea candidaților pen
tru concursul de admitere se 
face la secretariatele facul
tăților pînă în preziua con
cursului.

Actele cerute la înscriere, 
obiectele de concurs și pro
gramele școlare, desfășurarea 
concursului de admitere pen
tru cursurile fără frecvență 
sint aceleași ca ți la con
cursul de admitere pentru 
învățămîntul de zi. Candida- 
ții vor prezenta, în același 
timp, și o recomandare de ia 
unitatea în care lucrează, cu 
specificarea vechimii efec
tive în specialitate, certifica
tă de către organele agricole 
județene și aprobată de 
M.A.I.A.A. care să ateste că 
persoana recomandată a ob
ținut bune rezultate in pro
ducție.

Pentru prezentarea la con
cursul de admitere în invă- 
țămîntul superior agricol fără 
frecvență se acordă, o sin
gură dată, candidaților un 
concediu de studii, fără plată, 
de pînă la 30 zile calenda
ristice anual, în afara con
cediului de odihnă.

(Agerpres)

Pentru timpul dumneavoastră liber

Nava-radar canadiană „Quadra" care participă la „ofensiva 
celor 100 de zile".

„Ofensiva celor
700 de zile"

O experiență științifică 
la tropice

secetă îndelungată sau 
ploi abundente.

Programul experien
ței meteorologice din 
zona centurii tropicale 
a fost făcut cunoscut la 
sediul Organizației me
teorologice mondiale 
din Geneva, program 
prezentat apoi de zia
rul TRIBUNE DE GE
NEVE. Durata expe
rienței este de 100 de 
zile. Ceea ce impresio
nează și dă dimensiu
nile reale ale acestei 
..ofensive pașnice de o 
sută de zile" este fap-

ase- 
de 
gi-

tul că ea grupează cea 
mai numeroasă flotă 
internațională reunită 
vreodată cu un 
menea scop: 40 
nave,' 17 avioane
gant, toate echipate 
superior din punct de 
vedere tehnic, sateliți 
și 4 000 oameni de ști
ință. Toate acestea re
prezintă o investiție e- 
valuată la un milion 
de dolari. Secretarul 
general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a adresat 
un mesaj secretarului 
general al Organizației

mondiale meteorologi
ce in care arată că 
impresionanta expe
riență tropicală din 
Atlantic este o dovadă 
grăitoare a gradului de 
cooperare atins pe plan 
internațional. De men
ționat că la „operațiu
nea GARP" participă 
70 de țări.

După încheierea ce
lor o sută de zile ale 
programului de cerce
tări efectuat în jurul 
„motorului termic." al 
Pămintului, vor fi ne
cesare cîteva luni pen
tru examinarea datelor 
științifice obținute și 
pentru a trage con
cluziile care vor per
mite, se speră, stabili
rea unor „modele ma
tematice" utile cunoaș
terii evoluției meteo
rologice. Totodată, s-a 
anunțat deja Ia Gene
va, că experiența va 
fi continuată in viitor 
in zona Americii tro
picale și în Oceanul 
Indian.
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Teatrul de Operetă : OKLAHO
MA — ora ‘19,30 ; Teatrul Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Schitu Măgu- 
reanu) : JOC DE PISICI — ora 
19.30 ; Teatrul Giulești : SÎMBĂ- 
TA LA VERITAS — ora 19,30 ; 
Teatrul ,.C. Tănase“ (Sala Savoy): 
PARDON... SCUZAȚI... BONSOAR 
— ora 19,30 ; Ansamblul „Rapso
dia Română» : ȚARĂ BOGATĂ-N 
FRUMUSEȚI — ora 18.30 ; Circul 
București : CIRCUL MARE DIN 
Moscova — ora 19,30.

de seri: Noi întîmplări cu Pile și 
Tilc 19,30 Telejurnal. 20,00 România 
—- Anul XXX. Revistă sodal-poli- 
tică TV. 20,40 Film artistic: „Stan 
și Bran... detectivi de ocazie". Pre
mieră pe tară. 21,50 Selecțiuni din 
Festivalul internațional de muzică 
ușoară „Orfeul de aur“. 22,15 24 
de ore.

PROGRAMUL 1

16.00—17.00 Teleșcoală. 17.30 Emi
siune în limba germană. 19,20 1001

PROGRAMUL 2

17,30 Telex. 17,35 Cîntece de lup
tă. Spectacol TV de balet. 17.55 
Film artistic: „O zi mai lungă 
decît un an“ — producție a stu
diourilor cinematografice iugo
slave. Premieră TV. 19.10 Repor
taj TV. „Ceea ce n-a spus Hipo- 
crat“. 19,20 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal. 20,00 Pagini de mare 
popularitate din muzica de operă. 
20.30 O viață pentru o idee: Ale
xandru Odobescu. 21,00 Desene a- 
nimate. 21,15 .^Pentru fetele din 
țara mea“ — muzică ușoară. 21,30 
Bucureștiul azi. 21,45 Biblioteca 
pentru toți: Victor Ion Popa.

România film prezintă:
filmul cehoslovac

Inima pe frînghie

Regia: Otakar Krvinek. Cu: Kveta Fialovă, Karol Ma- 
chata, Vlado Takăc, Zdravko Malach.

Natura delicată a relațiilor dintre părinți și copii intr-un 
film plin de sensibilitate.

Combinatul poligrafic „Casa Scinteii". 40.362
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