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NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația Partidului Republican Italian

Tovarășul Nieo'-ae Ceaușescu, 
secretar seceta] al Partidului 
ComTT-r.st Român. președintele 
Rețxxbbdi Socialiste România, 
președmtele Frontului Unității 
Socxa'.~.«te. a prunii. în după- 
am ara zilei de 25 iunie, dele
gația Pirbculn: Republican Ita
lian care, la invitația Consiliului 
National al Frontului Unității 
Socialiste. întreprinde o vizită in 
tara noastră. Din delegație fac 
parte Adolfo Battaglia, vicese- 
cretar national al Partidului Re
publican Italian, deputat Pinto 
Biagio, membru al Direcțiunii 
PJUI-. senator, și Oscar Mammi, 
membru al Direcțiunii P.R.I„ de
putat

La primire au participat to
varășii Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.IL. Iosif Uglar, se
cretar al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, Ion 
Mărgineanu. membru al Consi
liului Național al Frontului Uni
tății Socialiste-

Impărtășind deosebita satis
facție pe care o încearcă cu pri
lejul acestei întrevederi, oaspeții 
au exprimat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu călduroase mulțumiri 
pentru cinstea de a fi primiți,

pentru posibilitatea oferită de a 
vizita țara noastră, de a cunoaș
te, in chip nemijlocit, realitățile 
României socialiste. Membrii de
legației au dat o înaltă apreciere 
realizărilor obținute de poporul 
român în toate domeniile de ac
tivitate.

Oaspeții au exprimat respect 
și prețuire față de personalitatea 
șefului statului român, față de 
eforturile sale consacrate promo
vării păcii, colaborării și înțele
gerii internaționale.

Salutîndu-i pe oaspeți, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
exprimat satisfacția pentru 
realizarea vizitei delegației Par
tidului Republican Italian, a- 
preciind aceasta ca o manifes
tare a dorinței de a întări cola
borarea fructuoasă între forțele 
politice din cele două țări, din
tre popoarele român și italian.

în cursul convorbirii care a 
avut loc apoi, s-a evidențiat e- 
voluția mereu ascendentă a re
lațiilor româno-italiene și a fost 
relevată dorința ambelor părți 
de a contribui la aprofundarea 
și intensificarea raporturilor po
litice, economice, culturale, teh-

Ambasadorul Regatului Hașemit

nico-științifice și pe alte planuri 
dintre România și Italia. Tot în 
acest cadru a fost exprimată do
rința de a extinde legăturile din
tre Partidul Republican Italian 
și Partidul Comunist Român și 
Frontul Unității Socialiste, în fo
losul dezvoltării prieteniei și co
laborării tradiționale dintre cele 
două țări și popoare, al păcii și 
colaborării internaționale.

In timpul întrevederii, au fost 
abordate, de asemenea, probleme 
actuale ale situației politice in
ternaționale subliniindu-se, în 
context, de către ambele părți, 
importanța deosebită pe care o 
are intensificarea luptei unite a 
popoarelor, a tuturor forțelor și 
partidelor progresiste, democra
tice, a oamenilor politici pentru 
consolidarea cursului pozitiv spre 
destindere, securitate și coope
rare în Europa, pentru statorni
cirea unor noi relații între state, 
menite să asigure respectarea 
dreptului fiecărui popor la dez
voltare de-sine-stătătoare pe ca
lea progresului și a bunăstării.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

al Iordaniei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
Moktar Ouid Daddah, Secretar 
general al Partidului Poporului 
din Mauritania, președintele Re
publicii Islamice Mauritania, au 
semnat, în după-amiaza zilei de 
25 iunie, în cadrul uhei solemni
tăți, importante documente ce 
pun o bază trainică colaborării 
dintre cele două partide și state, 
unei prietenii tot mai strînse în
tre cele două popoare.

Cei doi conducători de partid 
și de stat au semnat „Declarația 
solemnă comună a Republicii 
Socialiste România și Republicii

ÎNCHEIEREA

CONVORBIRILOR

OFICIALE
Cuvîntările rostite de președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Moktar Ould Daddah
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Marți, 25 iunie, s-au încheiat 
convorbirile oficiale între tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și 
Moktar Ould Daddah, secretar 
general al Partidului Poporului 
din Mauritania, președintele Re
publicii Islamice Mauritania.

Noua întilnire româno-mauri- 
tană la nivel înalt a prilejuit 
continuarea dialogului — început 
sub cele mai bune auspicii, în- 
tr-o atmosferă de caldă cordia
litate și înțelegere reciprocă — 
consacrat examinării căilor de 
dezvoltare pe multiple planuri a 
raporturilor de prietenie și co
laborare dintre cele două țări, 
partide și popoare, a conlucrării 
în principalele probleme ale vie
ții internaționale, în slujba edi
ficării unei lumi mai bune, mai 
drepte, a cauzei păcii, înțelegerii 
și cooperării între națiuni.

La convorbire au participat :
Din partea Republicii Socia

liste România : Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Lina Ciobanu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președinta Consiliului 
Național al Femeilor, Cornel 
Burtică, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Miron Constanti- 
nescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adu
nări Naționale, Iosif Uglar, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului pentru 
consiliile populare, Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al 
guvernului, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, Va- 
sile Pungan, consilier al pre
ședintelui Republicii, Larisa 

Astăzi, în jurul orei 10,00, posturile noastre de radio și tele
viziune vor transmite direct, de la Aeroportul internațional 
București-Otopeni, ceremonia plecării lui Moktar Ould Daddah, 
secretar general al Partidului Poporului din Mauritania, pre
ședintele Republicii Islamice Mauritania, și a doamnei Marieme 
Daddah, care, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, au 
făcut o vizită oficială în țara noastră.

Islamice Mauritania", „Acordul 
de cooperare economică și teh
nică intre Republica Socialistă 
România și Republica Islamică 
Mauritania", „Protocolul de co
laborare între Partidul Comunist 
Român și Partidul Poporului din 
Mauritania".

A fost parafat, de asemenea. 
„Comunicatul comun cu privire 
la vizita in Republica Socialistă 
România a secretarului general 
al Partidului Poporului din 
Mauritania, președintele Repu
blicii Islamice Mauritania, Mok
tar Ould Daddah. și a doamnei 
Marieme Daddah".

După semnarea documentelor, 
cei doi președinți s-au felicitat

Munteanu, secretar al Consiliu
lui Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor, Gheorghe Dobra, 
prim-adjunct al ministrului mi
nelor, petrolului și geologiei, 
Ion Moangă, ambasadorul Româ
niei în Republica Islamică Mau
ritania ;

Din partea Republicii Islamice 
Mauritania : Dah Ould Sidi Hai- 
ba, președintele Adunării Na
ționale, Sall Abdoul Aziz, se
cretarul organizării și informă
rii, responsabilul permanenței 
naționale a Partidului Poporului 
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, Sidi Bouna 
Ould Sidi, ambasadorul Republi
cii Islamice Mauritania la Bucu
rești, Sadegh Ould Didia, mem
bru al Comitetului Permanent 
al Uniunii Muncitorilor din 
Mauritania, Bal Mohamed El 
Bechir, consilier *al  afacerilor 
regionale al președintelui Repu
blicii, Isahc Ould Ragel, direc
torul geologiei și minelor, Mo
hamed Sidya Ould Bah, direc
torul Societății „Covima", și 
Ahmed Ould Sid Ahmed, func
ționar în Ministerul Afacerilor 
Externe.

Convorbirile româno-maurita- 
ne au luat sfirșit prin hotărîrea 
de a se adopta Declarația so
lemnă comună, Acordul de coo
perare economică și tehnică, 
Protocolul de colaborare între 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Poporului din Mauri
tania, Comunicatul comun și alte 
documente care consfințesc re
zultatele întîlnirii intre condu
cătorii de partid și de stat ai 
celor două țări. 

cu deosebită satisfacție, s-au îm
brățișat.

în continuarea ceremoniei, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
confesit președintelui Moktar 
Ould Daddah Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" 
cl. I.

„Aș dori ca în numele Consi
liului de Stat, al meu personal 
— a spus, cu acest prilej, tovară
șul Nicolae Ceaușescu — să vă 
înmînez cea mai inaltă decora
ție a Republicii Socialiste Româ
nia ca simbol al prieteniei și co
laborării intre popoarele noas
tre, intre țările noastre".

Președintele Republicii Islami
ce Mauritania. Moktar Ouid 
Daddah, a inminat președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. „Marele Cor
don al Meritului National Mauri- 
tan“, declarind : „Ingăduiți-mi, 
vă rog, să vă ofer cea mai inal
tă decorație a Republicii Islami
ce Mauritania ca simbol al prie
teniei și al înaltei prețuiri pe 
care noi înșine și întregul nos
tru popor le avem pentru dum

neavoastră, pentru poporul ro
mân prieten, ca un semn de bun 
augur pentru cooperarea noas
tră în toate domeniile de acti
vitate".

La ceremonia semnării impor
tantelor documente ale prieteniei 
și colaborării româno-mauritane 
și a înmînăril înaltelor distincții 
au luat parte tovarășii : Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Gheorghe Cioară, Lina Cioba
nu, Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas, Gheorghe Pană, Du
mitru Popescu, Gheorghe Stoi
ca, Ilie Verdeț, Ștefan Voi- 
tec, Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu, Mihai Da- 
lea, Mihai Gere, Ion Ioniță, Ion 
Pățan. Iosif Uglar, Ștefan An
drei, Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al guvernului, Constan
tin Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, George Macovescu. 
ministrul afacerilor externe, 
membri ai guvernului și alte 
persoane oficiale.

Au luat parte : Dah Ould Sidi 
Haiba. președintele Adunării Na
ționale a Republicii Islamice 

Mauritania, Sall Abdoul Aziz, se
cretarul organizării și informă
rii, responsabilul permanenței 
naționale a Partidului Poporului 
din Mauritania, Hamdi Ould 
Mouknass, ministrul afacerilor 
externe, Sidi Ould Cheikh Ab- 
dallahi, ministrul planificării și 
dezvoltării industriale, Baro Ab- 
doulaya, ministrul funcției publi
ce și al muncii, și celelalte per
soane oficiale care-1 însoțesc pe 
președintele Republicii Maurita
nia.

în încheierea solemnității au 
luat cuvintul președintele 
Nicolae Ceaușescu și președinte
le Moktar Ould Daddah.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Moktar Ould Daddah își string 
din nou cu căldură miinile, se 
îmbrățișează. Sint momente so
lemne, expresie a sentimentelor 
reciproce de înaltă stimă și 
prietenie dintre popoarele român 
și mauritan.

Marți, după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe Hani Khasawrteh, am
basadorul Regatului Hașemit al 
Iordaniei acreditat în țara noas-

Trimisul

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a 
primit, marți dimineața, pe zia-

Președintele Institutului Italian pentru Reconstrucție Industrială

Președintele Republicii Socia
liste România. Nicolae Ceaușescu, 
a primit, în după-amiaza zilei de 
25 iunie, pe președintele Insti
tutului pentru Reconstrucție In
dustrială din Italia, Giuseppe 
Petrilli, care întreprinde o vizită 
în România.

La întrevedere au luat parte 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele, 
precum si Antonino Restivo, am
basadorul Italiei la București.

Președintele

Președintele Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți dimineața, pe lor
dul Michael Killanin, președinte
le Comitetului Internațional 
Olimpic.

A participat general locotenent 
Marin Dragnea, prim-vicepre- 
ședinte al C.N.E.F.S., președinte
le Comitetului Olimpic Român.

Oaspetele a exprimat calde 
mulțumiri președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru întrevederea 
acordată, pentru această onoare 
făcută lui și Comitetului Interna
țional Olimpic de șeful statului 
român, personalitate marcantă a 
vieții politice contemporane.

Lordul Michael Killanin a îm

Pentru ansamblul ope
rei sale, dedicate a- 
propierii între națiuni, 
prieteniei între popoa
re și păcii în lume,

Tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

i-a fost conferit 
Premiul pe 1974 al 
prestigioasei Fundații 

belgiene 
„Guvernatorul Emile 

Cornez" 
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tră, la cererea acestuia.
Ambasadorul Iordaniei a tran

smis președintelui Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu, un mesaj de priete
nie din partea Majestății Sale 

special al Agenției

ristul Osama Gheith, trimis spe
cial al Agenției M.E.N.

La întrevedere a participat to
varășul Cornel Burtică, membru

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cu oaspetele asu
pra unui ansamblu de probleme 
privind promovarea în continuare 
a colaborării și cooperării econo
mice dintre Institutul Italian 
pentru Reconstrucție Industrială 
și întreprinderi românești.

S-a exprimat convingerea că 
bunele raporturi dintre cele două 
țări — în cadrul cărora vizita 
președintelui României, Nicolae

Comitetului Internațional Olimpic

părtășit, apoi din preocupările 
actuale și de perspectivă ale Co
mitetului, relevînd sprijinul per
manent acordat de țara noastră, 
prezența activă a sportivilor ro
mâni, a organizațiilor de specia
litate, în cadrul mișcării olimpice.

Întreținîndu-se cordial, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
lordul Michael Killanin au sub
liniat, în cursul convorbirii, ne
cesitatea ca și în planul activității 
sportive internaționale să se re
flecte realitățile lumii de astăzf, 
înfăptuindu-se universalitatea 
participării la marile întreceri 
olimpice. A fost relevat rolul 
Comitetului Internațional Olim
pic, al sportului în general, în 

Scrisoarea adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, de către Sadruddin 

Âga Khan, înaltul comisar al Națiunilor 
Unite pentru refugiați

Domnule președinte.
Am onoarea a mă referi Ia hotărîrea guvernului Republicii 

Socialiste România de a primi un grup important de refugiați 
chilieni, ce se află în prezent în diferite țări din America La
tină care le-au acordat un azil provizoriu.

Guvernul dumneavoastră a răspuns deja favorabil apelurilor 
mele din 22 octombrie și 19 decembrie 1973 prin acceptarea pri
mirii unor refugiați de sub mandatul meu, care se găseau în 
Chile și căutau de urgență posibilitatea de a se stabili in afara 
acestei țări. Hotărirea ce a fost luată demonstrează încă o dată, 
intr-un mod deosebit de evident, sentimentele umanitare de 
care este animat guvernul român, precum și profunda sa pre
ocupare față de problemele cărora Oficiul meu trebuie să Ie 
facă față în America Latină.

Folosesc această ocazie pentru a vă exprima cea mai vie și 
sinceră recunoștință pentru concursul prețios la găsirea unei 
soluții satisfăcătoare și rapide a problemelor puse de refugiații 
în chestiune.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea înaltei mele 
considerațîunl.

SADRUDDIN AGA KHAN

regelui Hussein Ibn Talal, și a 
reginei Alia Toukane.

Cu acest prilej, șeful statului 
român s-a întreținut cordial cu 
ambasadorul Regatului Hașemit 
al Iordaniei.

M E M
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu pentru Agenția M.E.N.

Ceaușescu, în Italia și importan
tele documente semnate cu acest 
prilej reprezintă un moment de 
referință pentru dezvoltarea 
acestor legături tradiționale — 
oferă un climat propice extin
derii și adîncirii cooperării bila
terale, îndeosebi în domeniul in
dustrial.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de cordialitate.

cultivarea valorilor umane, în 
educarea sănătoasă a tinerei ge
nerații.

Reafirmînd hotărîrea României 
de a-și aduce și în viitor o con
tribuție activă în cadrul Comi
tetului Internațional Olimpic, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
urat acestui for sportiv interna
țional succes deplin în îndepli
nirea generoasei sale misiuni, în 
promovarea universală a spiritului 
olimpic, a ideilor nobile de pace, 
colaborare și înțelegere între na
țiuni.

Întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă cordiali
tate.
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SPIRITUL GOSPODĂRESC IN A CJIUNE
De la fiecare tînăr, 

o piesă din material economisit
Dacă mi-a fost greu ? Nici nu 

putea fi ușor. Și asta o știam de 
la început. Dar trebuia să exe
cut dispozitivele. întreprinderea 
noastră are angajamente mari 
și aceasta presupune că în opt 
ore trebuie să obținem o pro
ducție echivalentă cu cea plani
ficată pentru 9 ore și 36 minute. 
Or, dispozitivele executate de 
mine permit tocmai această 
creștere a productivității muncii.

Dar, dispozitivele la care se 
referea strungarul Ion Bratosin, 
un tînăr de 25 de ani de la în
treprinderea de reparații din 
Ploiești, mal aveau și o altă 
particularitate. Este vorba de 
cinci dispozitive executate prin 
muncă patriotică și din material 
economisit. Altfel spus, o eco
nomie de circa 5 000 lei. Ceea ce 
trebuie însă reținut este faptul 
că exemplul de mai sus nu este 
singular. El face parte din mul
tele acțiuni reunite sub generi
cul „Fiecare tînăr, o piesă în 
plus din material economisit". 
Zeci, sute de uteciști se stră
duiesc să „depună" în acest 
cont al economiilor sume cit 
mai mari. Două cifre sînt, cre
dem, suficiente în acest sens, 
în primele trei luni ale anului 
s-au executat prin muncă 
patriotică în sprijinul producției, 
cu material economisit, piese in 
valoare de 22 000 lei, pentru ca 
numai în luna aprilie să se eco
nomisească pe aceleași căi pes
te 20 000 Iei.

Cine s-a evidențiat în această 
acțiune ? „Este greu, foarte 
greu, de spus — preciza Gheor- 
ghe Godeanu, secretarul comi
tetului U.T.C. în întreprinderea 
noastră, tinerii reprezintă majo
ritatea personalului. Dealtfel, 
media de vîrstă este de 23 dc 
ani. La secția prelucrări prin 
așchiere mai mult de 90 Ia sută 
din totalul muncitorilor sint ti
neri. Toți obțin rezultate bune, 
majoritatea se autodepășesc cu 
fiecare zi ce trece". în cele din

întreprinderea 
de reparafii 

Ploiești

urmă Mihai Arhip, responsabilul 
cu problemele profesionale din 
comitetul U.T.C., mi-a oferit to
tuși un exemplu. La comanda 
„Piulițe de legătură" se preve
dea executarea a 1 000 bucăți. Ei 
bine, tinerii au reușit să ob
țină 330 de bucăți in plus din 
material economisit. în fruntea 
plutonului fruntașilor s-au si
tuat strungarii Vasilica Mihal- 
cea, Ion Paraschiv și Ion Pleșa.

Tinerii aceștia, pentru care 
timpul este — așa după cum

îmi spunea unul din ei — o a- 
devărată comoară, încearcă să 
înscrie noul pe coordonatele u- 
nei înalte eficiente, să lase in 
urmă rutina și tradiționalul, 
încearcă și de cele mai multe 
ori reușesc. Așa cum s-a in- 
tîmplat de curînd cu rolele pen
tru tractoare. Se aduceau de la 
Cîmpina. Organizarea științifică 
a locurilor de muncă. îmbună
tățirea tehnologiilor și a fluxu
lui de reparații au făcut ca nu
mărul tractoarelor reparate in 
întreprinderea ploieșteană să 
crească considerabil. Dar. ne
cazul nu s-a lăsat nici el mult 
așteptat: colaboratorii din Cîm
pina nu puteau asigura necesa
rul de role. Atunci s-a luat 
inițiativa realizării lor la Plo
iești. Acum, cu ajutorul dispo
zitivelor realizate de tineri, pie
sa aceasta se fabrică in între
prindere.

înainte de a ieși pe poarta 
Întreprinderii am mai citit o da
tă panoul aflat pe aleea ce 
duce către secțiile prelucrătoare: 
„Un minut din munca colectivu
lui întreprinderii noastre valo
rează cît repararea a 3 motoare 
S.R. 211". Aflasem în timpul 
discuțiilor cu tinerii că repara
ția unui motor echivalează cu 
9 000 lei. Suficient pentru a în
țelege de ce cei peste 1 000 de 
tineri nu vor să irosească se
cundele destinate producției.

IOAN VOICU

Suplimentar, 12 000 garnituri de mobilă 
prin valorificarea superioară a materiei prime, 

prin apel pe scară largă la inlocuitori ai lemnului
în cinci luni din acest an la 

C.I.L. „Pipera" s-au economisit 
316 mc cherestea de fag, 211 mc. 
cherestea de rășinoase, 51 000 
m.p. furnir și 26 000 m. p. PAL. 
Cu alte cuvinte, s-au creat pre
misele pentru a se realiza supli
mentar 12 000 garnituri de mo
bilă. Depășirea încă de "pe acum 
a angajamentului anual privind 
economiile de materii prime este 
cea mai elocventă mărturie că 
aici preocuparea pentru folosirea 
rațională, cu chibzuință a fiecă
rui metru cub de lemn repre
zintă o constantă a activității în
tregului colectiv. Din multitudi
nea de măsuri inițiate și aplicate 
aici în scopul economisirii lem
nului reținem una singură : fo
losirea pe scară largă a înlocui
torilor din mase plastice. Dacă 
în 1970, de pildă, folosirea aces
tora era practic inexistentă, în 
1974, aproape 20 la sută din pie
sele garniturilor de mobilă sînt 
constituite din asemenea înlo
cuitori.

— în acest efort general pen
tru economisirea lemnului — ne 
spunea Gh. Coman, secretarul

comitetului U.T.C. pe combinat 
— o contribuție de valoare și-o 
aduc și tinerii noștri care, în per
manență, vin cu propuneri și so
luții interesante de croire și folo
sire cît mai economică a mate
rialului. Numai în acest an, de 
pildă, s-au aplicat 15 asemenea

C. /. L. — Pipera 
București

propuneri concrete, de mare efi
cacitate.

Bunăoară, tinerii Gh. Pîrvu, 
Ion Dumitru și Badea Mihai au 
fost coautorii unei însemnate ra
ționalizări aplicate recent la sec
ția de binale : metoda de readu
cere în fluxul tehnologic a ștrai- 
■furilor care cădeau la croire la 
linia de ferestre. Rezultatul ? 
Aproape 150 de metri cubi de 
cherestea economisiți.

— Mă gîndeso și analizez în

prezent, împreună cu cîțiva co
legi din secție — ne spunea tî- 
nărul Mihai Badea —> posibili
tatea înlocuirii cherestelei folo
site la confecționarea pervazelor 
cu material plastic, ceea ce po
trivit calculelor va duce la eco
nomisirea a peste 3 000 de m.c. 
de cherestea de rășinoase.

Dealtfel ,în fiecare secție de 
producție concepția că „lemnul 
trebuie cît mai bine folosit" este 
adînc înrădăcinată ,iar dacă la 
vreun loc de muncă se face o 
greșeală, se pierde cît de puțină 
materie primă, opinia colectivu
lui acționează energic, imediat. 
Nu demult la secția de mobilă 
a avut loc o adunare a organiza
ției U.T.C., de fapt, o discuție de 
la om la om, care a analizat toc
mai o asemenea situație, propu- 
nîndu-și ca scop depistarea și eli
minarea cauzelor pentru care 
unii tineri nu reușeau să se în
cadreze în normele de consum 
planificate. Acum, nu se mai ri
dică asemenea probleme. Brigada 
de tineret de aici este la înălțime.

ADRIAN POPESCU

Din. cronica marii întreceri

RAPORTEAZĂ 
ÎNDEPLINIREA 
SARCINILOR 

DE PE PRIMUL 
SEMESTRU

• 25 DE UNITĂȚI ECONOMICE DIN 

JUDEȚELE GORJ, DOLJ Șl MEHEDINȚI
Numărul unităților economice din Județele Gorj, Dolj și Me

hedinți care au raportat pini in prezent indeplinirea sarcinilor 
de plan pe prima jumătate a anului a ajuns la 25. Printre co
lectivele care au anunțat in ultimele zile realizarea prevederilor 
se inscriu minerii Exploatării Baia Nouă, constructorii de utilaj 
minier de Ia Rovlnari șl lucrătorii intreprinderilor de industrie 
locală din Gorj și Mehedinți.

• ÎNTREPRINDEREA DE CONSTRUCȚII
Șl MONTAJ — BRAȘOV

După trusturile de construcții industriale, de construcții pen
tru economia forestieră și materialelor de construcții și între
prinderea de construcții căi ferate, o altă mare unitate din acest 
sector al economiei brașovene a anunțat indeplinirea planului 
semestrial. Este vorba despre întreprinderea de construcții și 
montaj al cărei colectiv va realiza, pină la sfirșitul acestei luni 
o producție suplimentară in valoare de peste 13 milioane iei. 
In prima parte a anului, constructorii acestei mari unități, care 
își desfășoară activitatea pe raza a șase județe, au predat bene
ficiarilor, peste 40 de obiective industriale.

• Întreprinderea de construcții

Șl MONTAJE SIDERURGICE — GALATI
Colectivele întreprinderii de construcții și montaje siderurgice 

din Galați, cea mai mare întreprindere cu acest profil din țară, 
au indeplinit sarcinile de producție pe primul semestru ai anu
lui. Avansul obținut va permite să se realizeze o producție su
plimentară de peste 25 milioane lei si să se scurteze termenele 
de execuție la • serie de mari obiective care se inalță pe plat
forma siderurgică de pe malul Dunării.

• INDUSTRIA JUDEȚULUI BRĂILA
întreprinderile industriale din județul Brăila au indeplinit. 

marți, planul primului semestru al anului la producția marfă. 
Avansul realizat va permite acestor colective să realizeze su
plimentar, in contul celui de-al doilea semestru 830 tone oțel 
brut, 5 372 tone laminate din oțel și importante cantități de 
pal. celuloză, hirtie. cartoane și mucavale, sodă caustică, ciment, 
confecții textile și alte produse.

• CONSTRUCTORII DE VAGOANE
DIN CARACAL

Și colectivul întreprinderii de vagoane din Caracal a raportat 
îndeplinirea sarcinilor de plan pe primele șase luni din acest 
an. Calculele intocmite de specialiștii unității arată că. pină la 
finele lunii in curs, aici se va obține o producție-suplimentară 
în valoare de peste 20 milioane lei. La rîndul său, colectivul 
Grupului de șantiere Slatina, aparținind Trustului de construcții 
industriale Craiova, care lucrează de cîteva zile, tn contul lunii 
iulie, va executa, pină Ia sfirșitul actualului semestru, un volum 
suplimentar de lucrări evaluat la peste 30 milioane lei.

(Agerpres)

UZINA DE MAȘINI GRELE BUCUREȘTI: utecista Florina Geantă, lucrînd la una din piesele 
viitorului rotor de 330 MW.

Foto: AGERPRES

Specialistul satului 

să trăiască în sat!
Mai mult de jumătate din nu

mărul total al intelectualilor 
care lucrează la Buzoiești, spe
cialiști intr-un domeniu sau al
tul, profesori, medici, ingineri 
agronomi, cadre cu calificare 
superioară sau medie s-au sta
bilit in comună. Opțiunea lor 
ni se pare firească dacă ținem 
seama de complexitatea proce
selor care se desfășoară aici și 
care implică înalte cunoștințe 
de organizare și conducere e- 
conomică, de nevoile soci- 
al-culturale ale celor aproape 
9 000 de locuitori ai comu
nei. Printr-o muncă harni
că, prin sirguință, prin pri
cepere, buzoieștenii valorifică de 
la un an la altul mai bine con
dițiile create de statul nostru 
pentru dezvoltarea așezărilor 
rurale. Chiar dacă mai sint lu
cruri de pus la punct, pentru 
oricine trece prin Buzoiești, sen
sul de evoluție pozitivă a celor 
11 sate subordonate comunei 
apare cît se poate de clar. Co
muna dispune de unități econo
mice a căror influență asupra 
nivelului de trai al oamenilor 
se simte la fiecare pas. Rețeaua 
de instrucție și educație — șco
lile generale, căminele cultura
le. bibliotecile — oferă garanția 
unei vieți spirituale bogate.

Acestea ar fi dteva din 
argumentele pe care s-a înte
meiat hotărirea acelei părți, cea 
mai mare, a specialiștilor des
pre care spuneam că s-au stabi
lit la Buzoiești.

Ce se întimplă, însă, cu cea
laltă parte ? Pe scurt : face na
veta, adică își stabilește gradul 
contribuției la bunul mers al 
treburilor din comună în func
ție de mersul trenurilor și auto
buzelor. Și nu s-ar putea spune 
că Buzoieștiul nu beneficiază de 
o rețea de transporturi bine or
ganizată. Autobuze I.G.O., spre 
Cerbu și Costești, iar de acolo 
curse D.R.T.A. și garnituri de 
tren fac legătura cu Piteștiul în 
circa 30 de minute. Cu mici ex
cepții, 17 profesori vin la .ora 8 
și pleacă după prlnz. Inginerii 
agronomi ai C.A.P., 7 din 9, în 
frunte cu inginerul șef de la 
Buzoiești, la fel. Locuitorii știu 
că după orele 15,00 nu mai ră- 
mîne în comună decît medicul 
stomatolog Florea Marin. Restul 
medicilor pleacă — doi la Pi
tești, unul la Costești.

Care sînt consecințele ? Pro

cesul de învățămînt, nl se ex
plică, nu se desfășoară în bune 
condiții : profesorii întîrzie,
au fost cazuri cînd la școala din 
Ionești primele ore la ciclul 
V-VIII nu s-au putut face, măi 
ales în trimestrul II. Stancu 
Florea, directorul școlii, ne spu
nea că atita vreme cît se va face 
naveta nu se va putea realiza 
curba de efort in programul e- 
levilor, se vor încălca obligațiile 
privind legătura cu părinții. La 
ora actuală starea de sănătate 
a comunei este bună. Nici anul 
trecut nu au fost cazuri de na
tură să alarmeze pe cineva. Dar 
într-o zi (după orele 15,00) a a- 
părut, atunci, un caz grav, al 
cărui sfirșit, în absența ajuto
rului prompt și calificat (Cos- 
teștiul este la 10 km, Piteștiul 
la 32 km), a fost ireparabil. Să 
fie nevoie, cumva, de altul pen
tru a prilejui personalului me
dical o rememorare a tuturor 
laturilor noțiunii de responsabi
litate ? La C.A.P. a și apărut 
un caz. Lipsa de supraveghere 
a pregătirii și administrării sub
stanțelor de stropire a culturilor 
s-a soldat cu compromiterea 
iremediabilă a unei suprafețe de 
vie destul de mare. Era de aș
teptat. de vreme ce protesele e- 
conomice sint dirijate de la dis
tanță. Inginerii agronomi vin in 
jurul orei 9 și nu-i apucă noap
tea in sat. Sint și cazuri, mai 
ales simbăta, cînd nu mai vin 
deloc. Nouă ne-au trebuit trei 
zile de alergătură ca să prindem 
2 din ei în comună. Ca să nu 
mai amintim despre ignorarea 
de către specialiștii navetiști a 
îndatoririlor cetățenești. încăl
carea unor norme elementare 
de muncă, sustragerea de la via
ța spirituală a satului, rarele 
contribuții în acest sens fiind 
rodul unor parlamentari ane
voioase.

Ce raționamente determină 
asemenea poziții... intransigen
te ? Inițial, am crezut că nl se 
vor aduce argumente cît de cît 
logice, că ni se va vorbi despre 
faptul că nici o secție a Teatru
lui de stat din Pitești, nici o 
formație existentă în oraș n-a 
venit vreodată cu programe a- 
decvate condițiilor de aici. în 
ceea ce ne privește ne-am infor
mat cu repertoriul acestora, cu 
repertoriul sălilor de cinemato
graf, ne-am pus la punct cu 
cele mai recente manifestări

culturale care au avut loc la 
Pitești, cu noutățile intrate în 
librării etc. Stupoare. Interlocu
torii noștri, fără nici o excep
ție, ne-au declarat că n-au avut 
timp de teatru, cinema, concer
te, expoziții, că n-au urmărit 
nici măcar acțiunile prilejuite 
de „Memoria Argeșului", că nici 
ziarele nu le prea citesc. A- 
tunci ? Pur și simplu, profesoa
ra Gheorghița Vînătoru nu vrea 
să-și crească copilul Ia sat, Mi
hail Șerban, directorul școlii și 
al căminului cultural din Șer- 
boieni, are casă în Pitești, ingi
nerul Iacob Parasca s-a săturat 
pînă-n gît de sat, profesoara 
Nicoleta Voiculescu de la școala 
din Ionești, trebuie să-și ajute 
părinții care, între altele fie 
zis, locuiesc la Cimpulung și nu 
la Pitești, dr. Virgil Popescu 
are telefon acasă, iar dr. Viorel 
Pătrașcu afirmă : „Nu există 
încă o lege care să ne oblige 
să locuim la sat

Față de asemenea „obiecții" 
trădind ambiții al căror sens de
notă, in ultimă- instanță, un dis
preț suveran și jignitor pentru 
toți cei ce rămîn în sat, oameni 
cu bun simț care așteaptă spri
jinul specialiștilor pentru a 
prospera și care fac efortul să 
le creeze condiții civilizate de 
muncă și viață, e greu de crezut 
că un simplu comentariu cu 
caracter educativ va aduce mo
dificările necesare de atitudine. 
Nici sfatul binevoitor, nici în
demnul rațional nu pot să do- 
bîndească credit dinaintea unor 
criterii care încalcă principiile 
fundamentale ale legii datoriei, 
în cazul acesta este de neînțe
les și de neconceput atitudinea 
organelor locale, a direcției Spi
talului din Costești, Direcției sa
nitare județene. Inspectoratului 
școlar, care cunoscînd asemenea 
stări de lucruri acceptă situa
ția, o tolerează, o patronează, 
nu intervin cu autoritatea și 
responsabilitatea pe care o au, 
ca și cum nu le-ar fi ajuns nicl- 
cînd in preajmă un adevăr ele
mentar reamintit de secretarul 
general al partidului Ia Confe
rința pe țară a cadrelor de con
ducere din unitățile agricole de 
stat și cooperatiste: „Și medi
cii. și profesorii, toți care tre
buie să servească satul trebuie 
să locuiască la sat".

LIDIA POPESCU

Reporterii noștri
Lucretia Lustig și Oreste Plecan UN EXAMEN DE DIPLOMĂ

au consemnat, ieri, 
la întreprinderea „Automatica" acolo unde diplomele își măsoară adevărata valoare

La ora cînd scriu aceste 
rînduri, la Automatica, 
cunoscuta întreprindere 

bucureșteană, încă se mai desfă
șoară examenul de stat. Nu vă 
gindiți la cei care termină cursu
rile serale de subingineri; ei in 
mod normal trebuie să susțină 
examenul de diplomă în între
prinderea devenită și sediu! fa
cultății serale. La Automatica — 
după cum s-a exprimat prof, 
univ. Tache Voicu, șeful cate
drei de T.C.M. (Facultatea de 
tehnologia construcțiilor de ma
șini a Politehnicii din București) 
— are loc o premieră universi
tară. O întreagă comisie de exa
men de stat, în frunte cu amin
titul profesor, s-a deplasat în 
uzină pentru un grup de 9 stu- 
denți de la T.C.M. Tuturor li 
s-a părut normal că un proiect 
servind producția trebuie susți
nut acasă la beneficiar. Expe
riență similară a făcut și Meta
lurgia, organizînd examenul de 
stat pentru un număr de stu- 
denți care au realizat lucrări de 
diplomă — contracte cu uzinele 
23 August, chiar în întreprin
dere.

Politehnica din București a 
început de anul trecut — atunci 
cînd a mutat dezbaterile uno> 
secții ale sesiunilor științifice 
studențești în întreprinderile 
pentru care tinerii au realizat 
cercetări — să cheme studenți 
de-ai săi în fața unor asemenea 
probe ale întîlnirii „în direct" cu 
producția. Și s-a convins că pe 
calea asta au de cîștigat învăță- 
mîntul, studenții și producția. 
Acum, iată, un număr de tineri

vor fi atestați ca ingineri, prin 
examenul de stat, chiar In locul 
unde, peste puțin, vom fi, cre
dem, invitați să asistăm la apli
carea proiectelor lor. Examenul 
nu se desfășoară în secțiile pro
ductive „în cauză"; nu se putea 
acolo, rigorile unui examen de 
stat cer anumite condiții ce pot 
fi satisfăcute numai de o sală. 
E, totuși, mare luciu să știi că 
In momentul final al studenției 
te afli într-o sală a uzinei și că 
în rînd cu comisia universitari
lor, la masa care nu mai este 
catedră, se află și o comisie, 
chiar dacă ea este neoficială, a 
specialiștilor uzinei, oameni care 
știu foarte bine ce să aștepte de 
la prima lucrare inginerească. Că 
tn sală ești asistat de alți oameni 
ai uzinei, foarte atenți la ceea 
ce cunosc și spun și realizează 
tinerii care mtine (azi) vor așe 
za în fața numelui particula 
„ing." Participarea aceasta aduce 
o emoție în plus, fără îndoială.

Opt tineri, sub conducerea 
conf. univ. Gh. Zgură, conf. 
univ. Constantin Dumitrașcu fi 
asistent Gh. Sindilă lucrează 
de aproape un an să înfăptuiască 
ceea ce reprezenta viitoarea lit
erare de diplomă. Lucrare-con- 
tract. De fapt, două lucrări de 
mari dimensiuni care au putu
ți subgrupate, fiecare în parte 
în patru teme. In felul acesta 
studenții au fost solicitați să lu
creze și individual, imprimînd 
proiectului personalitatea pro
prie, dar și în echipă, colabo- 
rînd la realizarea „unui tot". 
Catedra are curajul să contrac
teze asemenea teme pe numele

studenților, iar studenții știu că 
acest contract reprezintă — cele 
două teme mari — 500 000 lei 
beneficii pentru facultate. Deci 
că ceea ce se cheamă proiect da 
diplomă nu constituie un exer
cițiu. Și nici n-a fost. Cele două 
echipe care au finalizat pentru 
uzină temele: „Organizarea li
niei tehnologice de grup pentru 
executarea pieselor din familia 
ușilor de la panourile de auto
matizare" și „Organizarea liniei 
tehnologice pentru executarea 
pieselor din familia ramelor", se 
străduiau să-și convingă benefi
ciarii, ca ji pe profesorii lor, că 
au găsit soluții dintre cele mai 
bune, unele cu caracter de ino
vații. Mai exact, că ceea ce se 
află îndosariat între coperțile lu
crărilor de diplomă nu constituie 
o probă scolastică, de examen, 
ci o probă de competență ingi
nerească.

Cînd am plecat pentru a 
preda în tipografie reporta
jul de față, trecuseră prin 
fața comisiei patru dintre 
tineri: Iordan Oprea, Vasile 
Moraru, Vintilă Mocanu și 
Mircea Savu. Aseară, tirziu, 
președintele comisiei ne-a 
comunicat telefonic că au 
fost eitestați ca ingineri cu 
notele 10, 10, 10, 9 și că 
cettntți ’ patru au fost notați 
cu cilți trei de zece și un 
nouă.

Unde vor fi ingineri ? 
Vom ști începînd cu data de 
1 iulie. Atunci este ziua de 
repartizare a „T.C.M.-iștilor".
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Momente cu ample semnificații pentru adincirea cunoașterii reciproce,

pentru întărirea prieteniei și colaborării dintre popoarele român și mauritan

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
> 1

Șl PREȘEDINTELE MOKTAR OULD DADDAH
AU FĂCUT 0 VIZITĂ

ÎN MARI CARTIERE DE LOCUINȚE 
Șl ÎNTREPRINDERI DIN CAPITALĂ

Marți dimineața, după înche
ierea convorbirilor oficiale româ- 
no-mauritane la nivel inalt, care 
au consemnat voința reciprocă 
de a marca un moment nou în co
laborarea dintre popoarele, 
partidele și țările noastre, pre- 

\ședințele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Moktar Ould 
Daddah, au făcut o vizită prin 
Capitală — în mari cartiere de 
locuințe și întreprinderi indus
triale.

Cei doi șefi de stat au fost în
soțiți de tovarășii Gheorghe 
Cioară, primarul general al Ca
pitalei, Gheorghe Oprea, vice- 
prim-ministru al guvernului. 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, și general-lo- 
cotenent Constantin Popa.

La vizită au luat parte, de 
asemenea, Dah Ould Sidi Haiba, 
președinte al Adunării Naționa
le, Sall Abdoul Aziz, secretarul 
organizării și informării, res
ponsabilul permanenței na
ționale a Partidului Poporului 
din Mauritania, Hamdi Ould 
Mouknass, ministrul afacerilor 
externe, Sidi Ould Cheikh 
Abdallahi, ministrul planificării 
și dezvoltării industriale, Baro 
Abdoulaye, ministrul funcției 
publice și al muncii, Mohamed 
Aii Cherif, secretar general al 
președinției republicii, alte per
soane oficiale care îl însoțesc pe 
președintele Mauritaniei.

Ca și vizitele de la Galați și 
Constanța, vizita în Capitală a 
permis înalților oaspeți mauri- 
tani continuarea contactului 
nemijlocit cu realitățile Româ
niei socialiste, cu succesele do- 
bindite de poporul român pe 
calea dezvoltării multilaterale a 
patriei sale, cunoașterea expe
rienței dobîndite de România 
socialistă în dezvoltarea eco
nomică, socială și culturală.

Primul obiectiv al vizitei l-a 
constituit cartierul Titan, care 
prin dimensiunile sale, prin ar
hitectura noilor sale clădiri re
flectă rezultatele amplului efort 
al statului român pentru ridica- ■ 
rea continuă a nivelului de trai, 
pentru îmbunătățirea condiții
lor de 
cesc.

De-a 
dobit 
României și Mauritaniei, mii de 
cetățeni au ținut să întimpine cu 
toată căldura pe cei doi pre
ședinți, să exprime bucuria 
față de - vizita șefului statului 
mauritan în țara noastră — 
manifestare elocventă a politicii 
active de colaborare și înțele
gere intre toate popoarele, pro
movată de România socialistă.

La intersecția dintre bulevar
dele Leontin Sălăjan și Baba 
Novac se face un scurt popas. 
In fața unei machete a cartie
rului, arhitectul șef al Capitalei, 
Mircea Dima, informează pe 
înalții oaspeți despre stadiul ac
tual al acestui modern complex 
urbanistic, soluțiile arhitectoni
ce folosite în construcția de lo
cuințe, dotările sociale, culturale, 
comerciale și de agrement, 
despre perspectivele sale de 
viitor. Președintele Moktar Ould 
Daddah se interesează de modul 
in care au fost soluționate pro
blemele apei și canalizării, ale

serviciilor pentru populat:*-  dir.d 
o înaltă apreciere ater.t:e: cu 
care se rezolvă ia România 
problema locuințelor.

In continuare a fost vizitat 
unul din complexele ccmemale 
ale cartierului.

Cei doi șefi de stat sînt în
conjurați cu dragoste de cetățeni, 
sînt salutați cu deosebită cordia
litate.

Din cartierul Titan coloana 
oficială de mașini se îndreaptă 
spre cunoscuta ir.trep: 
bucureșteană Fabrica de mașini- 
unelte și agregate, un semnifica
tiv reper al stadiului pe care l-a 
atins industria românească con
structoare de mașini, capabilă 
in momentul de față sâ satisfacă 
cerințele interne șt in același 
timp, să participe cu succes la 
schimbul internațional — produ
sele fabricii fiind exportate in 
prezent in 31 de țări ale lumii.
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cursul vizitei, cei doi pre- 
îți se opresc in fata unor 
ni și agregate, urmărind cu 

interes procesul tehnologic. f< 
citind pe muncitori pentru suc
cesele obținute.

Parcurgind sectoarele vizitate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu dis
cută unele probleme de pro
ducție. dind indicații privind so
luționarea lor in vederea ridică
rii permanente a eficienței eco
nomice a întreprinderii.
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În Titan și Drumul Taberei, vibrante 
manifestări de atașament 

și dragoste față de conducătorul 
partidului și statului nostru, 

de stimă și prietenie față de înalții 
oaspeți mauritani

viață a celor ce mun-

lungul traseului, împo- 
cu drapelele de stat ale

La intrarea in întreprindere 
cei doi șefi de stat sînt intimpi- 
nați cu căldură de Virgil Ac- 
tarian. ministrul industriei con
strucțiilor de mașini-unelte și 
electrotehnicii, de Teodor Gor- 
ceag, directorul general al în
treprinderii, de alte cadre din 
ministerul de resort, de numeroși 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
care iși exprimă bucuria de a-1 
avea din nou in mijlocul lor pe 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Român. Un deta
șament al gărzilor patriotice din 
întreprindere 
ruL Cei doi 
conduși în 
ce unde sînt 
unității, dezvoltarea și perspec
tivele de viitor ale întreprinde
rii, preocupările întregului co
lectiv pentru modernizarea con
tinuă a producției, pentru spori
rea eficienței generale a activi
tății lor. In acest context, rețin 
atenția modul in care a crescut 
producția din 1970 și pină in pre-' 
zent, din care un procent im
portant s-a realizat pe baza 
sporirii productivității mun
cii, curba ascendentă a ex
portului, precum și ponderea 
produselor noi care, anul aces
ta, reprezintă 48 la sută din în
treaga producție.

Sînt vizitate, apoi, citeva sec
ții, unde distinșii oaspeți au po
sibilitatea să aprecieze rezulta
tele investiției de inteligență ro
mânească materializată în nume
roase mașini-unelte de mare fi
nețe și înaltă concepție, dispu-

prezintă 
președinți 

fața unor _ 
înfățișate profilul

ono- 
sint 

grafi-

Sintetizînd impresiile despre 
cele văzute, președintele Mok
tar Ould Daddah a notat în 
cartea de onoare :

„In mod evident Republica 
Socialistă România reprezintă o 
forță pe drumul dezvoltării sale 
in toate domeniile. Aceasta da
torită voinței și hotăririi poporu
lui său mobilizat in jurul parti
dului, al secretarului său gene
ral, militantul președinte
Nicolae Ceaușescu. Tuturor oa
menilor muncii de aici, le adre
sez felicitări pentru această mag
nifică realizare, pentru ardoarea 
in muncă și atașamentul lor*.

Vizita se încheie in aclama
țiile sutelor de muncitori. in
gineri și tehnicieni, care iși ex
primă satisfacția pentru bunele 
raporturi statornicite intre Ro
mânia și Mauritania. încrederea 
că dialogul la nivel inalt romă- 
no-mauritan va contribui la a- 
dincirea și extinderea relațiilor 
de prietenie și cooperare dintre 
cele două țări și popoare.

Din cartierul Titan. coloana 
mașinilor oficiale străbate în
tregul oraș, pentru a ajunge in
tr-un alt mare ansamblu urba
nistic al Capitalei, Drumul Ta
berei. Pe marile bulevarde, deo
sebit de aglomerate la această 
oră de amiază, cetățenii ova
ționează cu multă căldură pe 
cei doi președinți care, din ma
șina deschisă, răspund la salu
turile mulțimii.

Cartierul Drumul Taberei, ca
re, prin întinderea sa, a redi- 
mensionat perimetrul Bucureș-
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re carrier, afla 
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Coloana înaintează pină la 
limita de vest a noului cartier. 
Oaspeților li se oferă posibilita
tea de a avea o imagine de an
samblu a amploarei construcției 
de locuințe din această parte a 
Capitalei.

In continuare, se vizitează Fa
brica de confecții și tricotaje 
București, cea mai mare între
prindere românească de acest 
gen. ale cărei produse sint larg 
apreciate atit in țară cit și pes
te hotare. Fabrica de confecții 
și tricotaje, al cărei colectiv este 
alcătuit in mare majoritate din 
femei, reflectă in mod grăitor 
participarea tot mai activă a fe
meilor in procesul de producție, 
atenția de care ele se bucură 
în societatea românească.

La sosire, înalții oaspeți au 
fost intimpinați de ministrul in
dustriei ușoare. Gheorghe Ca
zan. și de directorul general al 
Centralei industriei confecțiilor, 
Iosif Steinbach. Un detașament 
al gărzilor patriotice format din 
muncitori și muncitoare, prezin
tă onorul. Sute de muncitoare, 
alcătuind un adevărat culoar viu, 
aclamă pe cei doi șefi de stat, 
iși manifestă bucuria de a se 
reîntîlni cu secretarul general al 
P.C.R.

Parcurgind principalele sec
toare de producție ale între
prinderii, vizitind expoziția un
de sint prezentate cele mai noi 
creații de confecții și trico
taje. președintele Mauritaniei a 
avut prilejul să cunoască nemij
locit unul din cele mai im
portante sectoare ale industriei 
ușoare românești, legat direct 
de ridicarea nivelului de trai al 
poporului nostru și care parti
cipă intr-o măsură tot mai ma
re la export.

In repetate rinduri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a oprit la 
diverse locuri de muncă, a cer
cetat calitatea produselor, a a- 
preciat preocupările întregului 
colectiv pentru realizarea unor 
produse la nivelul cerințelor 
de azi ale populației.

Vizita se încheie in aceeași 
vibrantă manifestare de atașa
ment și dragoste față de con
ducătorul partidului și statului 
nostru, de stimă și prietenie 
față de președintele Mauritaniei. 
La plecare, miile de muncitoare 
aclamă îndelung pe cei ~
de stat, exprimindu-și 
convingere că dialogul 
dintre președintele 
Ceaușescu și președintele Moktar 
Ould Daddah va contribui nemij
locit la întărirea relațiilor de 
prietenie și cooperare dintre 
cele două țări, la amplificarea 
colaborării dintre popoarele ro
mân și mauritan în interesul 
cauzei păcii și înțelegerii inter
naționale.

doi șefi 
deplina 

fructuos 
Nicolae

(Agerpres)
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NICOLAE CEAUȘESCU MOKTAR OULD DADDAH

Stimate domnule președinte, 
Domnilor,
Stimați tovarăși.

Doresc să exprim satisfacția 
Consiliului de Stat, a guvernu
lui, a mea personal pentru do
cumentele importante pe care 
le-am semnat astăzi, care pun 
bazele unei trainice colaborări 
între România și Mauritania.

De asemenea, aș dori să ex
prim satisfacția Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român pentru documentul cu 
privire la colaborarea intre 
partidele noastre, semnat cu a- 
cest prilej.

Toate aceste patru documente 
pe care le-am semnat împreună, 
domnule președinte, precum și 
celelalte acorduri și înțelegeri 
privind colaborarea economică și 
culturală, care urmează a fi sem
nate de către miniștrii români 
și mauritani. constituie o bază 
trainică pentru extinderea co
laborării intre partidele și po
poarele noastre.

Vizita dumneavoastră, convor
birile avute in aceste zile, docu
mentele semnate sint o vie de
monstrare a faptului că sintem 
deopotrivă animați de dorința 
de a extinde larg colaborarea 
între popoarele noastre in toate 
domeniile de activitate.

Desigur, toate aceste docu
mente au o importanță deose
bită. Consider insă că. o dată 
cu semnarea lor, va trebui sâ 
acționăm pentru a le traduce 
in viață, pentru a realiza obiec
tivele de colaborare economică, 
științifică, culturală prevăzute, 
astfel incit popoarele noastre să 
poată beneficia din plin de re
zultatele acestei colaborări. Vă 
pot asigura că guvernul român, 
poporul nostru vor face totul ca 
acordurile și ințelegerile reali
zate sâ fie traduse in viață in 
cele mai bune condițiuni.

Am examinat un cerc larg 
de probleme internaționale. In 
declarația semnată și în Comu
nicatul comun toate acestea iși 
găsesc expresia corespunzătoare. 
Am căzut de acord să așezăm 
la baza relațiilor dintre statele 
noastre — și să acționăm pentru 
afirmarea și în relațiile pe plan

internațional — a principiilor 
deplinei egalități in drepturi, 
respectului independentei și su
veranității, neamestecului in tre
burile interne și avantajului re
ciproc. In convorbirile noastre 
și in documentele semnate se 
afirmă voința comună de a ac
ționa cu mai multă hotărire 
pentru așezarea relațiilor inter
naționale pe o bază nouă, pen
tru realizarea unei noi ordini e- 
conomice internaționale, pentru 
a pune capăt politieii imperia
liste, colonialiste și neocolonia- 
liste, pentru respectarea dreptu
lui fiecărui popor la dezvoltare 
liberă, corespunzător năzuințe
lor sale.

Doresc să exprim incă o dată 
dorința poporului nostru, a Par
tidului Comunist Român și a 
guvernului român de a acționa 
cu toată hotărirea pentru a 
contribui la soluționarea proble
melor complexe ale vieții inter
naționale in interesul tuturor 
popoarelor, al cauzei păcii și 
colaborării. îmi exprim dorința 
și convingerea că guvernele și 
partidele noastre, reprezentanții 
noștri vor conlucra tot mai 
strins in realizarea acestor o- 
biective.

Primirea călduroasă pe care 
v-au făcut-o locuitorii patriei 
mele, in Capitală și peste tot 
unde ați fost, constituie o ex
presie a dorinței sale de a dez
volta relațiile de colaborare și 
prietenie cu poporul mauritan, 
o expresie a sentimentelor de 
prietenie față de dumneavoastră.

Aș dori să vă mulțumesc încă 
o dată pentru invitația adresată 
de a vizita Mauritania. Vă rog să 
duceți cu dumneavoastră senti
mentele prietenești și frățești 
ale poporului român față de po
porul prieten mauritan.

Urez poporului mauritan prie
ten succese tot mai mari pe ca
lea dezvoltării economico-socia- 
le independente, a bunăstării și 
fericirii !

Doresc să urez o bună colabo
rare intre partidele și popoarele 
noastre !

Dumneavoastră, vă doresc 
conduceți poporul mauritan 
calea bunăstării 
(Aplauze).

Domnule președinte al 
blicii,

repu-

să 
pe 

și fericirii !

Ingăduiți-mi, ca, la 
meu, să exprim întreaga 
facție pe care o nutresc pentru 
adoptarea acestor documente 
deosebit de importante pe care 
le-am semnat adineaori, docu
mente foarte importante mai in- 
tii prin exprimarea voinței de 
cooperare militantă între cele 
două țări ale noastre, deosebit 
de însemnate, de asemenea, prin 
cîmpurile largi de colaborare pe 
care le deschid.

Nu voi reveni asupra analizei 
conținutului acestor documente, 
deoarece dumneavoastră, dom
nule președinte, ați făcut-o în 
mod atît de strălucit. Nu voi 
face decit să mă asociez la cele 
spuse de dumneavoastră cu pri
vire la 
Mauritan al Poporului, a 
vcrnului mauritan 
pera in mod activ și in toate 
domeniile cu poporul român 
prieten, cu partidul și guvernul 
său. Aceste documente, după 
cum bine ați spus, domnule 
președinte, nu trebuie să rămi- 
nă literă moartă, ci trebuie să 
fie urmate de o aplicare a con
ținutului lor pe măsura impor
tanței pe care o au și a în
semnătății domeniilor la care se 
referă.

Pe de altă parte, aș dori să 
mă folosesc de acest prilej care 
imi este oferit pentru a vă 
mulțumi dumneavoastră perso
nal, domnule președinte, doam
nei Ceaușescu, guvernului ro
mân, poporului român, Partidu
lui Comunist Român, pentru 
faptul, mai intii, că au binevoit 
să ne invite și pentru faptul de 
a ne fi primit atit de călduros 
și de amical, aș putea spune cu 
atita afecțiune.

Această vizită, — o spun cu 
toată sinceritatea — a fost pen
tru noi o descoperire, o descope
rire a țârii dumneavoastră, a po
porului dumneavoastră, o des
coperire a transformărilor con
siderabile pe care le realizați 
datorită mobilizării poporului 
dumneavoastră de către partid. 
Fie că este vorba de domeniul 
cultural, de cel economic, sub 
feluritele sale aspecte, fie că 
este vorba de domeniul social, 
dumneavoastră ați realizat lu
cruri foarte mari. Spun aceasta 
nu din simplă politețe — nu 
este cazul să facem pe politico- 
șii cind este vorba de prieteni 
—, ci spun acest lucru deoarece 
am constatat, pretutindeni pe 
unde am trecut, cele ce am evo
cat mai înainte. Intenția mea 
nu este cituși de puțin de a mă 
amesteca in treburile interne ale 
altora ; gîndcsc în mod foarte 
sincer însă că poporul român 
se poate considera fericit deoa
rece conducătorii acestei țări, in 
fruntea cărora vă aflați, dom
nule președinte, lucrează cu a- 
tita zei. cu atita dăruire, cu ati
ta hotărire, cu atita încredere 
pentru binele acestui popor ! 
Am văzut pretutindeni pc unde 
am trecut in ce fel vă preocu
pați de hrana acestui popor, de 
a-1 educa, de a-1 ingriji, de a-i 
oferi locuințe. Intr-un cuvint, 
de a-i da tot ceea ce iși poale 
dori un popor, adică bunăstarea 
generală.

I’e de altă parte, datorită a- 
cestei vizite am putut descoperi 
originalitatea experienței dum
neavoastră și gradul său de e- 
voluție in toate domeniile. Vă 
spuneam în această dimineață, cu 
toată modestia, că nu mă aștep
tam să văd ceea ce am văzut. 
Știam că ați înfăptuit progrese 
în numeroase domenii, dar rea
lizările dumneavoastră — și eu 
nu le apreciez decit prin prisma 
celor văzute de mine — sini ex
trem de importante, fie că este 
vorba de agricultură, de indus
tria grea sau ușoară, de dome
niul infrastructurii și al trans
porturilor. Noi am putut lua cu
noștință de experiențe care ara
tă că nu v-ați pierdut timnul. 
In pofida diferențelor referitoa-
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re la condițiile geografice, de 
climă, sau care țin de evoluția 
istorică, tot atîtea condiții care 
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ne 
atins cu propria noastră mină 
ceea ce poate 
ciuda tuturor dificultăților, 
popor unit, încrezător în 
zentul și viitorul său.
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Domnule președinte,
Am fost, intr-adevăr, 

mauritanii pe care i-ați 
mit atît de bine, profund 
câți de toate mărturiile de 
patie și prietenie pe care le-am 
intilnit, la toate nivelurile, in 
rindul poporului dumneavoastră. 
Intr-adevăr, la nivelul dumnea
voastră inșivă, domnule pre
ședinte, la nivelul conducerii, 
este un lucru normal să fie bine 
primiți oaspeții și să li se ofere 
ospitalitatea ; insă cînd este vor
ba de manifestarea de prietenie, 
de simpatie, in mici cartiere, in 
sate — deoarece am avut privi
legiul de a vizita și aceste locuri 
—, unanimitatea acestor gesturi 
ne-a impresionat profund. Sint 
încredințat că poporul mauritan, 
mobilizat el însuși 
drul partidului său. 
Mauritan al Poporului, 
cînd va avea privilegiul să 
primească, vă va dovedi întrea
ga stimă, întreaga considerație, 
întreaga 
nutrește 
și față 
voastră.

Sint convins că, cu toată bu
năvoința noastră, nu vom reuși 
să egalăm capacitatea dumnea
voastră in materie, de ospitalita
te și amabilitate. Vom face, însă, 
tot ce ne va sta in putință.

In sfirșit, aș dori să spun cit 
de mult am fost frapați de 
apropierea foarte mare, ca să 
nu spun similitudinea, dintre 
punctele noastre de vedere față 
de problemele majore, inclusiv 
ale vieții internaționale. Mai 
înainte, noi nu nc-am con
certat asupra acestor probleme, 
dar am fost frapați, o mărturi
sesc în modul cel mai sincer, de 
faptul că, eu excepția cîtorva 
nuanțe foarte mici, ați fi putut 
vorbi despre aceste probleme în 
locul nostru, după cum noi am 
fi putut vorbi în locul dumnea
voastră, intrucît și unii și alții 
exprimăm aproximativ același 

o ga-

toți 
pri- 

miș- 
sim-

în ca- 
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vă

admirație pe care o 
față de dumneavoastră 
de poporul dumnea-

lucru. Aceasta este 
ranție suplimentară a dezvol
tării fericite, în interesul reci
proc al celor două popoare, al co
operării noastre pe care o inau
gurăm astăzi, cooperare ce vă 
datorează mult, domnule pre
ședinte, deoarece din capul lo
cului, de la primele contacte, 
dumneavoastră ați spus că tre
buie ca această vizită să ducă la 
rezultate pozitive, foarte poziti
ve, la care de fapt am și ajuns. 
Fără îndoială, și in această pri
vință am fost în întregime de 
acord cu dumneavoastră.

Așadar, domnule președinte, 
îngăduiți-mi încă o dată, să reîn
noiesc sincerele mele mulțumiri, 
dumnevoastră personal, ineintă- 
toarei doamne Ceaușescu. po
porului dumneavoastră, condu
cerii partidului și statului, pină 
Ia militanții de la bază, care cu 
toții, cu delicatețe și căldură, au 
făcut totul pentru ca vizita noas
tră să fie plăcută, să putem duce 
cu noi, din această vizită, o a- 
mintire de neuitat.

Așadar, încă o dată, domnule 
președinte, vă mulțumesc ! 
putea, desigur, să vorbesc incă 
mult, deoarece inima mea este 
aceea care vorbește, iar nu nu
mai limba. Nu doresc să vă ră
pesc si mai mult timp. Sint, însă, 
încredințat că dumneavoastră 
credeți în sinceritatea sentimen
telor mele de prietenie, care sint, 
totodată, acelea ale soției mele 
și ale întregii delegații maurita- 
niene.

Sint încrezător în viitorul co
operării noastre și vă mulțumesc 
din suflet ! (Aplauze)

A :
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DECLARAȚIE SOLEMNĂ COMUNĂ
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

SI A REPUBLICII ISLAMICE MAURITANIA
Republica Socialistă România 

și Republica Islamică Maurita
nia, luînd în considerare relațiile 
întemeiate pe stimă reciprocă și 
prietenie între poporul român 
și poporul mauritan ;

Dorind să extindă in conti
nuare raporturile prietenești de 
înțelegere și colaborare între 
cele două țări, pe baza dreptu
lui și justiției internaționale ;

Hotărîte să sporească contri
buția lor la afirmarea păcii, pro
gresului și securității interna
ționale, Ia dezvoltarea cooperării 
dintre toate statele;

Subliniind atașamentul lor față 
de scopurile și principiile Cartei 
Națiunilor Unite, care afirmă 
voința popoarelor de a trăi în 
pace unul cu altul, în spirit de 
bună vecinătate, de a dezvolta 
relații amicale între toate na
țiunile, pe baza dreptului po
poarelor de a dispune de pro
pria lor soartă;

Luînd în considerare impor
tanta fundamentală a întăririi 
legalității internaționale, a pri
matului dreptului în relațiile 
dintre națiuni prin respectarea 
efectivă și sinceră, în conduita 
statelor, a principiilor și norme
lor dreptului international și a 
dreptului popoarelor ;

Conștiente de responsabili
tatea care incumbă fiecărui stat 
mare sau mic, pentru instaura
rea unui climat de dreptate, 
pace, securitate și cooperare în 
lume și pentru dezvoltarea rela
țiilor prietenești între toate ță
rile, indiferent de sistemul lor 
politic, economic și social sau 
de nivelul lor de dezvoltare ;

Reamintind că toate statele, 
fără nici o discriminare, au 
dreptul și îndatorirea de a par
ticipa activ la soluționarea pro
blemelor internaționale care le 
privesc ;

Reafirmînd deplina lor con
vingere că pacea și securitatea 
internațională trebuie să se ba
zeze pe respectarea dreptului 
sacru al fiecărui stat la exis
tență, libertate, suveranitate și 
independență națională și a 
dreptului inalienabil al fiecărui 
popor de a-și hotărî liber de
stinul, fără nici un fel de ames
tec, constringere sau presiune 
din afară ;

Subliniind necesitatea impe
rioasă a aplicării riguroase a 
Declarației privind acordarea 
independenței țărilor coloniale, 
adoptată de Adunarea Generală 
a O.N.U., la 14 decembrie 1970. 
și condamnînd orice act care ar 
putea să împiedice punerea in 
aplicare a acestei declarații ;

Afirmînd hotărirea lor fermă 
de a-și spori contribuția la lupta 
pentru lichidarea definitivă și 
completă a colonialismului și 
neocolonialismului, sub orice 
formă, precum și pentru lichida
rea politicii de apartheid și ori
cărei discriminări;

Dorind să sporească sprijinul 
lor politic, material și moral ță
rilor care și-au cucerit suvera
nitatea și independența naționa
lă și care pășesc pe calea dez
voltării independente, precum și 
mișcărilor de eliberare națională 
din țările care se găsesc încă 
sub dominație colonială;

Hotărîte să-și aducă contribu
ția la promovarea și întărirea 
în continuare a spiritului de 
înțelegere și colaborare in în
treaga lume și de a participa 
în mod activ la viața internațio
nală, pentru imprimarea unui 
curs nou politicii mondiale, care 
să înlăture folosirea forței sau 
amenințarea cu forța și politica 
de dominare în relațiile interna
ționale :

Convinse de necesitatea de a 
se trece la măsliri efective de 
încetare a cursei înarmărilor și 
de dezarmare generală ;

Reafirmînd, ca țări in curs de 
dezvoltare, dreptul suveran ina
lienabil și imprescriptibil al fie
cărui stat de a folosi bogățiile 
sale naturale și toate celelalte 
resurse conform intereselor na
ționale, fără nici un fel de îm
piedicare din afară, inclusiv 
dreptul fiecărui stat suveran de 
a dispune de resursele sale ma
rine și submarine situate în li

mitele apelor teritoriale conform 
jurisdicției naționale și de a 
participa echitabil Ia exploata
rea zonelor submarine interna
ționale și a resurselor care 
constituie patrimoniul comun al 
întregii omeniri ;

Reafirmînd dreptul suveran 
al statelor de a asigura un pro
gres mai rapid al economiilor 
lor naționale, indiferent de orin- 
duirea lor socială sau zona geo
grafică din care fac parte, în 
scopul eliminării decalajului 
dintre țările în curs de dezvol
tare și cele dezvoltate;

Afirmînd dreptul tuturor sta
telor la dezvoltarea eeonomico- 
socială și culturală independen
tă, precum și dreptul de a parti
cipa la cooperarea internațională 
și de a avea acces nestingherit 
la cuceririle științei și tehnolo
giei moderne ;

Dorind să participe activ la 
stabilirea, prin consensul gene
ral al tuturor statelor, a unor noi 
principii și linii directoare, in 
concordanță cu normele funda
mentale ale dreptului internațio
nal, care să guverneze utilizarea 
generală a materiilor prime și 
resurselor de energie ;

I. PROCLAMA VOINȚA ȘI 
HOTARIREA LOR COMUNA : 
de a lărgi și adinei relațiile 
lor prietenești și de cooperare in 
domeniile politic, economic, ști
ințific, tehnologic și cultural ; 
de a dezvolta pe baze reciproc 
avantajoase, colaborarea econo
mică in multiple domenii, de a 
extinde schimourile comerciale, 
perfecționind metodele și instru
mentele desfășurării acestora, și 
de a extinde cooperarea indus
trială, în scopul valorificării de
pline a resurselor lor naturale ; 
de a facilita și încuraja dez
voltarea schimburilor și de a 
perfecționa caile de cooperare îu 
domeniile învățamîntului, pregă
tirii de cadre, științei, culturii, 
artelor și sportului, promovind 
prin aceasta înțelegerea și prie
tenia dintre popoarele celor două 
națiuni ;

II. PROCLAMA VOINȚA LOR 
COMUNA DE A AȘEZA RELA
ȚIILE DINTRE ELE, PRECUM 
ȘI RELAȚIILE CU TOATE CE
LELALTE STATE, pe următoa
rele principii :

1. Dreptul sacru al fiecărui 
stat la existență, la independen
ță, libertate și suveranitate na- 
țională și obligația ti^cÂrui stil 
de a trăi ia pace și de a uaire- 
ține reia;ii de bonă «eci*aiaie  
ca celelalte state.

2. Dreptul inalienabil al fiecă
rui popor de a-și alege usiemul 
său politie, economie și social, 
ccrespiinză lor toi oțet s-i izuere*  
selor proprii, in depiîiâ liberiAxe 
și fâră nici un amestec strain.

X Dreptul suveraa al fiecărui 
stat de a decide de «iae-stăUtor 
asupra resurselor raiarale ti ce
lorlalte bogății ale sale, ottform 
intereselor sale naționale.

4. Deplina egalitate in drepturi 
a tuturor statelor, indiferest de 
mărime, nivel de dezvoltare si 
sistem politic, economie si so
cial.

5. Dreptul inalienabil al fiecă
rui stat de a participa, in condi
ții de deplină egalitate, la exa
minarea și rezolvarea probleme
lor internaționale de interes co
mun.

6. Asigurarea avantajului reci
proc in cooperarea dintre state 
in orice domeniu al relațiilor in
ternaționale.

7. Dreptul și îndatorirea state
lor de a coopera intre ele. indi
ferent de sistemele lor social - 
politice, in diverse domenii ale 
relațiilor internaționale. in 
scopul menținerii păcii și secu
rității internaționale, al promo
vării progresului economie și so
cial al tuturor națiunilor, și drep
tul necondiționat al tuturor sta
telor de a participa la coopera
rea internaționala și de a avea 
acces nestingherit la cuceririle 
științei și tehnologiei moderne.

8. Neamestecul in treburile in
terne sau externe ale altui stat.
sub nici o formă și sub nici un 
motiv.

9. Abținerea de la folosirea 
forței sau amenințarea cu forța, 
de la orice forme de constringe
re sau presiuni împotriva inde
pendenței politice a oricărui stat 
și a integrității teritoriale, recu- 
noscind faptul că orice încercare 
din partea unui stat de a încălca 
frontierele existente ale altor 
state sau de a viola caracterul 
sacru al unității lor naționale a- 
duc prejudiciu și pun in pericol 
pacea și securitatea internațio
nală. Reglementarea, prin mij
loace pașnice, a diferendelor din
tre state constituie un principiu 
fundamental care trebuie să fie 
respectat.

10. Obligația statelor de a se 
abține în relațiile lor internațio
nale de la orice fel de constrin
gere de ordin militar, politic, e- 
conomic sau de altă natură, de 
la amenințarea cu forța sau fo
losirea forței împotriva altui stat. 
Această îndatorire sacră nu va 
aduce atingere, in nici o împre
jurare și sub nici o formă, drep
tului inalienabil al fiecărui stat 
la apărarea individuală sau co
lectivă, conform art. 41 din Car
ta O.N.U.

In interpretarea și apiiearea 
lor, aceste principii fundamen
tale ale dreptului internațional 
sînt legate intre ele și fiecare 
principiu trebuie Interpretat în 
contextul celorlalte principii. Ele 
trebuie să fie respectate riguros 
de către toate statele in relațiile 
lor reciproce și nici o violare a 
unuia dintre aceste principii nu 
ar putea fi justificată niciodată 
și in nici o împrejurare,

III. DECLARA HOTARIREA
LOR COMUNA :
de a colabora intre ele și cu 
celelalte state pentru întărirea 
roiului Națiunilor Unite în men
ținerea și consoiidarea păcii și 
securității internaționale, prin 
respectarea și punerea in apli
care a principiilor și reali
zarea scopuriior înscrise in 
Cartă, prin dezvoltarea coo
perării intre toate națiunile 
și promovarea și respecta
rea uormelor dreptului in
ternațional in relațiile dintre 
state; de a aduce o contribuție 
continuă și activă in examina
rea și soluționarea tuturor pro
blemelor internaționale, in inte
resul tuturor națiunilor, in ve
derea lichidării tuturor focare
lor de conflict, reducerii încor
dării și promovării destinderii 
internaționale. a consolidării 
păcii și securității ia lame: de a 
der. alta relații de prieteaie si 
caii bei'arg ea maze rî ațele de 
a peeaaas a adoptarea de Băsari 
elective de aatarl să iatâreascâ 
pe mai departe destinderea, pa
cea. încrederea și cooperarea ia 
lume, pentru a instaura o nouă 
ordine io viața internațională, 
care să inlălure forța și ame
nințarea eu forța din relațiile 
interstatale: de a acționa îm
preună. in vederea lichidării 
definitive a colonialismului și 
neocolonialismului. precum și a 
discriminărilor rasiale și a po
liticii de apartheid și de a face 
eforturi in vederea acordării 
unui sprijin politic, diplomatic, 
moral și material mai insemnat 
mișcărilor de eliberare națio
nală: de a acționa in comun, 
potrivit necesităților. pentru 
promovarea progresului econo
mic ți social ai tuturor țârilor, 
îndeosebi in țările in curs de 
dezvoltare, pentru a elimina in 
cel mai scurt timp decalajul 
dintre acestea și țările dezvol
tate.

IV. în vederea aducerii la 
îndeplinire a prevederilor pre
zentei declarații. Republica So
cialistă România si Republica 
Islamică Mauritania declară 
voința lor comună de a apro
funda și lărgi eonscltârile din
tre ele la toate nivelurile, prin 
folosirea căilor diplomatice obiș
nuite ți prin schimburile de vi
zite și intilnirile periodice ale 
reprezentanților lor.

întocmită la București, la 25 
iunie 1974 in două exemplare 
in limbile română și franceză, 
ambele texte avind valoare 
egală.

„Mulțumim din inimă 
partidului66

Peste 12 000 de elevi purtînd la gîf cravate purpurii și-au 
manifestat recunoștința față de partid pentru copilăria fericită în 
cadrul unui spectacol susținut recent în nocturnă pe stadionul 
„1 Mai" din Constanța. Tablourile vii ale spectacolului, unul mai 
frumos decît celălalt, s-au succedat în ritmul vesel al muzicii; o 
carte uriașă, simbolul dorinței de învățătură a tinerei generații, și-a 
deschis larg coperțile. Pionierii au desenat cu trupurile lor un 
mozaic în care au gravat alternativ inițialele 1949-1974, R.S.R.; 
P.C.R. ; PACE. Un cor format din toți cei 12 000 de copii a 
intonat imnul pionierilor: „Mulțumim din inimă partidului".

Manifestarea, evocînd crearea primelor detașamente de pio
nieri din țara noastră, s-a desfășurat în prezența tovarășilor Vasile 
Vîlcu, prim-secretar al Comitetului județean de partid, Virgil 
Radulian, președintele Consiliului Național al Organizației Pio
nierilor, precum și numeroși invitați și spectatori localnici și tu
riști aflați pe litoral.

M. CONSTANTINESCU

ÎNSEMNĂRI

FI NTINILE
Aflat cu treburi prin nor

dul Moldovei, într-o seară 
mi s-a povestit despre un 
om care, pe parcursul exis
tenței sale — astăzi este 
octogenar — a săpat la răs- 
pintiile drumurilor 25 de fin- 
tini. De ce fîntîni ? Fiindcă 
omul, dintotdeauna, a ținut 
să lase ceva în urmă-i ! Fru
moasă metaforă in gestul — 
multiplicat — al moldovea
nului acesta ; căci simță- 
mintul poetic și, in același 
timp, concret, vorbește de la 
sine despre marea dorință a 
individului de-a nu face de 
pomană umbră pămintului, 
de-a nu trece prin viață fâ
ră a realiza ceva. Aseme
nea Iui am mai găsit oameni 
— cindva — intr-un sat din 
vecinătatea Caracalului, ca
re au săpat mai bine de un 
deceniu, ca să dea de apă ți 
s-o aducă Ia lumină, de la 
vreo patruzeci de metri a- 
dîncime. Efortul, nu i-a spe
riat nici pe aceștia, dimpo
trivă, gindul că ceea ce fae 
durează, le-a dai elan și re
zistență. Dar. repet, metafora 
țintește departe, ilustrează 
nevoia fiecăruia de perma
nență. de stabilitate și de 
perfect echilibru al demni
tății proprii. în fond, tot 
ce-am făcut și facem. tot

ce-am clădit în anii dinamici 
ai socialismului, sint fintini- 
le noastre, semnul duratei în
scris in fapie, din care vor 
bea. la rindu-le. generațiile 
mai tinere care vin și vin 
din urmă. Și noi am băut 
din fintinile de faptă și de 
luptă ale înaintașilor. Este 
de datoria noastră, a genera
țiilor contemporane, să adău
găm alte și alte mărturii ale 
prezentului pentru viitor. 
Numai asa își pot da mina, 
infrinrind timpul și spațiul, 
generațiile. Fintina este 
..oglinda din adine" (Blaga) : 
..Cind mă privesc intr-o fln- 
tină / știu eă-n adineuri fos
te mume / imi țin oglinda, 
ochi de lume".

Da. cei de dinaintea noas
tră ne țin oglinzile in f 
poftindo-ne, părintește, 
ne privim chipul și să 
judecăm acțiunile. Și 
tini-oelinzi din adine 
pretutindeni in jur. Să 
adăugăm cinstit, pe ale noas
tre. pentru ca numărul lor 
să crească, să îmbogățească 
pămintul țării, să dăinuie 
peste veacuri, ea mesa>e 
nobile lăsate urmașilor de 
generațiile constructorilor so
cialismului.

față, 
să 
ne 

fln- 
sint 

le

MIHAI STOIAN

„CONVINGERI COMUNISTE"

gan al Con

i i“vefr go 
politia 

e tării. d<
'€ StlÂ- 

ccnșimea răspunde cerințelor 
majore ale specializării. ale 
însușirii rezultatelor științei 
și culturii in așa fel incit „vii
torii absolvenți să fie în mă
sură să se integreze rapid la

locurile de muncă unde vor 
h repartizași", după cum se 
șub .mază in articolul de fond 
d numărului. Articole ca: 
Democrația universitară, O 
asociație care știe să viseze 
și si ’mpL-.cască. Filosoria — 
act de cakură. Medical anu
lai 2 000. Marele amftteatro 
al prcfesrnm — viața. sau 
paginile de agendă culturală 
și sportivă: Premieră la Cas
sandra. Jazz. Teatru rotund, 
Mozaic științific etc., umor, 
caricaturi ș.a. constituie un 
cuprins de o întinsă varieta
te tematică.

A. P.

Pentru Republica Socialistă 
România,

Pentru Republica Islamică 
Mauritania,

NICOLAE CEAUȘESCU, 
Președintele Republicii

MORTAR OULD DADDAH, 
Președintele Republicii

Imagine din noua stațiune Aurora, de pe litoral.
Foto: O. PLECAN

Cercurile turistice - cadru organizatoric 
adecvat pentru acțiuni

• • Jinstructiv - educative eficiente
Activitatea cercurilor turistice 

rămine, fără îndoială, o pirghie 
pe care organizațiile U.T.C. tre
buie s-o folosească cu maximum 
de eficiență pentru a valorifica 
întregul potențial instructiv- 
educativ pe care-1 oferă turis
mul pentru tineret în ce mă
sură 
este 
sură 
lează 
iată obiectivele pe care le-am 
urmărit in raidul nostru prin 
citeva dintre cercurile turistice 
din județul Brașov. De ce nea
părat Brașovul? Pentru că, așa 
cum vom vedea. în ansamblu ac
tivitatea cercurilor turistice este 
bună, iar preocuparea pentru 
ridicarea activității tuturor 
cercurilor turistice la nivelul ce
lor mai bune, o realitate. Ală
turi de cercuri cu o activitate 
meritorie — și fapt de luat în 
seamă, numărul și ponderea lor 
este destul de mare — se află 
sau mai bine zis încearcă să-și 
motiveze într-un fel existența, 
cercuri cu activitate caracteri
zată îndeosebi prin lipsa de 
continuitate, prin lipsa de ca
pacitate a cuprinderii tuturor 
tinerilor in acțiuni de amploare, 
de masă. Lucru mai greu de 
Înțeles este faptul că astfel de 
situații am lntîlnit în organiza
țiile mari, puternice. Iată, de 
pildă, Combinatul chimic Făgă
raș. Aici își 
tivitatea 
mii de

acest cadru organizatoric 
integral utilizat, în ce mă- 
organizațiile U.T.C. ape

la această posibilitate,

■desfășoară ac- 
cîteva 

O cifră ce 
un potențial 

în care cercu- 
putea acționa 
Inițiind activi-

productivă 
tineri.

indică ea însăși 
deosebit, o arie 
rile turistice ar 
pe un front larg, 
tăți de amploare, bogate în con
ținut, eu un grad sporit de 
atractivitate și diversificare. Am 
greș: iară am susține că la 
amintita uzină nu s-ar face ni
mic. După cum am greși susți- 
nind acest 
Combinatului 
șui Victoria.
ce.

lucru și în cazul 
chimic din ora- 

Cite ceva se fa- 
O excursie, o drumeție

la care stnt mobilizați citeva 
zeci sau chiar sute de tineri. 
Dar acțiunile raportate la nu
mărul tinerilor, la potențialul

Noul centru medical de fonoaudiologie și chirurgie funcțională din Capitală.
Foto: AGERPRES

organizațiilor din aceste mari 
unități economice și, mai ales, 
la sarcinile ce revin cercurilor 
turistice sînt palide, micuțe, 
fără să se constituie într-un 
moment notabil al unei activi
tăți permanente,' cu - o finalizare 
instructiv-educativă adecvată.

„Lucrurile așa stau intr-ade
văr, îmi confirma realitatea fap
telor tovarășul Rolf Straub, 
vicepreședinte al agenției B.T.T. 
Brașov. Analizele noastre perio
dice, deplasările activiștilor a- 
genției pe teren au relevat 
existența unor deficiențe seri
oase în activitatea cercurilor tu
ristice din organizațiile enume
rate. Deficiențe care se dato- 
resc, în primul rînd, lipsei de 
preocupare a organizațiilor, a 
slabului interes pentru ridicarea 
ștachetei exigenței calității mun
cii in acest sector la nivelul 
exigențelor impuse de statutul 
cercurilor turistice. In multe 
cazuri întreaga activitate, este 
lăsată pe seama a unu-doi ti
neri, care, evident, fac și ei ce 
pot". Activiștii agenției, mem
brii comisiei de turism de pe 
lingă Comitetul județean Brașov 
al U.T.C. n-au stat pasivi, nu 
s-au mulțumit să constate ră- 
mîneri în urmă, să le consem
neze doar. între numeroasele 
modalități folosite pentru reac
tivarea cercurilor turistice un 
loc aparte îl constituie schim
burile de experiență, cuplarea 
mai multor cercuri în organiza
rea unor activități, populariza
rea formelor promovate 
cercurile turistice' fruntașe 
atragerea tinerilor la aceste 
tivități, in organizarea unor ac
țiuni bogate în semnificații. Și 
asemenea cercuri există și încă 
foarte multe. Atît în organizații 
U.T.C. mai mici, cit ți în orga
nizații U.T.C. cu un număr mare 
de membri. Cum ar fi, de exem
plu. cercurile turistice de La 
întreprinderea de utilaj chimic 
Făgăraș. „Hidromecanica" Bra
șov, „Electroprecizia" Săcele, 
„6 Martie" Zărnești, I.C.A. 
Ghimbav, întreprinderea nr. 2 
Brașov, Liceul economic și Li
ceul „Johanes Honterus" din 
Brașov, cele din localitățile ru
rale Moeciu, Ghimbav, Recea, 
Hărman ș.a.

Ni se pare relevantă — prin 
nota de originalitate —, și de 
aceea vom insista asupra ei, ac
tivitatea cercului turistic de la 
Institutul de cercetare și pro-

de 
în 

ac-

iectare automobile din Brașov. 
O organizație mică, cu 80 de 
tineri, toți cuprinși în activita
tea cercului de turism la care 
participă activ. Doi animatori 
pasionați — Cornel Monțiu, se
cretarul U.T.C., și Ion.Nenițescu, 
președintele cercului de turism, 
care au știut să-și alăture în
tregul colectiv. Acțiunile mari, 
de amploare, le organizează 
într-o perfectă și de bun augur 
colaborare. cu organizațiile 
U.T.C. de Ia marile întreprin
deri vecine — Rulmentul ți 
Tractorul. Colțul turistic se 
constituie într-un mijloc efi
cient de propagandă, cu foto
grafii și imagini din excursiile 
care au avut loc, cu noile tra
see ce urmează a fi străbătute, 
cu pliante, cu mici articole con- 
semnînd 
punerile 
lendarul 
viitoare.

Cu forțe proprii, prin acțiuni 
de muncă patriotică, și-au ame
najat o minibază turistică pre- 
luînd fosta cabană Bob-plecare. 
Deservită pe rind de cite unul 
dintre membrii cercului turistic, 
cabana are o multiplă funcțio
nalitate. Oferă spațiu de ca
zare și hrană, în bucătărioara 
amenajată gospodărește, tineri
lor veniți în drumeție la sfîrșit 
de săptămîna. Tot aici au loc 
manifestări cultural-distractive, 
reuniuni, aniversări, seri de 
poezie și dans. Primirile în 
cercul de turism se fac într-un 
cadru festiv, cu tot ceea ce im
plică acest act. Pentru activita
tea desfășurată i-au fost decer
nate diplomele de onoare ale 
C.C. al U.T.C. și Comitetului 
județean Brașov al U.T.C. Fes- 
tivitatea a avut loc tot în caba
nă. încă o acțiune notabilă: 
iama au loc cursuri de inițiere 
la schi, folosindu-se boby schi- 
liftul proiectat și realizat de 
membrii cercului turistic. Sint 
numai citeva dintre acțiunile — 
fugar enumerate — ale cercului 
turistic, suficiente totuși pentru 
a releva raza largă de acțiune 
care este deschisă unei activi
tăți interesante și atractive ca
pabilă să mobilizeze pe toți ti
nerii, pentru a face ca activita
tea turistică pentru tineret să 
capete un bogat conținut in- 
structiv-educativ, cu multiple 
semnificații.

Impresiile, dar și pro- 
excursioniștilor, cu ca- 

acțiunilor turistica

AL. DOBRE

Săptămîna turistică 
a Clubului „Terra 2 000"

Activitatea Clubului „Terra 2000", de pe lingă Universitatea 
populară București se remarcă și în această săptămînă dedicată 
turismului și alpinismului. Debutul l-a constituit vernisajul expo
ziției „România turistică în imagini" care cuprinde fotografii ilus- 
trînd preocupările speologilor amatori și alpiniștilor, cărți turisti
ce, obiecte din arsenalul acestor cutezători, trofee certificindu-le 
realizările cu adevărat notabile etc. In colaborare cu Federația 
română de turism-alpinism a fost organizat simpozionul „30 de 
ani de turism de mase". Mai consemnăm, tot aici, „Itinerariile în 
literatura turistică", „Filele din cadendarul alpinismului", prezen
tate de maestrul emerit al sportului Emilian Cristea. Pline de in
teres au fost și expunerile privitoare la performanțele în orienta
rea turistică. In zilele următoare, sînt programate expunerile: 
„Anul mondial al populației", „Călători români peste hotare", 
simpozionul : „Mediul înconjurător și protecția lui", precum și o „zi 
a filmului documentar turistic românesc" etc. O excursie tema
tică în Subcarpații Buzăului și Prahovei va încheia această com
plexă manifestare cultural-turistică.

R. VASILE

Semnarea unor acorduri 
româno-mauritane

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, și mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Islamice Mauritania, 
Hamdi Ould Mouknass, au 
semnat, marți după-amiază, Ia 
București, Acordul pentru des
ființarea vizelor și Programul 
de schimburi în domeniul învă- 
țămîntului, științei și culturii 
pentru anii 1974—1976 între 
România și Mauritania.

In aceeași zi, George Maco
vescu si Sidi Ould Cheikh Ab- 
dallahi, ministrul planificării și 
dezvoltării industriale al Repu
blicii Islamice Mauritania, au 
semnat Convenția sanitar-vete- 
rinară între cele două țări.★

La Ministerul Comerțului Ex-

Vizitele doamnei
în cursul zilei de marți, doam

na Marieme Daddah, soția pre
ședintelui Mauritaniei, însoțită 
de tovarășa Adriana Stătescu, a 
vizitat expoziția jubiliară „Mul
țumim din inimă partidului", or
ganizată cu prilejul împlinirii 
unui sfert de veac de la înfiin- 

terior și Cooperării Economice 
Internaționale au fost semnate, 
marți după-amiază, acorduri de 
colaborare și cooperare econo
mică in domeniul geologic, mi
nier, petrolier, siderurgic, in do
meniul pescuitului oceanic, pre
cum și in domeniul industriali
zării cărnii, intre România și 
Mauritania. A fost semnat, de 
asemenea, un acord pentru des
chiderea unei linii de credit pe 
care România îl acordă Mauri
taniei.

Documentele au fost semnate 
de Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comer
țului exterior si cooperării eco
nomice internaționale, si de 
Sidi Ould Cheikh Abdallahi, mi
nistrul planificării și dezvoltării 
industriale.

Marieme Daddah
tarea Organizației pionierilor din 
România. Aici, ea a fost lntîm- 
pinată de Virgiliu Radulian, 
președintele Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor.

în aceeași zi, doamna Marie
me Daddah a vizitat Muzeul sa
tului.

ț^ncnia
A TRAI PENTRU IUBIRE: Cen

tral (orele 9.15; 11.30; 13,45; 16;
18,15; 20,30).

IVAN KODAREV: Lumina (orele 
9; 12,30; 16; 19,30).

50 000 DOLARI RECOMPENSA : 
Patria (orele 9,15; 11.30; 14; 16,15; 
18.30; 20.45).

ȘAPTE PACATE: Scala (orele 
9,15; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 21,15); 
București (orele 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21); Casa Filmului (orele 10; 
12.45; 15,45; 18; 20,15); Grădina 
București (ora 20,15); Grădina Di
namo (ora 20,15).

JOB LIMONADA: Luceafărul (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45); 
Grădina Doina (ora 20.15); Festi
val (orele 9: 11,15; 13.30; 16; 18,45;
21,15).

CHITTY, CHITTY. BANG, 
BANG: Favorit (orele 9,15; 12,15; 
18.15; 19,15); Gri vița (orele 9; 12; 
16; 19.15).

PACALA: Doina (orele 11.15; 14; 
16,45; 19,30); Program de desene 
animate (ora 9.30).

CONTESA WALEWSKA: Capitol 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18.30;

20.45); Excelsior (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45); Gloria (0- 
rele 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18,15;
20,*30).

FIECĂRUIA ce I SE CUVINE : 
Feroviar (orele 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21); Grădina Tomls (ora 20,30).

CĂLUȚUL ROIB: Miorița (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 19; 20,15); Flo- 
reasca (orele 15,30; 18; 20.15).

DE BUNA VOIE ȘI NESILIT DE 
NIMENI: Bucegl (orele 16; 18.15); 
Lira (orele 15.30; 18; 20,15); Gră
dina Bucegl (orele 20,30); Grădi
na Lira (ora 20).

CĂPITANUL NEGRU: Dacia ta
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30).

LA EST DE JAVA: Buzești (o- 
rele 9; 11,30: 14.30; 17,30; 20.15);
Volga (orele 9; 11,30; 14; 16.45: 
19,30); Grădina Buzești (ora 20,30).

MAMA VITREGA: Pacea (orele 
18; 18; 20).

INAMICUL PUBLIC NR. 1: Me
lodia (orele 9; 11,15; 13.30; 16;
18 30; 20.45); Modem (orele 9! 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30); Grădina Mo
dern (ora 20,30).

PERCHEZIȚIA: Rahova (orele 
15.30; 18; 20,15).

AFACEREA DOMINICI: Flamura 
(orele 9; '.1,15; 13.15: 15.45; 18;
20,15).

CEATA: Progresul (orele 16; 18; 
SO).

CAT BALLOU; Victoria (orele 
9.15; 11,30; 13,45; 16,15; 18.30; 20,45); 
Unirea (orele 16; 18,15); Grădina 
Unirea (ora 20.30).

DOAMNA CU CĂȚELUL: Dru
mul Sării (orele 15,30; 18; 20,15).

INIMA PE FRÎNGHIE: Ferentari 
(orele 15.30; 18; 20,15).

FRAȚII JDERI: Cotrocenl (orele 
15,30; 19); Cosmos (orele 15,30; 19).

SOLARIS: Viitorul (orele 15.30
19) .

PLIMBARE IN PLOAIA DE PRI- 
MAVARA: Gluleștl (orele 15,30; 18;
20.15).

TREI SCRISORI SECRETE: Crln- 
gași (orele 16; 18,15).

APAȘII: Popular (orele 9; 11,15: 
13.30).

FATA DE PE KOSMAJ; Popular 
(orele 15.45; 18.15; 20.30).

PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
RAȘULUI: Munca (orele 16; 18;
20) .

CIDUL: Flacăra (orele 9; 12.30: 
16; 19,30).

LADY CAROLINE: Arta (orele 
15.30; 18; 20,15).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA: 
Moșilor (orele 16; 18; 20); Grădi
na Moșilor (ora 20.15).

FARSA TRAGICA: Vitan (orele 
15,30; 18; 20,15).

BANI DE BUZUNAR: Grădina 
Vitan (ora 20.30).

DACII : Grădina Capitol (ora
20,15).

MIERCURI, 26 IUNIE 1974
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 

landra" (Schitu Măgureanu); PYG
MALION _ ora 19,30; Ansamblul 
„Rapsodia Română": ȚARĂ BO- 
GATA-N FRUMUSEȚI _ ora 18,30; 
Circul „București": CIRCUL MARE 
DIN MOSCOVA — ora 19,30; Tea
trul ,.C. Tănase" (Sala Savoy) : 
PARDON... SCUZAȚI... BON- 
SOAR! — ora 19,30.

adio
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PROGRAMUL III
9.00 Știri. 9,05 Incognito — Pro

gram de varietăți muzicale. 9.55 
Melodia zilei : „Și zilele albe au 
venit" de ștefan Nlculescu. 10.00 

Merldlan-club. 11,00 Profil pe por
tativ _ Clara Haskil. 11,30 Concert 
din operete românești. 12.00 Știri. 
12,05 Invitație in fonotecă : mu
zică de cameră. 13.00 închiderea 
emisiuni! de dimineață. 17,00 Ști
rile după-amiezii. 17,05 Alo, Radio ! 
— muzică ușoară la cererea ascul
tătorilor. 17.50 In a patriei grădi
nă — cintece. 18,00 Șapte zile, șapte 
arte. Arte plastice. 18.10 Dublu 
recital — Orietta Bertl și Jean 
Păunescu. 18,55 Melodia zilei. 19.00 
In direct... Festivalul „Hercules 
’74". 19,30 Știri. 19.35 Casa de 
discuri „Philips". 20.00 Seară de 
poezie : „Gindind o țară ca un 
vis". 20.30 CIntă grupul folcloric 
..Miorița". 21,00 Radlo-fono-rama. 
Muzică ușoară de peste hotare. 
22.00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic ; Sport. 22,30 Melodia zilei. 
22,35 Vedete ale muzicii ușoare.
23,15 Poetica „Rlul... ramul...". 
23,20 Fragmente din opereta „Ca
melot" de Loewe. 23.55—24,00 Ulti
mele știri.

MIERCURI, 26 IUNIE 1974
PROGRAMUL I

In jurul orei 10,00 — Transmi
siune directă de la aeroportul 
Internațional București-Oto- 
penl : ceremonia plecării lui 
Moktar Ould Daddah. secretar 
general al Partidului Poporului 

din Mauritania, președintele 
Republicii Islamice Mauritania, 
Împreună cu soția, Mariăme 
Daddah. care, la invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
a efectuat o vizită oficială In 
țara noastră.

10,30 Imagini din județul Ca- 
raș-Severln. Melodii populare. 
11,00 Virstele peliculei — ma
gazin de cultură cinematografi
că. 11,50 Publicitate. 11.55 Legile 
țării — legile noastre. 12,05 Biblio
teca pentru toți. 16,00 Curs de 
limba germană. 16,30—17,00 Curs de 
limba franceză. 17,30 Telex. 17.35 
Jurnal de bord. Emisiune dedicată 
Marșului Victoriei. 17,55 Muzica.
18.15 La volan. 18.30 Film serial 
pentru copii.19,05 Tribuna TV. 19.20 
10M de seri. 19,30 Telejurnal. La 
cotele anului XXX. 20,00 Reflector.
20.15 Anotimp comunist. Versuri în 
lectura poeților. 20,So Publicitate. 
20,35 Teleclnemateca. Ciclul „Mari 
ecranizări". „Pădurea sptnzurați- 
lor" (partea I)- 22,00 Azi In Țara 
piramidelor. 22,20 24 d« ore.
PROGRAMUL II

20,00 Telerama. Cu aparatul de 
filmat prin arenele de circ. 20,25 
Armonii intime. 20.50 Dialog. 
Limbaj șl cultură. 21,15 Telex. 21,20 
Muzee șl expoziții. 21,40 O glumâ, 
un cintec și... restul.
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MESAJUL ADRESAT 
DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU 
PREȘEDINTELE REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMÂNIA, 
participanților la Congresul Internațional 

de Marketing de la București
îmi este deosebit de plăcut ca, în numele Con

siliului de Stat și al guvernului Republicii So
cialiste România, precum și al meu personal, 
să adresez un cald salut participanților la lucră
rile Congresului Internațional de Marketing, care 
iși desfășoară lucrările in capitala patriei noas
tre.

Poporul nostru este bucuros să găzduiască o 
asemenea reuniune internațională care, prin 
obiectivele ce și le propune, este menită să con
tribuie la stimularea comerțului internațional, la 
promovarea mai activă a schimbului mondial 
de valori, la conlucrarea tot mai fructuoa
să intre națiuni. In zilele noastre, pro
gresul și civilizația sînt legate tot mai 
strins de participarea activă a fiecărui po
por Ia diviziunea internațională a muncii, de 
amplificarea schimburilor economice intre state, 
de realizarea unei largi și fructuoase cooperări 
internaționale. Cooperarea, schimburile de valori 
materiale și spirituale, de informații și de expe
riență reprezintă, astăzi, o necesitate obiectivă 
a evoluției fiecărei țări in pas cu cuceririle pro
gresului mondial și, în același timp, o eondiție 
a mersului înainte al întregii umanități.

u In condițiile cînd economia mondială devine 
tot mai interdependentă, cînd greutățile și dis
proporțiile care apar intr-o parte sau alta a lu
mii pot avea pînă la urmă repercusiuni — mai 
mari sau mai mici — asupra dezvoltării mon
diale și a evoluției fiecărui stat in parte, consi
derăm că este în interesul profund al tuturor 
țărilor de a participa activ la viața internaționa
lă, de a milita pentru instaurarea unei ordini 
noi în relațiile interstatale, pentru așezarea 
raporturilor economice dintre state pe principii 
de egalitate, independență, neamestec in trebu
rile interne, avantaj reciproc, pentru respectarea 
dreptului fiecărei națiuni de a fi stăpină pe bo
gățiile naționale, de a le folosi corespunzător in
tereselor dezvoltării economieo-socialc de sine 
stătătoare, ale ridicării bunăstării propriului po
por. Buna desfășurare a întregii activități in
ternațional*  cere ca toate țările să-și unească 
eforturile și să acționeze pentru lichidarea ra
porturilor inechitabile și a oricăror stări de lu
cruri anacronice, care mai împiedică dezvoltarea 
largă și neîngrădită a schimbului mondial de 
valori.

Marți dimineața, generalul de 
armată Martin Dzur. ministrul 
Apărării Naționale al Republicii 
Socialiste Cehoslovace, și dele
gația care-1 însoțește. împreună 
cu generalul-colonel Vasile Io
nel și generalul-colonel Sterian 
Țîrcă. adjuncți ai ministrului a- 
părării naționale al Republicii 
Socialiste România, au între
prins o vizită în județul Praho
va, cu prilejul căreia le-au fost 
prezentate realizările colectivu
lui unei întreprinderi industri
ale. în cursul aceleiași zile, oas
peții au asistat la exerciții tac
tice cu trageri de luptă prezen
tate de o unitate a armatei noas
tre.

Generalul de armată Martin 
Dzur a felicitat pe ofițerii și 
ostașii români participant la 
exerciții pentru măiestria dove
dită.

★
Marți, a sosit în Capitală, o 

delegație a Dietei Renania de 
nord. Westfalia. condusă de dr. 
Heinz Gurther Husch, pre- 
ș “dintele Comitetului economic 
al Dietei, care face o vizită in 
țara noastră, la invitația Came
rei de Comerț si Industrie.

★
în cursul zilei de marți. 25 

iunie, delegația Partidului Re
publican Italian a avut convor
biri Ia Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste cu 
Eugen Jebelear.u. vicepreședinte 
al F.U.S.. Iosif Vglar. secretar 
al Consiliului Național al E.U.S. 
și Ion Mărgineanu. membru al 
Consiliului Național. în cadrul 
convorbirii desfășurate lntr-o 
ambiantă de cordialitate, oaspe
ții au fost informați desnre ac
tivitatea Frontului Unității So
cialiste, exprimindu-se dorința

Așezarea pe baze noi a relațiilor economice 
impune înlăturarea restricțiilor și barierelor ar
tificiale care se mai ridică astăzi in calea schim
burilor economice și a cooperării dintre state. 
Viața arată că perpetuarea acestor discriminări 
nu favorizează situația țărilor sau a grupărilor 
respective, ci, dimpotrivă, constituie factori de 
agravare in dezvoltarea economică internațio
nală.

Una din problemele stringente ale lumii de 
azi, care trebuie să-și găsească o soluție cores
punzătoare în cadrul organizării relațiilor econo
mice mondiale, este cea a lichidării subdezvoltă
rii. Decalajele economice — care au apărut ca 
rezultat al politicii imperialiste, colonialiste și

în legătură cu ultimele acțiuni 
ale Israelului față de Liban

La 25 iunie, ambasadorul Is
raelului acreditat in tara noas
tră, Yochanan Cohen, a fost 
invitat la Ministerul Afacerilor 
Externe și, cu acest prilej, mi
nistrul afacerilor externe. Geor
ge Macovescu, i-a făcut cunos
cută îngrijorarea Guvernului Re
publicii Socialiste România fată 
de recentele acțiuni Întreprinse 
de forțele militare israeliene a- 
supra teritoriului Libanului, 
profunda preocupare față de 
continuarea unor asemenea acte 
de tortă ce constituie o gravă 
încălcare a suveranității națio
nale a unui stat cu care țara 
noastră întreține relații priete
nești.

După părerea guvernului ro
mân — a subliniat ministrul a- 
facerilor externe — acțiunile 
militare ale Israelului nu sînt 
de natură să conducă la rezol

varea situației conflictuale, ci, 
dimpotrivă, o complică, incura- 
jind în același timp forțele ex
tremiste din regiune.

Guvernul român — a arătat 
ministrul afacerilor externe — 
consideră că acum, cînd au fost 
realizați pași importanți, pozitivi 
pe calea rezolvării politice a 
conflictului din Orientul Apro
piat, prin încheierea acordurilor 
de dezangajare militară intre 
Egipt și Israel, pe de o parte, 
și Siria și Israel, pe de altă 
parte, este momentul ca toate 
statele, toate guvernele, inclusiv 
guvernul Israelului, să-și con
centreze eforturile în continuare 
în vederea reglementării defi
nitive pe cale pașnică a con
flictului din zonă, în folosul 
ambelor țări, al tuturor state
lor din regiune, al păcii și secu
rității internaționale.

neocolonialiste, de exploatare a bogățiilor națio
nale ale altor popoare — impietează evoluția 
economică generală și reprezintă un factor de 
îngustare a pieții mondiale, de criză economică, 
reducind pină la urmă inseși posibilitățile de 
dezvoltare a statelor înaintate din punct de ve
dere economic. De aceea, lichidarea subdezvoltă
rii, apropierea și egalizarea nivelurilor de dez
voltare a statelor constituie o neeesitate de im
portanță majoră pentru asigurarea progresului 
general. Sînt necesare raporturi economice noi. 
echitabile, pe baza noilor principii de relații intre 
state, a legităților economice obiective, reali
zarea unui raport just, corespunzător intre pre
țurile materiilor prime și cele ale produselor io- 
djistriale, care să favorizeze progresul mai 
accelerat al țărilor în curs de dezvoltare.

Instaurarea unei ordini economice noi in lume 
— care să creeze toate condițiile pentru hchi- 
darea subdezvoltării, pentru ca fiecare stat, fie
care națiune să poată beneficia larg și neîngră
dit de cuceririle științei și tehnicii contempora
ne. de realizările civilizației moderne — cere 
participarea activă, nemijlocită a tuturor statelor, 
fie ele mari, mijlocii sau miei, la viața interna
țională. in condiții de deplină egalitate, cu res
pectarea riguroasă a intereselor fiecărui popor 
de a-și asigura dezvoltarea economico-soeială 
independentă.

Apreciez că la realizarea tuturor acestor dezi
derate legate de dezvoltarea și perfecționarea 
relațiilor economice internaționale, de așezarea 
lor pe baze echitabile care să stimuleze progre
sul mai accelerat al fiecărei țări. Federația In
ternațională de Marketing poate aduce — cu 
mijloacele ce-i stau Ia indemînă — o contribu
ție importantă, răspunzind astfel dorinței po
poarelor de a se dezvolta intr-un climat de prie
tenie și colaborare fructuoasă și multilaterală, de 
a conlucra tot mai strins pentru edificarea unei 
lumi mai bune, mai drepte, a unei lumi a păcii și 
înțelegerii intre națiuni.

România, angajată cu toate forțele sale în 
realizarea unui amplu program de dezvoltare 
economico-socială. este hotărită să participe ac
tiv și in modul cel mai consecvent la promo
varea colaborării și cooperării internaționale, 
să-și aducă întreaga contribuție la cauza gene
rală a instaurării unor raporturi noi in viața 
internațională care să stimuleze dezvoltarea li
beră. independentă a fiecărui popor, progresul și 
civilizația omenirii în ansamblu.

încredințat că lucrările Congresului vor pri
lejui un util schimb de idei și experiență in 
eforturile pentru dezvoltarea și perfecționarea 
cooperării și a comerțului internațional, vă urez 
deplin succes în realizarea obiectivelor pe care vi 
le-ați propus !

NICOLAE CEAUSESCU 
Președintele Republicii Socialiste 

România

ZIUA 
GRĂNICERILOR
Marți. 25 iunie, militarii gră

niceri. apărătorii fruntariilor Re
publicii Socialiste România, au 
sărbătorit ziua lor. Cu acest 
prilej, ministrul apărării națio
nale a dat un ordin de zi prin 
care grănicerii au fost felicitați ; 
pentru modul conștiincios în 
care iși tac datoria zi și noapte ; 
la hotar.

Evenimentul a fost intimpinat , 
de ostașii grăniceri cu noi și . 
importante succese in pregătirea | 
de luptă și politică, in paza și 
apărarea frontierei de stat. Ast
fel, in preajma zilei lor, un nu
măr de peste 2 000 de grăniceri 
au fost declarați militari de 
frunte : 132 au primit titlul de 
Specialist de clasă* *1 ; aproape 
1500 au obținut insigna ..Sport 
și sănătate**  : 12 organizații
U.T.C și 48 de uteciști au fost 
distinși cu Diploma de Onoare a 
C.C. al U.T.C

In mari unități, unități și 
subunități de frontieră, au avut 
loc interesante activități politice 
și cultural-artistice.

TELEGRAMĂ

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis șefului guvernului Republicii Malgașe, 
general de divizie, GABRIEL RAMANANTSOA, următoarea 
telegramă :

Am deosebita plăcere să transmit Excelenței Voastre, eu oca
zia zilei naționale a Republicii Malgașe. călduroase felicitări și 
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de bună
stare și progres poporului prieten malgaș.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima încrederea că rela
țiile dintre țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare, 
spre binele ambelor noastre popoare, al păcii și înțelegerii in
ternaționale.

VIZITA PREȘEDINTELUI ALES 
AL REPUBLICII COLUMBIA

Președintele ales al Republicii 
Columbia, dr. Alfonso Lopez 
Mieheisen. și soția Sa. doamna 
Cecilia Caballero de Lopez, în
soțiți de Mario Santo Domingo, 
și de membrii misiunii române 
atașate pe lingă tnalții oaspeți, 
au plecat marți intr-o călătorie 
pe litoralul românesc al Mării 
Negre.

La sosirea in stațiunea Neptum 
în întimpinare au venit Vasile 
VDra, vie < președinte al Consi
liului de Stat președintele Con
siliului popular județean Con
stanța ș: alte oficialități locale 
care au urat oaspeților un

PRIMIRE
Tovarășul Manea Mănescu, 

membri al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P C.R.. prim- 
ministru al guvernului, a primit, 
marți dimineață, delegația Par
tidului Social-Democrat din Da
nemarca. condusă de Anker 
Joergensen. președintele parti
dului. care, la invitația C.C. al 
P.CJL. face o vizită de prietenie 
în țara noastră.

Din delegație fac parte Kjeld 
Olesen, vicepreședinte al P.S.D., 
Einar Hovgaard Christiansen, 
secretar general. Karl Johan 
Mortensen, secretarul grupului 
parlamentar al partidului.

La întrevedere au participat 
tovarășii Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Alexandru 
Ionescu. membru al C.C. al 
P.C.R.. și Ion St. Ion. secretar 
general al Consiliului de Mi
niștri.

in timpul convorbirii a avut 
loc un schimb de informații 
privind activitatea și preocupă
rile actuale ale Partidului Co
munist Român și Partidului So
cial-Democrat din Danemarca, 
exprimindu-se dorința de a ex
tinde și diversifica bunele ra
porturi statornicite între cele 
două partide în interesul ambe
lor popoare, al cauzei păcii și 
securității în Europa și în lume.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o ambianță cordială, prie
tenească.

PLECĂRI
Ministrul comerțului exterior 

al Republicii Arabe Egipt, Fathi 
A. M. El Metbouly, care ne-a 
vizitat țara în fruntea unei de
legații economice. a părăsit, 
marți-după amiază. Capitala.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost salutat de 
Ion Pățan. viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, de alte persoane 
oficiale.

A fost de față ambasadorul 
R.A. Egipt ia București. Osman 
Assal. și alți membri ai amba
sadei.

★
Ministrul transporturilor și 

apelor din Olanda. T. E. Wes- 
terterp, care la invitația Minis
terului Transporturilor și Tele
comunicațiilor, a făcut o vizită 
in țara noastră, a părăsit marți 
dimineața Capitala. -

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost salutat de 
Traian Dudaș. ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor, 
de alte persoane oficiale.

A fost de față Pieter V. 
Putman-Cramer, ambasadorul 
Olandei la București. 

călduros bun venit pe meleagu
rile dobrogene.

Intreținindu-se cu inalții oas
peți. președintele Consiliului 
popular județean prezintă apoi 
cîteva date ilustrând realizările 
obținute de oameni: muncii din 
această parte a țării In efortul 
lor de a contribui la ridicarea 
României socialiste pe noi trepte 
de dezvoltare. De asemenea. 
gazde’.e au vorbit pe larg despre 
dezvoltarea stațiunilor româ
nești de pe litoralul Mării Ne
gre. tare găzduiesc anual peste 
două milioane de turiști.

(Agerpre*)

AVEXDA
TELEGRAME

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu. a transmis 
ministrului de externe malgaș. 
Didier Ratsiraka. o telegramă 
de felicitare, cu ocazia zilei na
ționale a Republicii Malgașe.

★
Cu prilejul „Lunii de solida

ritate cu lupta poporului co
reean*.  Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste, 
Consiliul Central al Vniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Româ
nia, Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, Aso
ciația de prietenie româno-co- 
reeană. Liga română de priete
nie cu popoarele din Asia și 
Africa. Comitetul Național pen
tru Apărarea păcii. Asociația 
Juriștilor și Uniunea Ziariștilor 
au trimis organizațiilor similare 
din Republica Populară Demo
crată Coreeană telegrame de 
sprijin și solidaritate cu lupta 
poporului coreean.

VIZITE

CONGRESUL
INTERNAȚIONAL 
DE MARKETING
Marți, in cadrul lucrărilor 

I Congresului internațional de 
marketing, organizat de Fede
rația Internațională de Marke
ting in colaborare cu Asociația 
Română de Marketing — 

I A.R.O.5LA.R. — Ion Pătam vice- 
I prim-ministru al guvernului, 

ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale. a dat dure Mesajului a- 
dresat de președintele Repu
blicii Socialiste România. 
NICOLAE CEAUȘESCU, par- 

I ucipanților la reuniune.
Mesajul, urmărit cu deosebită 

atenție, a fost primit cu vii și 
puternice aplauze de întreaga 

=:enti.
în continuare, participanții la 

congres au abordat probleme 
privind agricultura și alimenta
ția. experiența fiecărei țări în 
aceste domenii.

Au prezentat, astfel comuni
cări H. J. Mittendorf 'R.F. Ger
mania). G Vukcenci Kusrgerski 
(Iugoslavia) D. Izraeli (Israel) 
și L. Buia (România), pe margi
nea cărora au avut loc discuții.

Lucrările congresului conti-

Cu prilejul Congresului inter- 
: național de marketing. Gheor- 
I ghe Cioară, primarul general al 

Capitalei, a oferit, marți seara. 
I o recepție.

reciprocă de a dezvolta colabo
rarea dintre FUS și Partidul 
Republican Italian.

Oaspeții italieni au fost pri
miți. in aceeași ă. la Marea A- 
dunare Națională de Hie Mur- 
gulescu. vicepreședinte a! M A.N. 
și Tudor Ionescu deputat in 
MAX.

CONFERINȚĂ
Marți dimineața, la Uniunea 

Ziariștilor, a avut loc o confe
rință de nresă consacrată Con
ferinței Mondiale a Populației, 
cu participarea ziariștilor ro
mâni și a corespondenților stră
ini acreditați la București.

Cu acest prilej, tovarășul 
Mircea Malița. secretar general 
al Comitetului național român 
de organizare a Conferinței 
Mondiale a Populației, g-a re
ferit la problematica acestei 
reuniuni internaționale și ac
țiunile premergătoare ei. Ia ac
tivitatea de uregătire și organi
zare a acesteia.

EXPOZIȚIE5

La Muzeul literaturii române 
s-a deschis, marți după-amiazâ, 
expoziția „30 de ani de istorie 
literară româneasccă". Dedicată 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei, expoziția ilus
trează prin cărți, studii de sin
teză, articole din presă, ediții 
princeps ale unor îucrări de 
specialitate, publicații litera
re, manuscrise — principa
lele momente ale dezvoltării 
istoriei noastre literare în cele 
trei decenii de edificare socia
listă. Sînt scoase în relief con
tribuțiile istoricilor literari con
temporani la cercetarea scriito
rilor noștri clasici, la elucidarea 
unor probleme privind litera
tura interbelică etc.
' Cu prilejul vernisajului, mu

zeul a organizat, in colaborare 
cu Institutul de istorie și teorie 
literară „George Călinescu”. o 
dezbatere științifică referitoare 
la unele probleme ale valorifică
rii moștenirii literare în anii so
cialismului.

CULTURALE
In seria evocărilor unor mari 

personalități ale plasticii româ
nești, Muzeul de artă al Repu
blicii Socialiste România a or
ganizat marți după-amiază o 
manifestare dedicată pictorului 
Ion Theodorescu-Sion. în cadrul 
simpozionului, artiști plastici, 
muzeografi, cunoștințe apropiate 
ale celui evocat au vorbit des
pre viața și creația pictorului 
a cărui activitate s-a desfășu
rat in perioada interbelică. Au 
fost prezentate, totodată. pa
gini inedite privind personalita 
tea lui L Theodorescu-S’.on. da
torate pictoriței Luereția Mi- 
hail-Silion.

Fotbal: UN CAMPIONAT
CU... PRELUNGIRI

• Campionatul s-a încheiat, 
dar probleme în litigiu sînt, încă, 
numeroase. Odată cu sancțiunile 
dictate împotriva jucătorilor 
Kun și Broșovschi (suspendare 
pe un an de zile) pentru că au 
refuzat să joace în penultima 
etapă, contra echipei C.F.R. 
Cluj, Federația a promis o cer
cetare mai atentă a modulul 
cum și-au apărat șansele unele 
echipe In partea ultimă a cam
pionatului. Ba chiar s-a instituit 
o comisie în acest sens • „Acea
stă comisie adună materiale, de
clarații. probe — ne-a spus tova
rășul Tudor Vasile, vicepreșe
dinte al F.R.F. — în vederea lă
muririi unor situații care au 
creat dubii asupra eitorva rezul
tate din nltimele etape ale cam
pionatului. Concluziile cercetări
lor întreprinse de comisie vor fi 
analizate de Biroul federal in
tr-o ședință viitoare. Dacă se 
constată că jocurile in discuție 
n-au fost desfășurate in spiritul 
și litera regulamentului se vor 
propune contra celor vinovat! 
sancțiuni drastice” • Astăzi, sînt 
invitați la Federație conducători 
și antrenori de la cluburile 
U.T.A., A.S.A. Tg. Mureș și Di
namo pentru discuții pe aceeași 
temă • Tot luni s-a hotărit ca 
finala campionatului național de 
juniori, dintre echipele Steaua și 
,.U“ Cluj, să aibă k>c, nu la 
București, cum fusese anunțat 
anterior, ci la Craiova, simbătă, 
29 iunie, cind aici se va desfă
șura o inedită manifestare spor
tivă • echina Univ. Craiova va 
primi tro'eul și tricourile de 
campioni. A fost, de asemenea, 
consacrată forma definitivă a 
noului regulament de transferări 
care va intra imediat in vigoare. 
* Perioada de transferări este 
fixată între 1—21 iulie. Nici un 
jucător de la echinele retrogra
date nu are voie să se transfere 
fă-ă dezlegare.

Noi sugerăm Federației să ia 
o hotărire care să nu dea drep
tul nici unui club să transfere 
jucători de la Raoid. Petrolul și 
S.C. Bacău. Nu de alta, dar dacă 
am lua cazul Rapidului, ne e 
teamă că se va repeta ceea ce 
s-a intimplat cu Progresul. Și-ar 
fi păcat pentru o echipă cu 
vechi state de serviciu în prima 
divizie a țării Conducerea 
Clubului Rapid a înaintat Fede
rației un memoriu prin care iși 
mărturisește credința că rezulta
tele viciate din unele jocuri au 
denaturat clasamentul. „Echina 
Rapid și-a apărat corect, sportiv 
sansele — se soune în memoriu — 
și dacă ultima parte a campio
natului s-ar fi desfășurat fără

CUPA BALCANICĂ LA FOTBAL PENTRU 
ECHIPELE DE TINERET

Meciurile disputate ieri în ca
drul Cupei Balcanice de fotbal 
pentru echipele de tineret s-au 
încheiat cu următoarele rezul
tate : București : România—Iu
goslavia 3—0 (1—0). Au marcat

BALCANIADA DE BOX
Cea de-a 8-a ediție a Balca

niadei de box a început ieri în 
sala Sportului din Constanța cu 
participarea a 43 de pugiliști 
din Bulgaria, Grecia. Iugosla
via, Turcia și România.

în prima reuniune la catego
ria semimuscă boxerul român 
Petre Ganea l-a învins la 
puncte pe Ștefan Asenov (Bul
garia). Practicind un box vigu
ros. etalind o tehnică superioa
ră boxerul român a fost decla

OLIMPIADA DE ȘAH
După oonsumarea a 10 runde 

in Turneul final al Olimpiadei 
de șah de la Nisa conduce echi
pa U.R.S.S. cu 30 de puncte, ur
mată de Iugoslavia — 26 punc

EUROPENELE DE LUPTE LIBERE
Sportivii români continuă să 

se afirme la campionatele euro
pene de lupte libere care se 
desfășoară in Palatul sportu
rilor din Madrid. Ion Arapu 
(categ. 52 kg) l-a invins in tu
rul trei pe italianul Bognanu, 
iar in turul patru a ciștigat in 
fața suedezului Naavala. Pen
tru turul patru s-au calificat 
doi luptători români : Vasile 
lorga (categ. 82 kg) invingător 

acțiuni dubioase, fără manevre 
frauduloase, cu siguranță că lo
cul ei în clasament era cu totul 
altul și nu ajungea, nicidecum, 
în situația de a retrograda" 
• Conducerea Clubului C.S.M. 
Reșița propune Federației 
suspendarea, pe timp neli
mitat, a jucătorului Au
rel Beldeanu pentru viață 
nesportivă • Clubul Progresul 
București îl cere pe Aurel Bel
deanu întrucît a expirat perioa
da de împrumut (un sezon) cum 
fusese înțelegerea cu Clubul 
C.S.M. Reșița. Jucătorul nu va 
obține dezlegarea de la Clubul 
Progresul pentru a activa la o 
altă echipă • Ne surprinde, 
pînă la nedumerire, că un me
moriu înaintat Federației da 
specialitate de către conducerea 
asociației sportive C.F.R. Cluj, 
prin care se cerea reevaluarea 
sancțiunilor „atît de aspre", are 
printre semnatari și pe vicepre
ședintele Vasile Dragomirescu 
care, cum se știe, fusese im
plicat în încercarea de falsifi
care a rezultatului din meciul 
de la Pitești, dintre F.C. Argeș 
și C.F.R. Cluj și împotriva că
ruia Federația dictase sancțiu
nea de a fi scos din activitatea 
fotbalistică și sportivă. Hotărî- 
rile Biroului federal, comunica
te opiniei publice, rămîn sim
ple vorbe pe hirtie ?

Pentru tonul insolent, ne
cuviincios și pentru lipsa de ar
gumente temeinice a memoriu
lui, pentru faptul că unii con
ducători de la C.F.R. Cluj nu 
au prezentat în mod real, obiec
tiv suporterilor cazul de la 
Pitești, falsificînd adevărul, 
atestat de probe evidente, și 
pentru neindeplinirea hotărîrilor 
luate de Biroul F.R.F.. după me
ciul de la Pitești, a fost dat un 
avertisment sever secției de 
fotbal C.F.R. Cluj, cu recoman
darea ca imediat să treacă la 
excluderea din activitatea spor
tivă a persoanelor sancționate, 
respectiv a președintelui secției, 
Vasile Dragomirescu. care deți
ne și funcția de vicepreședinta 
al asociației.

V. cabulea

P.S. Cu același prilej a fost 
definitivată și aprobată lista cu 
arbitrii ce au fost propuși la 
F.I.F.A. pentru anul comnetițio- 
nal 1974—1975 : Nicolae Rainea, 
Nicolae Petriceanu. Gh. Lâmona, 
Const. Petrea, Otio Anderco, 
Grigore Bîrsan și Nicolae 
Cursaru. Arbitrul nr. 1 al anu
lui a fost declarat N. Rainea 
din Birlad.

Dudu Georgescu (min. 42 din 
lovitură de la 11 m) și Năstase 
de două ori in minutele 59 și 
65 : Ploiești : Grecia—Turcia 
4—0 (1—0). Au înscris Ardizo- 
glov (2), If antis și Drabis.

rat învingător cu 4—1. în finală 
Petre Ganea îl va întîlni pe iu
goslavul Z. Pala care l-a între
cut la puncte pe Ozler (Turcia).

Alte rezultate : categoria
muscă : Strenbelias (Grecia) 
întrece la puncte pe Mile (Iu
goslavia) ; categ. cocoș Huliaras 
(Grecia) învinge la puncte pe 
Sonomur (Turcia) ; categ. pană : 
Ivanovici (Iugoslavia) bate la 
puncte pe Kumova (Turcia).

te. Selecționata României, care 
în runda a 10-a a invins cu 2,5— 
1,5 echipa Finlandei, ocupă lo
cul 10 cu 19 puncte.

in meciul cu englezul Kelly, și 
Ladislau Simon (categ. peste 
100 kg) care l-a eliminat pe 
Gevmer (R.D. Germană). La ace
eași categorie Andiev (U.R.S.S.) 
l-a întrecut pe Boian (Bul
garia). în limitele categoriei 
100 kg, Enache Panaite l-a în
vins pe elvețianul Bachmann, 
calificindu-se, de asemenea, 
pentru turul patru.

întreprinderea 
Energo-reparații 

b-dul Mărășești nr. 2 (lingă Parcul Libertății) 
recrutează : oțelari, termiști-tratamentiști, ca

zangii, sudori autorizați, turnători-formatori, 
galvanizatori (acoperiri metalice), strungari, 
portari, frezori, rectificatori, ascuțitori scule, 
sculer SDV, reparatori AMC-uri, șoferi, con
trolori tehnici de calitate pentru turnătorie, for
jă și prelucrări mecanice, mecanici locomotivă, 
instalatori sanitari și gaze, compresoriști, izo
latori termici, debitator materiale, zidar, zidar 
șamotor, primitor-distribuitor, avizier C.F.R., 
vopsitor auto, tinichigiu auto, sudor și munci
tori necalificați, în vederea calificării prin 
cursuri sau practică la locul de muncă.

Recrutarea se face atit pentru sediul din 
b-dul Mărășești nr. 2, sector 5, autobuzele 32 
și 33, tramvai 7 și 12, stația Parcul Libertății, 
cit și pentru modernul sediu Vitan, b-dul Ener- 
geticienilor nr. 2, sector 4, capătul autobuzului 
nr. 35.

Pentru meseriile de turnător-formator, strungar, frezor și 
termiști-tratamentiști se fac recrutări din întreaga țară și se 
acordă prioritate în acordarea locurilor la căminul de nefa- 
miliștl al întreprinderii ce se va pune in funcțiune in luna 
iulie 1974.

Relații suplimentar» se pot obține la biroul personal 
telefon: 23.26.40.

„MOBRA’=50 cmc 
,,MOBRA"=4 cai putere 
,,MOBRA"=sfabilitate ți confort 
,,MOBRA"=suspensie hidraulică 
,,MOBRA"=parcare fără dificultăți 
„MOBRA"=6 325 lei

Motoreta „MOBRA" — utilă în orice călătorie.
Motoreta „MOBRA" se poate cumpăra și cu plata în 24 

rate lunare cu un avans minim de 950 lei.

RECOM

AGENȚIA ROMÂNĂ
DE IMPRESARIAT ARTISTIC

iN COLABORARE CU
RADIOTELEVIZIUNEA ROMÂNĂ

prezintă la
STUDIOUL DE CONCERTE AL 

RADIOTELEVIZIUNII
Str. Nuferilor 62—64, marți 2 iulie 1974, 

ora 20
Un

CONCERT
SPECTACOL

de
MUZICĂ Șl DANSURI 

TRADIȚIONALE JAPONEZE 
în interpretarea unui colectiv al 

companiei de operă 
„MIHO NAGATO"

din 
TOKIO

Biletele se vînd la Casa A.R.I.A. — Calea Victoriei 
68—70, telefon 13.53.75.

O carte bună, un concediu plăcut I 

UNIVERSALCOOP 
LIBRĂRIA CENTRALĂ

„ Cart ea prin poștă" 
vă poate expedia la domiciliu o mare varietate 
de cărți din literatura română și universală, din

care amintim :
Popovici T. : STRĂINUL, 18 Iei
Dostoievski : CRIMĂ Șl PEDEAPSA, 23 lei
Dumas Al. : CONJURAȚII - (2 voi.), 27 lei
Dumas Al.: DOCTORUL MISTERIOS, 11 lei
Dumas Al. : PAJUL DUCELUI DE SAVOIA, 15,50 lei 
D'Annunzio : TRIUMFUL MORȚII, 11,50 lei
Merejkovski D. : ROMANUL LUI LEONARDO

DA VINCI 27 lei
Maudale J. : ISTORIA FRANȚEI - (3 voii 45 lei
Zevaco M. : CAVALERII PARDAILLAN, 24,50 lei
- MIC DICȚIONAR AL LIMBII ROMANE, 67 lei
- ISTORIA LITERATURII ROMANE - CLASICU 66 lei
- ISTORIA ILUSTRATA A PICTURII 100 lei

Rețineți adresa : 
„Cartea prin poștă*  
str. Serg. Nuțu Ion nr. 8—12 
Sector VI București

Comanda se face printr-o simplă carte poștală, iar plata la 
primirea coletului.



Deschiderea lucrărilor seminarului
organizat de

Uniunea Tineretului Comunist si

IH, f’ISff IJOL1KI

al Fundației belgienea TineretuluiMișcarea Panafricană

zi : Z z -Z -

l fc’j

secretar general al 
Abdoul Kader Ne-

Tinere-

Mărfi, s-au deschis la 
București, lucrările seminaru
lui organizat de Uniunea 
Tineretului Comunist și Miș
carea Panafricană a 
tului (M.P.J.). Inscriindu-se ca 
o importantă manifestare de 
firietenie și solidaritate mi- 
itantă dintre tineretul ro
mân și african, seminarul 
are ca‘ temă „Participarea 
tineretului la lupta împotriva 
colonialismului, neocolonia- 
lismului, imperialismului, a 
tuturor formelor de discrimi
nare rasială, pentru liberta
te, dezvoltare economică și 
socială independentă".

Din partea Mișcării Pan- 
africane a Tineretului, la 
seminar participă Cissoko 
Sekou, secretar 
M.P.J., și j_______
ghra, primul secretar gene
ral adjunct al M.P.J., pre
cum și reprezentanți ai Ti-

Conferința pentru securitate
și cooperare în Europa

CONTINUA INTENS LUCRĂRILE PENTRU PERSECTAREA 
DOCUMENTELOR FINALE PRIVIND SECURITATEA. 

COOPERAREA ECONOMICA Șl SCHIMBURILE CULTURALE

La Conferința pentru 
securitate și cooperare in 
Europa lucrările continuă 
intens pentru perfectarea 
documentelor finale pri
vind securitatea, coope
rarea economică și schim
burile culturale.

treot

a atribuit președintelui
României, tovarășul
NICOLAE CEAUSESCU,» r

premiul pe anul 1974

0 ordine economică

Guvernatorul Emile Cornez

Consiliul de administrație

Scînteia tineretului

p«aru de

asigurată 
minereu

adnse 
exploatarea 

deșertul
e de oră pe 
-sta awtosm- 
Tarik-Seharei 

Nitm.

internațională mai judicioasă
CONCLUZIILE RAPORTULUI SPECIAL ELABORAT DE 

COMITETUL O.N.U. PENTRU PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII

ie. raportul recomandă 
are sporită a efortu- 
e in cadrul sistemu- 
peniru încurajarea 

de industrializare ca 
major al progresului 

tției sociale in țările 
de dezvoltare".

Legat de aceasta, au loc con
sultări privind urmările institu- 
ționale, cu atit mai mult cu cit. 
în condițiile definirii ac";ur„l-- 
de punere în aplicare a ur.-or 
programe de cooperare, apare 
tot mai evidentă necesitatea u- 
nor forme organizator, e care să 
asigure realizarea acestora după 
conferință.

în cursul zilelor de luni și 
marți au ținut ședințe Comis a 
întîi pentru securitate și sub
comisiile pentru principii, aspec
tele militare ale securității, co
merț, cooperare industrială, ș- - 
ință și/ tehnică, cultură, educație, 
informații, contacte umane, pre
cum și grupul de lucru al Co
mitetului de coordonare pentru 
urmările instituționale ale con
ferinței.
Caracteristică pentru toate dez

baterile in organele de lucru 
este abordarea problemelor rna-i 
dificile care, acum, spre sfirșitul 
lucrărilor, trebuie să-și găsească 
rezolvarea în spirit de coope
rare prin formulări care să în
trunească acordul tuturor. Ast- 
•fel, în subcomisia pentru prin
cipii, angajată în elaborarea

Perspective
malgașe

i

ti

Poporul malgaș aniversează proclamarea, 
la 26 iunie 1966, a independenței țârii sale 
— eveniment care a deschis tinărului stat 
largi perspective pentrn lichidarea grelei 
moșteniri coloniale, pentru afirmarea sa pe 
calea dezvoltării de sine stătătoare.
• Madagascarul, țară insulară, cu • su

prafață de aproape 600 000 km. p. este si
tuat in Oceanul Indian, Ia 400 kilometri 
distanță de coasta estică a Africii. Călători 
care au descris acest colț de lume i-au dat 
numele de „insula comorilor", „insula par
fumată" sau „insula Lunii". Decorul natural 
al Madagascarului este fascinant : de la 
munți cu înălțimi de peste 2 800 m pină la 
vegetația abundentă caracteristică junglei. 
Coastele malgașe măsoară 5 000 km. lărgi
mea insulei variind intre 450—570 de kilo
metri. Cei aproximativ opt milioane de lo
cuitori sint concentrați îndeosebi in zona 
platourilor înalte, regiune unde se află și 
capitala țării, Tananarive (450 000 de lo
cuitori).

• Descoperitorul Madagascarului este 
Diego Diaz, unul din principalii membri ai 
expediției lui Cabrai. Documente scrise a- 
testă că Diaz a poposit pe „micul conti
nent" în luna mai a anului 1500. In anul 
1519 apărea prima hartă europeană a insu
lei. în secolele care au urmat au luat ființă 
diverse regate, cele mai puternice fiind

Egipt care va funcționa pe baza 
de gaze naturale, adnse prin 
conducte de la
Abeu Gharadik din 
•ceidentaL

Materia primă va fi 
de la exploatarea de 
de fier situată pe malul vestic 
al Nilului, in regiunea Assuan, 
transportat atit cu funicularul, 
cit și eu șlepurile pe Nil. Se 
prevede, insă. — ne relata Mo
hamed Soliman M. Salem, pre-

Refentor la rodnica cooperare 
prietenească dintre România și 
Egipt, gazdele au exprimat apre
cieri pozitive la adresa produ
selor românești și a specialiș
tilor români care lucrează în 
Egipt. în memoria gazdelor era 
încă 
care 
timp înainte : asamblarea celui 
de al 2000-lea tractor de lip 
„U-650", realizat în cooperare cu 
România. Inaugurată in aprilie

H- 
farră : cei dia dreapta duce 
«prv Avvau cel dia stingă la 
Betaaa. Dvpâ ■■■!( câteva pai
ante de la sehunbana direcției 
de nm. spre sttnca. ia fața 
noastră. re profilează siluetele 
rreite ale furnalelor fmaegindc.
Pe reci de kilemetri «ut cen- 
<«■*-■  ale aici întreprinderi ea 
profile dintre cele mai diferite. 
Se produc vagoane. automobile, 
camioane, tractoare. îngrășămin
te chimice etc. Trecem pe lingă 
■odtraele Ho cari de locuințe 
destinate familiilor furnaliștilor. 
ețelarilor. reaitriietorilor. Ne 
aflăm in Centrul industrial He
luan. simbol al Egiptului con
temporan. Sintem oaspeți ai 
complexului siderurgic, iar gaz
dele primitoare ne înlesnesc cu
noașterea acestei cetăți a oțelu
lui egiptean.

Trecind de Ia o secție la șlta. 
Mahmoud Mansour, inginer șef 
al departamentului tehnologic, 
membru al Uniunii Tineretului 
Socialist Arab, ne precizează că 
in fabrică lucrează circa 20 000 
de salariați. din care aproxima
tiv 50 Ia sută sint tineri intre 
20—25 ani. Dealtfel, 
să ne convingem cu 
de acest fapt, fiindcă 
in uzină am intilnit 
căror contribuție — 1 
sublinia 
sen, secretar pe uzină al orga
nizației Uniunea Socialistă Ara
bă — este hotăritoare la înde
plinirea indicilor de plan.

Am vizitat secția de oțel care 
cuprinde 3 furnale electrice cu 
o capacitate de 20 tone. Aici se 
produce oțel de cea mai bună 
calitate (100%), folosit in cea 
mai mare parte pentru pro
ducția internă. Compania meta
lurgică egipteană — ne precizau 
gazdele — asigură cu produsele 
ei necesarul celorlalte sectoare. 
Ne aflam Ia Heluan cu puțin 
timp după ce a fost dat in ex
ploatare cel de al treilea furnal 
inalt care va asigura o sporire 
a producției anuale de fontă și 
oțel de la 350 000 de tone la 
1 000 000 de tone. Un program 
de extindere a complexului si
derurgic are in atenție punerea 
in funcțiune in anul următor și 
a celui de al patrulea furnal 
inalt, astfel incit producția to
tală să ajungă la 1 750 000 de 
tone de fontă și oțel, 
aceasta, planul de 
economică și socială 
prevede investiții în 
3 200 000 lire.

în drumul nostru 
am putut observa preparativele 
care se făceau pentru ridicarea 
imtlllliilor acestuia. Gazdele 
ne-au menționat ei cel de al 
patrulea furnal va fi primul din

viu evenimentul festiv 
se consumase cu citva

Cetatea oțelului egiptean

am putut 
ușurință 

i peste tot 
tineri, a 

așa cum 
Mohamed Abdel Ma-

dedicate
României

prin uzină
situației politice 
nda de Nord, re

<tal Ogamzao

LCOS.O 
vor area 
Genera. 4

Manifestări

■eatx

ministrul

a
LA TOKIO A FOST DATS

tcia Repubitdi Maișaș*

eu Willy Brandt, președin- 
Partidului Social-Democrat, 
cancelar al R. F. Germania.

Pentru 
dezvoltare 
pe 1974 

valoare de

Declarații
la Belfast

iau saessLx âe opc
: nna oex-ec-

□c-

■»' i7_Â SLasporasi 1
oea. la sseosd

pubii-
1 șef al 

.al din Ulster, 
cer. a declarat, in 

partizanilor săi. adepți 
moderate. că va conti- 

■,ă politica de im- 
tterii in provincie 
ntanții celor două 
Comunicatul, remis 

urma unei reuniuni a 
ătortlor liniei lui Faul- 

r. reafirmă botărirea acesto
ra de a acționa pentru lărgirea 

de opinie care se 
i favoarea reglemen- 

polîtiee a situației din Ir- 
i de Nord prin menținerea 
aciei in cadrul Marii Bri-

• In anii care aa treroL 
a depns eforturi ia vederea denatUrii ero- 
netaiee și tăriile .Aa fac*  taaitraiir a se
rie de fabrici de derortăeare a as exalai, de 
zahăr, de ulei. fiUtan. Haii de ■curaj 
pentru automobile. Un moment de deuce- 
bilă importantă B reprerintă venirea ta 
putere a guvernului Ramaaaatsoa C19TO 
S-aa luat măsuri pe linia unei Ituinib- 
zări a vieții seriale, iar pe pian eeauavic 
s-a întărit centralul statului avindu-se ie 
vedere realizarea a nu increase proiecte de 
dezvoltare. Intre acestea se numără ame
najarea unui pan la Narinda. vonslzoetJ 
industriale și turistice, lucrări de anvergu
ra pentru extinderea culturilor de orez, 
dezvoltarea sectorului zootehnic ele. De Ia 
zece unitâti industriale, cite existau in anul 
196®. s-a ajuns in cei 14 ani de la dobindi- 
rea independentei la aproape o sută. Pla
nul de dezvoltare a Republicii Malgașe pe 
anii 1974—1977 reprezintă o etapă impor
tantă in cadrul programului de industriali
zare a țârii, pentru consolidarea indepen
denței economice. In acest sens planul 
precizează că va fi preluat controlul in
tegral asupra sectoarelor de bază ale econo
miei naționale.

In momentul de față economia malgașă 
se bazează pe agricultură, care furnizează 
89 la sută din exporturi. Cultura orezului

angajează O Ia sută din populația activă 
(producția de orez atinge 154» ••• tone a- 
nual). Se mai cultivă calea, trestie de za
hăr. bumbac, cacao Si plante aromatice (pa
lm cincimi din producția mondială de va
nilie).
• Intre Republica Socialistă România și 

Republica Malgașă s-au statornicit reiații 
de colaborare, pe baza egalității in drepturi 
si respectului reciproc. Legăturile româno- 
malgașe cunosc o evoluție pozitivă. Con
tactele la diverse niveluri au oferit prile
jul aprofundării cunoașterii reciproce, au 
deschis noi perspective pentru dezvoltarea 
relațiilor romăno-malgașe.

R. ȚEPEȘ

Convorbiri iugoslavo 
vest-germane

• LA BONN AC FOST RE- 
LVATE. marți, convorbirile po
litice dintre președintele R.S.F. 
Iugoslavia. Iosip Broz Tito, și 
cancelarul R, F. Germania, Hel
mut Schmidt.

Părțile au examinat aspecte 
ale relațiilor iugoslavo-vest- 
germane, exprimindu-și satis
facția față de evoluția pozitivă 
a acestora. între problemele dis
cutate s-au aflat investițiile 
mixte in economia iugoslavă și 
necesitatea intensificării coope
rării industriale bilaterale și a 
altor forme de colaborare eco
nomică.

ședintcle comitetului sindical 
pe uzină — și dezvoltarea ex
ploatării de minereu „El Ge- 
dida", din oaza Bahariya, si
tuată la 350 km vest de Heluan. 
Rezervele acesteia în minereu 
de fier (mult mai bogat în con
ținut — are 56 la sută fier) 
sînt estimate la 120 000 000 tone. 
Acest fapt va avea consecințe 
favorabile asupra condițiilor de 
viață ale populației din zonă.

Heluanul înseamnă inima in
dustriei grele egiptene, iar lo
calnicii vorbesc cu admirație 
despre acest simbol al contem
poraneității. creat prin hărnicia 
muncii întregului popor.

1972, cu prilejul vizitei făcute 
în Egipt de președintele Româ
niei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, specialiștii liniei de 
asamblare de la Heluan, în mai 
puțin de doi ani. au onorat con
tractul încheiat între întreprin
derea de comerț exterior „Auio- 
tractorul-Brașov" și compania 
„El Nasr Automotive Manufac
turing". Este un fapt care de
monstrează, așa cum subliniau 
și interlocutorii egipteni, carac
terul fructuos al cooperării 
economice și tehnico-științifice 
dintre România și Egipt.

GH. SPRINȚEROIU

Ziarul „Le Monde" despre
Penuria mondială de hîrtie
Suedia și Finlanda nu 

nu vor putea satisface o 
nouă cerere de creștere a 
producției de pastă și hir
tie, scrie, din Helsinki, 
trimisul special al ziarului 
„Le Monde".

Sporiri ale prețului de aproxi
mativ 30 Ia sută au fost anunța
te pentru luna iulie, uzinele 
lucrează la capacitatea lor maxi
mă. stocurile au atins nivelul 
cel mai scăzut, iar programele 
de investiție pentru viitor sînt 
foarte limitate. Acestea sint ele
mente care demonstrează că 
tensiunea Înregistrată, de peste 
un an. pe piața mondială a pas
tei de hirtie nu pare a fi depă
șită. în cursul următorilor cinci 
ani. Suedia intenționează să-și

sporească producția doar cu 
aproximativ ' 2 milioane tone 
(proiectele prevăd obținerea a 
12,5 milioane tone anual, pină la 
sfirșitul deceniului, comparativ 
cu producția actuală de 10,4 mi
lioane tone). în timp ce Finlan
da, unul dintre primii exporta
tori europeni, preconizează limi
tarea exporturilor sale. Explica
ția constă în faptul că principala 
bogăție a acestor două țări este 
lemnul și că ea nu este inepui
zabilă. Or, în cursul ultimilor 
ani, defrișarea pădurilor finlan
deze, de pildă, s-a făcut intr-un 
ritm foarte rapid. La Helsinki 
se recunoaște, în legătură cu a- 
ceasta, „că s-a atins cota de 
alertă, deoarece defrișările au 
depășit ritmul de regenerare a 
pădurilor".

tății se menționează, intre al
tele. că Frontul Socialist va pro
mova relații de prietenie cu toa
te statele, indiferent de sistemul 
lor politic. Tailanda nu trebuie 
să fie folosită ca bază militară 
a nici unei puteri străine și nici 
să facă parte dintr-un bloc mi
litar sau altul, inclusiv din 
SEATO — se subliniază în de
clarația Frontului Unit Socialist.

„Cartea albă" 
guvernului japonez

• _
PUBLICITĂȚII „Cartea albă" a 
guvernului japonez asupra eo- 
mertului pe anul 1974. Docu
mentul relevă principalele ten
dințe semnalate in economia 
niponă, in anul fiscal 1973. care 
s-a incheiat la 31 martie, in 
contextul evoluției economice 
mondiale, precizind că produsul 
național brut al Japoniei a cres
cut, in termeni reali, cu 19A Ia 
sută față de anul precedent. Co
merțul exterior nipon a sporit 
substanțial in această perioadă, 
creșteri accentuate inregistrin- 
du-se îndeosebi la importuri, 
ceea ce a făcut ca balanța co
mercială a țării să aibă un sold 
pasiv.

• PREȘEDINTELE RICHARD 
NIXON a declarat statele Iowa 
și Alaska zone sinistrate, ca 
urmare a furtunilor violente 
care s-au abătut asupra acestor 
regiuni ale teritoriului ameri
can. Precipitațiile abundente, 
furtunile și inghețul datorat 
răcirii neașteptate a vremii au 
provocat mari pagube locuitori
lor acestor state.
• IN TAILANDA A FOST 

CONSTITUIT UN NOU PAR
TID POLITIC, Frontul Socialist, 
rezultat din unificarea unui nu
măr de partide politice. într-o 
declarație-program dată publici-

în capitala iugoslavă au 
inceput lucrările celui de-al 
5-lea Congres balcanic al 
matematicienilor, la care iau 
parte peste 400 de matema
ticieni din 20 de țări, din 
zona Balcanilor și din alte 
regiuni ale lumii. Din țara 
noastră participă prof. 2’2 
colac Teodorescu, de la Uni
versitatea din T 
care a salutat pe 
panți in numele 
balcanice a matematicieni-

Ni-

București, 
: partici- 

Uniunii

numele președintelui 
Ioșip Broz Tito, sub al că
rui patronaj se desfășoară 
congresul, participanții au 
fost salutați de Stevan Do- 
ronski, membru al Prezidiu
lui R. S. F. Iugoslavia.

• PREȘEDINTELE NIXON 
a informat că deficitul buge
tului federal al S.U.A. pe 
exercițiul financiar în curs, 
care ia sfîrșit la 30 iunie, va 
fi de aproximativ 3 miliarde 
dolari, cu 2 
sub nivelul prevăzut, 
ședințele a declarat că, 
noul an fiscal, 1___
ția intenționează să restrîngă 
cheltuielile federale și a ex
primat, totodată, speranța in 
ce privește echilibrarea bu
getului federal în cursul 
exercițiului financiar 1976, 
arătind că Administrația pre
gătește în prezent noi direc
tive pentru atingerea acestui 
obiectiv. „Așa după cum am 
afirmat în repetate rînduri — 
a spus Richard Nixon — cea 
mai eficientă armă pentru 
combaterea inflației este pro
movarea de către guvernul 
federal a unei politici de 
restrîngere monetară și fis
cală".

miliarde dolari
Pre- 

in 
Administra-

Hotărîre la Lisabona
• CONSILIUL DE MINIȘTRI 

AL PORTUGALIEI a hotărît 
să instituie controlul asupra 
Companiei apelor din Lisabona. 
Se menționează că această mă
sură „nu afectează interesele 
legitime ale acționarilor". Tot
odată, s-a anunțat că guvernul 
se angajează să asigure aprovi
zionarea normală cu apă a capi
talei portugheze.

• ÎN UNIUNEA SOVIETICA 
a fost lansată marți stația ști
ințifică orbitală „SaIiut-3“. După 
cum informează agenția T.A.S.S., 
lansarea are drept scop efectua
rea de cercetări tehnico-științi- 
fice și experimente în condițiile 
zborului cosmic.

Altitudinea maximă la care e- 
voluează stația deasupra Pămin- 
tului este de 270 kilometri, iar 
cea minimă — de 219 kilometri. 
Perioada de rotație a stației este 
de 89,1 minute, iar înclinarea 
orbitei de 51,6 grade.

Sistemele de bord ale stației 
funcționează normal.

CEA MAI MARE INSTALAȚIE PENTRU FORAJE SUBMARINE
T.a. IJ“.rePrind.erea din Hiroșima a companiei japoneze „Mitsu

bishi Dziu Kohio" se construiește cea mai mare instalație pentru 
foraje submarine^ din lume. Este vorba de un doc cu lungimea 
de 120 metri și lățimea de 89 de metri, amplasat la 40 de metri 
deasupra nivelului mării și dotat cu instalații ce permit efectuarea 
de foraje cu o adîncime de pină la 9 000 de metri, in zonele 
unde apa mării atinge 450 ni. Prevăzută cu un sistem de ancore 
speciale, instalația poate efectua foraje și in locurile unde apa 
mării atinge 1 500 m adîncime. Instalația este astfel construită 
incit poate rezista la valuri de 26,7 metri. Ea este dotată cu 
două motoare principale, cu mari depozite pentru ciment, cis
terne de apă potabilă, magazii pentru alimente, ceea ce ii 
asigură o mare autonomie. Se apreciază că instalația va putea 
fi deservită de un echipaj cu aproximativ 100 de membri.
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